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INLEYDINGE
TOT HET VOLGENDE

W E R K
©^^©Ndien men met aandacht de zinnen wil Ü«
%i

i
J? een gaan over dj zaken der wereld .. zoo er\

i? "% za' non onder alle dezelve gene konneri

& ^ '-* 3 uitvinden, ;n dewelke men Gods voorzie-

nigheid en kracht werkende Nïogentheid klaarder zal

konnen neme- ken, als in de genegentheid van de
voort tel nge, den levenden Schepzelen van den eerst-

ten af krachtelyk ingéfcherpt. Want gelyk Zonne,
Mane, ende andere lichten des Hemels, den loop,

haar eenmaal van den Schepper vooigefchreven, ooiê

en verlaten ; maar van den aanbeginne der wereld aan ,

tot heden toe dien hebben gehouden, en zullen blyven
houden tot de volheid aller dingen: Even op de zelve
wyze blyft dat wonderbare woord, IVafï ende vrme-

:

nigvuldigt) de Menfchen door God van den. beginne
ingefproken, vaft als met een diamant gefchreven ici

de herten van al Jat adem blaaft.

Ai wat op der Aarden leeft,

Al wat om den Hemel zweeft,

Al wat in het woede <liep ,

Go 1 in oude tyden fchiep

,

Al tot aan is naakte Pier,

A> tot aan de"kleinfte Mier,
Al rot aan de minden V.s,
Die 'er in het water i«.

Al :e Kruiden in het wout,
Al ioc aan het güaftig hout

,

A.i tot aan sitn har Jen Steen,
K^efc dit uit 'er aard gemeen

,

Dat 't voelt een innig vier,

Dat 't trouwt op zyn manier ?

Dat 't al te za enpa.irt,

Iedereen nazynen ^art,
' Oac 't vryt en dé tfp^elt

,

Dat 't zoete vrilgten teelt.

Dit was eens der werels ^roncf-.

Schier eer dat de wereld ftond 3

Dit zal vüft en zeser ftaan

,

-Ën noch altyd verder gaan i

Totmennadesy/ereidsval,
Eeuwig Bruiloft houden za', .

,
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VOO R-R EDEN.
En hierom zoo heeft Syrach Eccl 36. 74 ten aanzien

van de redelyke Dieren, wel aangemerkt, dat*'sManè

begeerte tot de Vrouwe alle Menfchelyke toegenegent-

heden verre te boven gaat. Va^ de zydeder Vrouwen is

het even het zelve: en
?

t is gewiiTelyk geen wonder aan te

zien , in hoe veel byfondere Gelegentheden fulks allcnt-

halven zich openbaart Een Kind eer het recht weet wat

een Kind zy .en zoo haafl het maareen doekjenployen

kan, maakt zich terftont een popien, en betoont airede

zyn genegentheid cot een gezellig leven , het fdve wat

vorder in jaren komende , en de naam van een Maagd

krygende, word bcweginge gewaar, die het Vryfter

geworden zynde, begint in 't werkte (tellen, ende de

Bruyd wefende, treed in den ingang; Vrou en Moe-

der in den doorgang, Weduwe, fchoon alreeds in den

uitgang , helt veeltyds tot den weder - gang; want (ge-

lyk Paulaszx Timoth.^.ii. van de Weduwen geiuygd)

weeldig geworden zynde, wilhnfe trouwen. En fchoon

alle zaken daar toe dienende in haar opkomen te hou-

den, zoo ryft in de zelve de genegentheid om iemant te

helpen aan het werk, daar toe zy- lieden zelfs onmachtig

zyn geworden Boven allen dezen, is, ten eynde als

vooren aan te merken , du al is 't fchoon zoo , dat eenig

jong Vrouw-men fch een Moeder of Sufler heeft, die in

haar Dracht, of Kinder - baren gantfeh zware ongele-

genheden heeft uitgedaan, of dat 'er iemsnt van de

Gebuur- vrouwen rouwelyk or grouwelyk <*an haren

Man werd mishandelt, cien egterniet tegen fteande,

zoo en baartal hetzelve geen af t-.ee igheid van hetTrou-

wen, in de gene die daar toe jarea hebben : Ja zelfs die

Mans die haar Vrouwen zoo gantfeh qualyk hebben be-

jegent 5 indien., de zelve Weduwenaars komen te worden

,
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VOO R-R EDEN.
en hebben evenwel geen gebrek van Vrouwen : Maar
vinden 'er meer als genoeg, die te vredenzynmethen
wederom den kans te wagen. Waar uit dan blykt, dat

Jhed geheele Vrouwelyke Geflachte haar Moeder Èva
ook in dezen gclyk zyn : Zy en geven geen geloove aan

het gene dat
s

er gedaan ofgezeid,werd, zy wil'en 't zelft

proeven, en even uit de daad leeren wat het werk in

heeft. En ofmen fchoon Menfchen heeft gevonden , die

deze aandringende genegentheden van de Mans tot de

Vrouwen, en van de Vrouwen tot de Mans hebben wil-

len uitblufTchen , en doen flerven, door eenzaamheid 5

en hec lyden van een leven buiten allemenichelykge-

zelfchap,dat al en heeft zulks niet konnen uitwerken,

"tis een in-gebooren eigenfchap, een boek zonder let-

ters dat zonder fchoole, zonder meefter, zonder moei-

te , zonder eenig behulp, van zelfs geleer t werd : 't is een

indrukzel van den Hemel , een in-gebooren eigenfchap
3

een wet als met Gods Vinger in de gebeenten en merg
der Menfchen gefchreven. En by die gelegentheïd valt

my in den zin een oud, gemeen, en fzoo het fchynen
mag) behchelyk verhaal; het welk ik nochtans,

. ver-

mits het ontrent deze floffe van bedenken is , heb'be

goet gevonden in een^w te beiluiten, endeden Lezer
mede te deelen,

F^En M:n df?s werelds zat, ging iri de BcflTchèn :~az o.n,A-'£n droeg de Vrienden op, zyn twee volwaffen Zonen
j

De derde was een Kind, dat noch geen oordeel had,
Dit was hy niet gezint te laten in de Stzó.

Hy nam het in het Wout, tn meinden 't op te brengen

,

Zoo, du het met geen Vieefch zich ooit en zou venpeügens
Want ..dacht de goede Man, en was 'er in .geruft

D\s noit geen Yiouw cd ziet en krygt g^en Vrouwe !t$
A i vv

r
»|



VOO R.R EDEN,
"Wie ïn de Steden woont die liet ver fcheide zaken,"
Die hen fchier even fhaj; de zinnen ga2n:!e maken;
De jeugd word daar befmet, ook dikmaal ongemerkt,
Veraits een dertel oog op al de leden werkt.

Maar in het eenzaam woud daar leeft men als de Schapen ;

Die niet als hei zaam Kruid of noodig voedzel raptn,
Onnozel , buiten pracht, eenvoudig . zonder g. 1,

De wereld onbekent, den Hemel lief' getal.

De Man, op dezen grond, begaf hem uit. de Menfchen,
Verliet al wat het Vleefcb of Aerdfche zknen wenfchen;

Vaft driemaal in de week, en als hy maahyd houd,
Zoo nut hy enkel Moes en Wortels uit het woud,

Het Kind bleef in het Bofch tot aan zyn achtien jaren,

En daar en kwam geen Menfch gereden of gevaren:

Zyn oog fpeelt maar alleen ontrent het jeugdig gras,

En 't is hem onbekent wat Maagd of Vryfter was.

't Geviel om dezen jyd, dat in de naafte Dorpen ,

Op zeker Boeren feeft de Gans was af te worpen :

Een Priefter daar ontrent ^ie noot den Heremyt,
Om voor een korten ftond met hem te zyn verblyd.

•De goede Kluizenaar die ging het overleggen,

Xn naar een lang verzoek, zoo liet hy zich gezeggen;

Hy leid zyn jongen met, en hielt 't voor gewis,

Dat Hansje niet en kent als Kruid en jeugdig lis.

Hy gaf hem op de reys en kwam het vlek genaken,

En wat de jonge zag dat zyn hem vreemde zaken;

Dies vraagt hy fchier geftaag wat dit en gint beduit,

En wat hy niet en weet dat !ei de Vader uit.

Maar juift ontrent het Dorp ontmoet hy Steedfche Vryfters,

Die queelden onder een ge!yk als Meerfche Lyfters,

H^r kleeren wazen net, en zy van blyden Geeft,

Gelyk de jeu^d haar vind ontrent een vroiyk Feeft:

Dog mits «ie jonge wulp hier op begon te merken ,

Zoo voelt hy vreemt gewoel op zyn gewrichten werken;

Hy ftaat gelyk verbaaft., hy ziet den handel aan,

En (naar het fchyntn moge) hy wou niet verder gaan.

De Vader ftoud' hem voort, en ging al verder treden,

Maar Hansje ging hem na , en vry niet trage fchreden.

Hy keek geduurig om; en barft ten leften uit:

Wat i| hst dat ik zie? wat hoor ik voor geluid?

Wat



VOO R-R EDEN.
Wat Dieren mogen 't zyn, die met haar zoete kelen,

My dringen door het Oor, en al de zinnen ftrelen?

Ey heve, zeg een reis wat hier v?n wezen mag!
IVIy dunkt ik in het woud nooit zoeter Schepzel zag.

De Vader rook terftond waar heen dit wilde itrekken,

En wat 't voor een fpel in Hansje zou verwekken.

't Zyn Ganfen, zy de Man, een flim en olyk goet,

Daar gy en uw's gelyk u van onthouden moet;
Laat dat gezelfchap daar. Neen zy 't onnozel Hansje,

Ma r, Vaartje, mag het zyn ,zo koopt my doch een Gansje
Voor my; ik ben getrooft, 'k en vr?ze geen verdriet,

't Gedierte, na my dunkt, en is zo grouzar.m niet,

Het zal my tyd verdryf , het zal my vrclyk leven,

Het zal my zoet vermaak, en blyde dagen geven,
Het zal my dienftig zyn wanneer ik eenzaam ben •

Voorwaar ik heb het lief, fchoon ik het nfct en ken.
De Vader ftont en keek, onzeker wat te zeggen;

Wat \rouw Nature fpreekt is nie: te weder U-gger.
Wat is 't of men fchoon de jeugd in banden flui.;?

Haar geeft kent zynen tyd, haar geeft die wil 'er uifc

Wat baat het eenzaam wout? en wat de nare Kluizen?

Wat ooit van Katten kwam dat is gendgt te Muizen,
Dit zy de goede Man, doch met een ftillen mond,
Hy zag zyn eerfte jeugd als in haar eigen grond.

Maar Hansje, fchoon de Feeft ten einde was gekomen \

En dat meeft al het volk zyn affcheid had genomen

,

Was na dit zoet gezigt onluftig van het wout,

En eer een jaar verliep, het Kwantje was getrouc.

Maar dit werk ftrekt hem vry al verder uit als toe

Menrchen en Beeft,en;want iemand die ook de vordere

Schepzelen recht bemerkt, ontdekt fchier over al een
volle gedaante van Houweiyk. De Boomen, Planten,
Kruiden- Metalen en Steenen, konnen zulks klaarlyk

aanwyzen: gelyk de Onderzoekers van de Nature een-

ïlemmelyk nu lange vaft hebben geftelt, in Laurieren,
CyprelTen, Linden, en menigte van andere Boomen
«nfiofchgewaffen, i« zulks zoo gantfeh blykel yk ,da: ook

A 5 ges



VOO R.R E D E N.

een flecht Hovenier of Huisman het zelve lichtelyk uit

heeft te vinden :gelyk zulks niet alleenlykP/iW//.rende
Tieophraflus , maar verfcheide Oud vaders met reden
van wetenfehap ten vollen zyn betuigende. *Knwatde
zelve over de byzondere eigenfehappen van den Dadel*
boom in deze gelegentheid hebben aangemerkt, dient 3

(myns oordeels) hier niet in ftilheid voorby gegaan,

f Ik zal in een kort Gedicht begrypen het gene daar zy-
lieden een lang verhaal van zyn makende.

'T) Aar is een geeftig volk , dat Godes hooge werken:
•^ Gewoon is aan te zien en vlytig aan te merken:
Zoo dat 'er niet een Loof in Bofch of Velden waft,

Dat niet en word doorzocht en naarftig onderiaft,

Wat Kruid of Planten doen, ep hoe de Boomen leven,

En waar de wortel gaat, en hoe de takken zweven,
En wat het jeugdig zap , en wat de febors vermag,
Dat word by hen gefien als in den klaren dag

:

Maar nooit en wift 'er Menfch van Bofchgewas tefpreken,

D^t met den Dadelboom is waard te zyn geleken.

Zyn aard dient hier gedacht en aan de jeugd vertelt,

Vermits hy liefde pleegt ook in het woede veld.

Waar ooit dit Jeugdig Hout komt fpruiten aan de Heiden,
Daar is 't in Man en Wyf ten vollen onderfcheiden:

Een geeftig Hovenier die kent haar regttn aard,

En ziet wanneer de Boom is nut te zyn ge paart.

Het Wyfje ftaat en treurt, en Iaat zyn takken hangen,

Wsnneer het in de Mei met liefde werd bevangen:

Men ziet het aan het loof, hoewel het niet en fp: eekt,

Of dat de wortelt qüeelt, of dat 'er iet ontbreekt.

Indien het is geplant ontrent de Manne -boomen,
Maar daar een helle Beek met kode water- (hoornen.

Komt fchieten tuffchen by, zoo dat het niet en kun,

Voldoen zyn gulie jeugd, en wryven aan den Man;
Zoo

* Tbeopbrajl. Hiftör. Plantarum lib. 3. cap. 3. Diofcorid. lib-4>

C. 5. &fcq ïiraquell de Iegib. Connub. I. 1. num 65.

f Bafii. Htximer. homil.j.-rfmfo-o/.&c. lljeopbrajl. lib. i.JTiS'

tor. Tlantar. cap. 8, & lib- 3. decaufisFlant.cap a 2 3.i
J
/i,'2,lib.- 13.

cap. 4.



VOO R-R eden:
Zoo komt den Hovenier den Manneboom genaken,
En gaat van zyn gewaai een aardig kransjen maken,
En hangt het aan de Stam van die uit liefde queelt,

Zoo dat het aardig groen haar om de leden fpeelt;

En als het Vrou- gewas dit voelt aan hiar g. beuren ,

Zoo laar het vaardig af van zyn elendig treuren ,

En krygt een ander verf, en fchiet een blyder groen;
Zoo dat het innig merg zich Öpenfcbynt te doen.

Zoo haaft de Bogaard man dit wefen komt te merken,
Zoo poogt hy zyn bedryf al verder uit té werken:

Hy plukt de fchoonfte bloem, hy neemt der. groenden ba&
Die aan de Manne-ftam en zyne takken Wofr,

Hier weet hy na de kunft een poeiier af te maken,
Dat geeft het Wyfje moed , en vordert hare zaken;

Het is gelyk een dauw daar nsar het kruid verlangt;

Ja als een vruchtbaar zaad dat zy m haai ontfangt;

De boom aldus beftrooit begint terftont te zwelim,
En fchiet veel bloemen uit die niet en zyn te tellen,

En naderhand de vrucht,* dies lach: de Dolaard- man
,

En pryft het vruchtbaar hout , en eet 'er Dadels van,

En noch en is het niet genoeg; want zo der iemant
een wakker oog Haat opcjingen van ongelyken aard, ook
daar zal zoo eemge gedaante van een onderling Houwe-
lyk niet zelden aangewezen konnen werden. Ziet men
niet hoe de Zeilftecn en het Yzer, door een zonderlinge
toegenegentheid,a!s Man en Wyf verzamelt werden?
word niet het ^mber en het Stroó, door een heimelyke
over een-komfle van aard, tot malkanderen getogen 5

als tot een onderlinge omhelzing ? Hebben niet Hemel
en Aarde, Zonne ende Mane, zoodanigengemeenfehap
onder den anderen, cat de zelve 't Houwelyk en de ei-

genfehappen van het zelve zoo naby komen, dat zulks
naar de waarheid uit te drukken, m iTchien niet dien-
ftig en zoude bevonden werden ? En wa. zal ik meer zeg-
gen? God

; de vriendelvke Menfch-hoeder,d:c de Lief-

. de



VOOR- REDEN.
de zelfs is, en uit de diepte zyner Liefde alles heeft voort-

gebracht, niet bequamer v ndende als het Houwelyk,

om zyn hoogde Liefde den Menfchen Kinderen bekent

te maken heeft in zyn Woord veeltryds onder de gedaan-

te van het zelve den boezem zyner genad.-ngamfch en

vriendelyk geopcnt, en onder die gelykenifFe zyn Opper-

fle toegenegentheid over het Menfchel ke Geflachte

gunftelyk afgebee'd ; in voegen , dat Hy , de Almacht.'ge >

zich dikmaal zoo vertoont (met eerbiedigheid moet het

gefprooken zyn) als of Hy den vryerquame maken aan

den Menfche', Hofea 3: 1. En daar na volgende dé&

draad van dat geheele werk, gaat vorder, en ftelt zich

eerfl als Bruidegom , en daar na als Echte Man van zyn

eigen Schepzel , en dit in zoodaniger voegen , dat 'er

fchier niet voor en vak ontrent hetMenfchelyk Houwe-

]yk, dat de Heilige Geeft niet in volle leden op het

Geeftelyke en heeft gepaft, en dat van den beginne af

tot den einde toe.

Zeggen de jonge Lieden, dat het oog van den

eerden aan is leidsman van de Liefde? Gode< Geeft

fpreekt in het Geeftelykeevenopdezel e wyzetotzyn
Yrienainne de Kerke- Wend uwe eogen (zeid hy) van

my af; want zy doen my geweld aan. Gy hebt my het

herte genomen myne Su' er . lieié Bruid', mei eene uu er

cogen. oogelied Sa/om 6. 5. en \ , 9
Doet een Jongeling uit het gezierre verkiezmge van

een jonge Deerne, hem tot een toekomende partuu'*,

Go4s Woord gebruikt in het Geeftelyke even de zelve

maniere van fpreeken ; Gy zyt g e^roeit en grootgewóf-den ,

ende zyt genomen tot groote cierlykheid: Uwe borj/en

zyn yaji geworden , ende u hair is gewajjen, Ais ik nu

yo'jr*



VOO R-R EDEN.
qoorby u ging, zag ik u y

ende ziet uwe tydwas de tydder

winnen , zoo brejde ik myn vleugels oyer u ttit , &c.

Ezech. 19 7, 'i.

Gebruikt een Vryer ontrent die gelegentheid teere,

zoete ende liefkozende woorden > zoq doe: ook de H«
Geeft aan zyn Beminde : Zïet^gy zytfchoon- , myn Vrien-

dienne , ziet gy zy>'fchoon. : Uwe oogen zyn Duyvtnoogei\

uwe lip -en zyn als eenfcharlakenfnoer , uwef rake is lief-

felyk: Geheel zyt gy fchoone , myn Vriendinne , en daar

en is geen gebr k aan u Hoogl. cap 4. 1 , 7 , Doet myn open.

myn Su et , myn Vriendinne , qij n Duyve , myn Vol-

maakt . cap. 5. vers 2.

Komt men onder de Menfchen, naar het verzoek,

tot een Trojw belofte en Houwelykfche Voorwaar-

de, ook dat word in Godes Woord uit gebracht

tot een Geeftelyken zin: Als ik u zag ,
en uwe tyd wa$

de tyd der tninne , zoo zwoer ik u, en quam met u in een

verbond, en gy wierd myne
y
[preekt de Heer'tr, Heere y

Ezech. 16. iï.

Word de blydfehap van een Bruidegom onder de

tnenfche groot geacht, vermits hy ve krygt. haar die

hy ange tyd verzocht heeft , even 00 dat is by Go des

Geeit na gevolgt: Geiyk een Bruydegom vrolyk is over

de Bruyd? zoo zal God over u vrolyk zyn. E/ai. 62 9 5.

Wat meer? de Speel ger;ootenby ons in dezen gevalle

gebruikelyk, en werden by Godes Sone in 't Geeftely-

ke niet vergeten: Konnen ook (zeid hy} de Bruylofts-

IGnderen treuren 9
zoo lang de t'ruydegom by haar is %

Matth 9. 15. Ende wederom: Die de Bruyd heeft ,is de

Bruydegnm^en de F^riend des Bruydegorus diepaat ende

boort hem y'endï verblyJt zich, etc. "joh, 3.-9.

Or>k



VOO R-R EDEN.
Ook de Juweelen zelfs , waar mede een Bruydegcm

by ons zyn Bruyd plach te vereeren, zyn ook hier by

God in geJachtenifle ; Ik vereierde u met cieraad en dede

arm-r tii
iv
c:. aan uwe handen , ende dede ketenen aan uwen

halfe,enJe rafu een voorhooft aerfelaan u aaisefichte ,

ende oor ringen aan uwe ooren, ende een heerlyke Kroont

op uwen HoofI.- Ezèch*i6
s%

II, 12.

Het Brifylofts-kleed, en de inleidïnge van de Bruyd

tot- hare Bfuydègom werd niet vergeten :Des Konings
Dochter is 'gantfth verheerlykt tnwendig: haar Klee~

ding is van gouden b rduurzel : in geflikte Kleederen

zal zy tot den Koning geleid worden: De jonge Doch-

teren en h ar Mede-gezellinnen zullen tot u gebragt

worden. Pfalm 45. i,
f , 15.

Wilt gy vorder een nieuw gehoudehaar affcheidzien

nemen van haar ouders en vrienden, om over te gaan in

de huishoudinge van héten Man,gy zult de zelve even

jn het Geeftelyke levendig afgebeeld vinden: Hoort

Dochter ; neygt uwe ooren, lergeet uwes volks ende

tiwes Vaders huys, zoo zal de Koning luft aan uwe

fetoonheid hebben* Devsyl hy uwe Meere is, zoo

£>uygt u vtoor hem neder. Pfalm 45, ij, 12.

Einde Tyk, wil iemant het befluyt van al dit heugelyk

werk, hoort den Apoftel: Ik he*>be u toebereid, zeid

hy, als een reine Maagd > Chrifto, als een Man
yoor te (lelh \ Cor. 11. 2. Wilt gy tot befluit de

vervuilin^e van aïles, en een volmaakt Houvvelyk,

hoort den Propheet: Uwe Maker is uw Man, zeid

hy: Heere der Heyrfcharen is zynen Mam\ en de

Heylige If ach is u Verlojftr , hy zal de God des

t gantfehen Aardbodems genaamt ivorden,- Efai. 54. 5-

Ten
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}

Ten allerleften , wil iemant Geeftelyke Echtbreuke

afgebeeld zien, door gelykenifle van het vieefchelyke,

menigte van plaatzen zyn daar toedienende ;afgoderye

na de tale des H. Geeft is hoererye genaamt. Jcrcm.^

vers i Gy hete met vreemde boeleerders gehoereert ,

doch keert weder tot my ,
[preekt de Heere. Ziet

voorder Eztch 16. 15, 16, 17 , 23. en door 't gehcele

Capittel. Hof 1 4. Mal. 2. 11. P/alm 73. 27.

Ziet daar een Vryagie;een Bruyloft, en vervolgens

een volkomen Houweiyk , en daar en-boven het gene

een wettig Houweiyk regel recht tegen is, te weten 5

echtbreuke en overfpel , alle by 't Goddelyk ontleend

van 'het menfchelyke, alles ons ten goede ;dewyle het

de Geeft des Heeren gelieft heeft, uit zyn zonderlinge

genade, in diervoegen met ons te ftameren. Zoo is dan

dit algemeen Wezen , dat Wonder-Al , ik zegge Hemel
en Aarde, onderling verknocht, en als tezamen gebon-

den onder de gedaante van een Houweiyk; invoegen

dat fchier alle het byzonderfte , dat bovenen beneden te

zien is , heeft iet wat dat een Houweiyk gelyk is. En
daarom heeft de Keyzer Jaftinianus (a) welgezeid,dat

meeft alle de gefchreven Wetten een ieder menfche in
s
t byzonder , en als voor hem zelven alleen zyn aangaan-

de: maar dat de rechten en regels op het ftuk van den
Houwelyken Staat ilaande, genoegzaam het geheel

Menfchelyk Wezen z^n betreffende, (b) En om deze
redenen zoo is 't dat de voortreffeiykfte Perfonagien van

alle

>

Ca) Novell- 22. Nam reliqua Jurfs partes , neque omnibus om,-
nino hominibus, neque rebus neque remporibu? conveniunt : quid
qui'i vero circa nuptias ftuJiiiffip^dituraduniverfumgenushu-
manuT' pertinet.

(b) Interpretts Juris caufus qua? ad nuptias fpe&ant grnves , &
«dius une ore panühciint, Cypraus in Praftt.Tmiïau de Connubh



VOOR. REDEN.
alle eeuwen met de Hjuwelykfche zaken altydveelop

hebhen gehad, ontrent de zelve met haar verftandcn

al< ftaag bezig zyn ge weeft, (c) Mofes de Goddelyke

Wetgever heeft eerft en voor alle andere van deze gele-

genthsid beginnsri te fchryven. De Hebreen , Joden

,

en de Hecre Chriftus zelfs heeft het zelve werk naarder

en klaarder voorge fielt, ende meerder licht daartoege

brachc. De Grieken, en de i n zonderheidXenophon en P'u-

tarchus , hebben geéri sloffe heiliger verhandelt als zaken

van Houwelyk, De Romeinen hebben ook van het hare

vrv wat veel daarby gpdaan. De B.ïTc oppen en Paufen

van Romen (hoewel dikwils van den anderen verfchü-

lende) hebben al het zelve noch verder uitgebreid. En
eindelyk,en hebben hier in niec ftil geftaan de geleerd

«

fte en zuiverde Scliryvers van de naafte eeuwen: even-

wel mede niet over al met rechte eenparigheid. Soo dat

wy mogen zeggen, dat 'er wel veel van houwelykfche

zaken voor dezen is gefehreven, maar dat
s

er noch al

veel overig is om gefehreven te worden, te meer,de-

wyle de wereld geduuriglyk verder gaande , elk eeuwe

hier en in andere zabn ftaag wat nieus voort plach te

brengen, en mitsdien geduuriglyk nieuwe ftoffe van

fchryven is gevende.

Bc dan rayn gedachten hier over latende gaanhebbe
ook noch deze maal goec gevonden op de zaken van 't

Houwelyk dit tegenwoordig Werk uit te brengen, In-

dien 'er ntiddeler tyd iemand voorder nauwkeurig is
9

by wat gelegqntheid ik wederom bewogen ben geweefl

dusdanige ftpffe ter hand te nemen, die kan van myne
weeg-

(a) Xenophon & P/u£arrfrtfd&nullarefap&ius,QaamdeMatt.if

Homo, fenpicmnt, Erajm.dv Cbrijfian. Matrim, fal. ici.



VOOR-REDEN.
beweeg- redenen, die ik derhalven gehad hehbe, önr
ftandelyk gedient werden uit hec volgende Gedicht *

daar toe ik my gedrage.

PAPIER E-K I N D,

Xjtf-dt God tot Menfchm fchisp dat moet na reden leven >W Bat moet van zyn bsdryf befcbeid en reden geven;

Dat leert de reden zelfs. Wel hoort hoe dat het quant.

Dat ik noch deze maal de pen in handen nam ;

Dat ik in. myn vertrek niet ftil en konde blyven ,

Maar op een nieu beftond voor Holland iet te jcbryven;

Mijjcbien of myn beleid, gelyk bet is geweejl

,

Mocht iemant dienjiig zyn die myn Gedichten leeft.

TVTA dat myn \Vöder-heIft was uit der tyd gefcheiden,
11 Zag ik my, na hec fcheen , een nieuwen tyd bereiden..

Veel die men wysheU gaf die rieden my de trou,

En dat ik wederom een uy-flj-'p nemen zou*

Haar voorftel was gegrond op veel ierhande zaken »

Die my ook in der nacht èen flaap by wv!en braken.

Daar hoeft een diep gepeis , en vry een lang beraat.

Als iemant wederom naar echte banden Jlaat.

Ik was eerft van den rou in myn gemoed beitreden i

Maar hebbe naderhand geen minder ftryd geleden.

Ik .lag in ftaag gewoel , ook als een ander fllep,

Zoo dat ik tot rny zelfs aldus by wylen riep:

IVat is 't dat my beroert toe in de diepjle zinnen?
Hoe! zal ik wederom myn leven gaan beginnen'?

Zal ik van nieits beftaan dat my bet vleefcb gebiett

6 Neen, bouvallig menfeb , 't en is u zake niet.

Daar zal geen Vrouwen voet myn leger oit betreden ,

Daar zal geen Vrouwen arm omvangen deze leden;

Daar zal, van nu voortaan geen Vrouwen rechter band *

My dienen tot vermaak , of tot evi echte pand.

Myn waard' ELISABETH. ik wil u eigen blyven,

Tot my de bleek e dood de leden zal ver ftyvau
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En als my dat geheurt zal ik in korten tyd

,

Ook werden in bet graf dat gy op beden zyt
Ik heb u daar befocbt, ik bsb de plaats betreden

Daar u gebeente ruftl Ik zag u dorre leden ,

En daar op riep ik uit: 6 God, wat is de Menfcb!
Dit {hf is eens geweeft myn lufl en berten wenfcb ,

Wat is van alle vleejcb ? Hier zie ik nu de kamer
Daar ik eens ruften zal; dies acbt ik bet bequamer

Ah eerdg ruim vertrek , of ander fcboon gebou,
Daar iemand vreugde pleegt omtrent een jonge Frou:

Al dat is voor de jeugd en voor de groene jaren ,

Ik wil in dit verwulf met u geraamte paren ,

En mengen onze ft of , tot na des werelds val,

De Schepper op een nieuw een wereld fcbeppen zaV
Dan zulje konnen zien {God zal bet openbaren)

Dat my naar u vertrek , geen lufl is wedervaren.
Dat noit wat vrou gelykt in mynen arrem Sliep

,

Na da: u God ontbond , en uyt de wereld riep :

Dat ik terwyl ik was met "Brouw aan u verbonden

,

' Noit Wyf en beb onteert, noit Maagd en beb gefcbonden 9

Dat ik , ui was ik jong en vrolyk uit 'er aard

,

Voor u myn gulle jeugd en blydjcbap beb gefpaard.

Dit fprak. is tot het rif, en vry niet zonder weenen,
Dies viel het ziltig nat tot op haar dorre beenen;
En fchoon ik henen ging, en uit den grave fchiet,

't Gepeis van haar verlies verloor ik echter niet.
' Het was dan zonder grond dat my werd na gegeven

,

Dat ik door weelig bloed tot trouw-zucht werd gedreven.

Hy wil geen levend' Wyf; hy zoekt geen nieuwen trouw ,

Die in het duifter graf bezoekt een doode Vrouw,
Ik bleef in dezen (laat tot vyr geheele jaren ,

JMaar die zyn evenwel al mede wech gevaren.

Of iemant druk ontmoet, of blydjcbap op den dag,
De zon doet haren loop gelykze voortydsplag.

Doch my quam zeker vriend om dezen tyd bezoeken

,

Terwyl ik eenzaam zat te midden in de boeken;
Die vond 't ongerymt dat ik gedurig las ,

En hield dat my een Vrouw al vry bequamer wa?.

Hy dreef dat ik eerlang ten hoogften zou beklagen,

Alleen te inoeteuzyn ontrent myn oude dagen,

Dat
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Dat my (na dien ik was met zaken overlaft)

Geen leger zonder Vrouw, of eenzaam huis en paft.

Dat my een bed genood nu beter zou bevallen,

Dan als in volle Jeugd de losfe zinnen mallen;

Dat ik gezellig was, en noch van jeugdig bloed,

JLn daarom in het bed gezelfehap hebben moet.

Ik die my noit en vonci afkeerig van de Vrouwen

>

Werd ik en weet niet hoe, genegen om te trouwen;
Maar als ik overwoog waar ik behoor te gaan,

Voeld' ik my wederom geheel in^twyffel ftaan,

Wat jongs dat loeg my toe, ('k en wil 'er niet om liegen)

Maar ik en wou voor al geen jonge Maagd bedriegen.

En mits ik menigmaal verviel in diep gepeis,

Bekeef ik even ftaag aldus myn grillig vleis \.

Wilt gy om weinig graans, dat u noch reft te malen ,

Een vlot van eiken bout uit vreemde boffen balen ?

En reebten bier een mooi , een wonder groot bejlagi

Ey let wat u betaamt , en wat dit lyf vermag.
Hebt gy een nieuwen mooi , en feilt u noodig koren,

Soo beb je by gelyk u moeit' en ko/i verhoren

;

Een tuig van dezen aard en kan niet ledig ftaan,
En 't is een zot bedryf te malen Zonder graan

:

Indien ik bidden mag , vermyd u van de brouwen.
Fermyd u van de jeugd , en van ontydig trouwen :

Blyft liever datjezyt, en weeft voortaan geruft

,

Wie oud van jaren is en boeft geen nieuwe luft.

Dit fpel zal ons den geeft aan vleefcb en wereld binden ,

Daar nu geen levens zucht in my en is te vinden ;

't Is beter dat ƒ'alleen u Ieften tyd verwacht,
En laat de zoete jeugd' de vreugde van de nacbtr

Wat goed kont gy u Ziel van dit gewoel belooven;

Een dwazen Ouderdom gaat alle mal te- boven.

Geen dor hout lyd bet vier. maar is terftond verbrand

,

En uit een gryzen baard en wies noit minne pand.
Gy daarom weeft bezet , en febouw my deze klippen,

Een roos gelyke mond en wil geen bleske klippen

:

Wat jong is neemt vermaak, en haat de oude tyd;

Gy trouwt dan uivs gelyk ; of blyft gelyk je zyt.

Wat oud was prees ik noit, dat Kon my nie t bewegen

,

Ik was in dit geval toe Jeugd alleen genegen $

B2 'Es
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-

En fchoon de raid ielmaat my zo -jity-is -.vel beviel,
,

Daar w;;S ftaag eenig ding d>t my in twijffej hiel.

T ii ierten vond ik beft noit trouring weg te fchenken,

Ma:r om dn wel te doen daar vond ik groot bedenken;

En dat, mits nocVi het vleefeh, ot' ik en weet niet wat,

Mv 'oor de zinnen joeg, of in de Lden zat.

Dir bracht my qu.lli g aan : maar op beqaame gronden
Ee'.-> ik een nut behulp ten lefter» uitgevonden;

God, naar een diep gebed, die gaf' my lezen raad,

D kunft en flage zorg de luften wederft urn

Hier op wrocht my de geeft als met de gantfche zinnen,

En 't fcheen na weinig tyds dat ik begon te winnen;

Mijn ampt dat gaf my werk zoo lang de zonne fcheen,

De Dichikonft voor 'Jen dag, of als het licht verdween.

Wanneer een ander dronk , of met den teerling fpeeide,

O» peilde met gemak de gronden van de weelde,

Zoo was ik in gepe :

s , en beGg met den geeft;

En als ik ledig was bedreef ik allermeeft

Zoo haaft in myn gemoed de luft fcheen op te "zaken,

Ging ik de Jeugd een lied, of God een lof fang maken:
En mits ik ftajg het hiein niet ftil, maar bezig hiel,

Zoo kreeg ik eenmaal ruft in myn oeroerde ziel.

God zy voor e'.
ju vig-lof, die my dus heeft beraden,

En op rtiyn zwakken hals geen jok en heeft geladen:

God zy voor eeuwig dank dat nu geen v : ugge Maagt,
Dat vin myn ouden dag geen jonge vrou en klaagt.

Ik heb een wyf gefpaart. vermits ik konde dichten;

Want dat kan menigmaal een fwaren geeft verlichten.

Kad ik noit vers gemaakt, of met de kunft gefpeelt,

D j.r is geen twijffel aan de rijd had my verveelt.

Had ik niet voor de Jeugd by wylen iet gefchreven,

'k En hadde (na myijunkt) met eenzaam konnen leven

:

Maar doen ik op het bed maar inkt en penne bracht,

Is al. wat my bevocht verdweenen in dér nacht.

Ik ftreed met Pa; las fchi-d, daar lag ik in gedooken,
Zoo dat geen minne piji nijn hert en kon beftooken;
En fcboon het grillig vleelch op my by wijlen fchoot,
ïk fton 1 op mijn verzet, tot luft en wee'de vloot.

Dit kon eerft zwaar gepeis en veel bedroefde dagen

,

Dit Kon ontijdig vuur uit mijn gewrichten jagen.

Wie
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V/ie noit bet dertel lyf tot luiheid uit en flrekt,

Houd , daar een ander valt , zyn leden onbevlekt,

JD.i ir fr g**en b eter raaa^om tochten uit te. dry ven t

Al dat men noit en laat de zinnen ledig blyven.

Gedurig b jzig Zyn met eenig d'.ep gepeis.

Dat is de rechte toom voor lüji en weelig vleis.

De Menfcb hoeft altyd wt daar op de geeftenfpelen,

Of by zal dertel zyn of gantfcbe dagen quelen.

Gelukkig is de Z ;el die 'bier bet hefte kiefl ,

En noit zyn berte queit o? zynen troofh verliefi.

Een Mtul beeft dezen aard , zy wroet of kooren breken ,

Of zaltot haar verderf een baajlig vier ontfteken.

Daar ryft een vuile ftank indien bet water ftaat t

En als bet yzer ruft dan roeft 't met 'er daat.

't is met ons broezen aart ook even dus gelegen

:

Wis ledig benen gaat die word tot kwaad genegen-

Men zegge w \i men wil . ons dient geen flage ruft ,

Een geeft die niet en w rkt is open voor de luft.

Maar (choon daar noit een Wyf myn Leger quam genaken,
Noch heeft het eenzaam bed my vruchtbaar konnen maksn

,

' Al was ik ongetrout, ik kreeg een echce Kind,
Niet by oen witte Vrou, maar uit den zwarten Int.

Zier wat een zeldzaam werk! Het is my wedervaren,
Schier wat 'er onme gaat ontrent het ICioderbareo

,

Ais my den geeft oi ring, dm was ik in het lyf,

Schier even zoo geftelt gelyk een zwanger wyf.

Ik at niet als ik plag, ik ha 1de vreerade luften,

Zoo dat ik mee-'igTjaal ook niet en konde ruften;

Ik kreeg wel barens-nood te midden in der nicht,

En werd in my gewaar ais prangen van de dracht.

Dm moeit. Ik uit 't bed, en ging hst vier ontfteken,

Ik voelde na my docht, gelyk het water breken:
En üs de vrucht verfcheen dan wasjk wel gezint,
Gelyk een jonge Vrou die baart een echte Kind.

Hier was ik dan beluft gelyk de jonge Vrouwen,
Ik zocht de nieuwe vrucht in haaften aan te fchouwen

,

Ik zocht te mogen zien het geen ik hnd gebaard,
En of het naar een Wyf of naar zyn Vider aard.

Noch -noeft ik wederom op nieuwe di.enft.en paffen,

$et Kind was niet te fein, ik moed het fchepzel wafien.
B 3 Wcw
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Waar iet ter wereld kcvit daar lyd de Moeder fyn ,

En 't is vuil uit 'er aatt
y
en moet gereinigt zyn.

Terftond na dit gewoel het Wicht moeft in de luren*

Maar dajr ook even zelfs er» kon het niet geduren,

Ik gaf het menigmaal fchoon Iji nen am het lyf,

En dit was even ftaag myn luft en tydve:.1ryf,

In deze bezigheid h-b ik veel iyds verlleter,

Heb ik een jonge Vrouw, en mynen druk vergeten.

Hoe? dunkt het iemand vreemd dat ik my w^der hiel?

Ik droeg geduerig kind, of baarde met de Ziel.

Ik was een huys alleen , ik was het allegader

,

Ik was Bruid, Bruidegom, Man, Vrouwe, Moeder, Vader,

Bewaarfter, Vroedwyf, Meid, en Voedfter boven dien;

Wie heeft 'er immermeer zo vreemden kraam gezien?

Noch moeft ik even wel myn hooft al verder breken,

Het kind moeit goede taal en Hollands leeren fpreken?

Dies moed ik Schoolvrou zyn : ziet, wat een groot beflag

My op de fchouder woeg, of in den boezem lag?

Aldus bleef ik alleen ook in de koudlte nachten.

Maar gaf myn zinnen werk door veelderlei gedachten:

En mits ontrent de trouw myn Geeft doen bezig was,

Geviel het dat ik veel op dezen handel las.

Ik vond aan alle kant verfcheide trouw gevallen,

Ik zag al menigmaal ook wyze Luiden mallen,

Ik zag hier in den Menfch als in zyn eigen grond,

En wat voor ieder een hier uit te Ieren ftond.

Dies heb ik deze ftof tot myn vermaak gekooren,

En daar is met 'er tyd dit fchepzel uit gebooren;

Dit fcheen voor myn beroep en oude jaaren beft,

Een die geen eyers heeft, die broeid den legen neft.

Wel ziet dan hier een Kind dat zeldzaam is gewonnen,
Dat niet gelyk als melk te zamen is geronnen;
Een Kind van vreemden aard, waar van ik Vader ben,
En daar ik evenwel geen Moeder toe en ken.

Een Kind wiens eerfte grond niet na en is te fpooren,

Als uit *een Vrouwen heup, maar uit myn hooft gebooren,
Een Kind dat zondtt bloed en zonder vleefch beftaat,

£n dat noch evenwel op rasfen voeten gaat.

Een Kind du niet en fpreekt gelyk de Menfchen plachten,

Miar dat ook zonder ftera. kan uiten zyn gedachten?
Een
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Een Kind dat dooven zelfs zyn reden doet verltsei,

Vermits het door het oog kan in het herte gaan; .

Een Kind dat nooit en at, en niet en plach te drinken,
En als het werd bevlekt, dat eerft begint te blinken.

En waarom lang verbaal? het is een zeldzaam dier,

Syn geeft is zwarten inkt, zyn lichaam wit papier.

Dit fchepzel, zoo het is, dat heb ik moeten baaren £ j

Dat heb ik opgequeekf tot aan syn rype jaren,

't En had geen Vrouwen hulp, geen pip ofmoeders zog
En des al niet te -min zoo leeft het heden noch.

Siet hier komt nu het wicht gekropen uit de doeken

:

En wil, ge!yk het fchynt, de Landen gaan bezoeken:
Het meint 't is lang genoeg in duifter op«evoet,
Het wil de wereld zien, en wat men elders doet.

Maar fchoon al is 't teer, noch kan het felle fhgen,
Noch kan het ongemak en harde nepen dragen?

Of fchoon een nyder grolt , of dat een fpotter byt

,

Noch zal het jeugdig zyn ook in zyn ouden tyt.

Als is het van Papier, noch zal het langer duren,
Als dat ik eertyds zag gewonden in de luren:

De vruchten myner jeugd wel eer by my geplukt,
Zyn meeft al van de dood in haaften wech gerukt.

Van negen leeft 'er twee, en die zyn beide Vrouwen,
Nu buiten myn gezin door middel van het trouwen,
Nu zonder mynen naam. Maar dit myn jongde Kind
Wil melden wie ik ben al waar men jongheid vind,

Alwaar men trouwen kent, alwaar de befte zinnen
Befteden haren tyd ontrent een heilig minnen,

Omtrent een reine trouw die van den Hemel daalt,

En door een ftil gemoed toHn de ziele ftraalt.

Wel aan, Papiere Kind, ik kan het nu gehengen,
Dat gy zult henen gaan, en in de wereld brengen
Wat gy van my ontfingt? bezoekt de zoete Jeugt.

Maar weet dat gy met een ook elders komen meugr.

Gy draagt in uwen fchoot dat Vryfters kan behagen

,

Dat Mannen dienftig is, dat in de lefte dagen

De ziel haar voedzel geeft : gy draagt in uwen fchoot

Dat trooft verwekken kan ook midden in de dood,
En fchoon gy zomtyds meld van losfe minne -treken,

Of hos een zwakke Ziel ter zyden is geweken ,
r

B4 <*f
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Gy prijftgeen flim bejag,maar kant 'er tegen aan,
En t oont wai reden eifcht, en noodig is gedaan*

Dit heeft van oulen tijd geen Memch bic konnen laken,

Hst is hy wylen nut de feilen aan te raken.

Wie flimtne gangen meld, en reckt ze na de deugd,
Die pleegt een dienfiig werk ontrent de woefle jeugd.

Zoo geert ons Mofes zelfs niet weinig trou- gevallen,
.

Daar uit men fpeuren mach hoe jonge zinnen mallen:

Maar voegt 'er ftrenge tucht van Godes wrake by

,

Tot af keer van de lult en fnoode linkerny.

Hoe Dina nieüféhjef is, en gaat in vreemde Steden ,
(a)

En wat haar tsere j.eugi voor aanftoot heeft geleden,

Verhaalt hy na den eifch; mair hoe de Vryiter febreit,

En hoe dat Sichem*fterft, en blijfc niet ongezeit.

Het dartel Minne fpel dat Cojby quam bedryven, (b)

i->at heeft den groote man ten vollen willen fchryven ,*

Maar hoe" dat Pinehas haar in de leden ftiet,

Verzwijgt in dit geval de wyze Schryver niet.

Hoe 't Wijf van Potiphar eens Jofeph wou bekooren, (c)

En gaf hem tot de lult al vry wat harde fpooren,

Verhaalt de groote Vorft: maar des niet al te -min,

Men ziet 'er reine tucht, en diepe wonders in.

]V!en le-ft hoe David viel in ongcregelt minnen

,

(d)

En zwierden buiten fpoor door ongetoomde zinnen,

Mi-ir wat hen Nathan 2y en wat 'er meer geviel, fe)

Dat gaat hem die her leeft tot in de dieplte Ziel.

Hoe A-nmon door bedrog de Maagdom ging beftoken, (f)

Van haar die voor zijn luit hem zuipen meint te koken,
Heeft Sarnuel verhaalt, maar heeft 'er by geftelt»

Hoe dac ook door bedrog de linker is gevelt. - (g)
De groote Salomon verhaalt ons hoere treken ,

En hoe een lichte kooi is faieeg in ïiftig fpreken: (h)

Maar wat 'er voor een vrucht aan deze hoornen waft,
Dat ftelt ook boven dien de wyze Koning valt.

Hoe dat Sufanna voer, en hoe de fnoode boeven. (i)

jHaar kuisheid ondergaan, en haren Man bedroeven,
- Werd elders klaar gezien; maar ieder leert 'er uit,

Wat voor een harden Itraf zoo vuilen daad befluit. En
(a) Gen. 34- *• (b) Nuro. 25 8. (c) Gen. 39 i2.(d)aSam.n.

4, (e) 2 Saai. 11. 4. (f) 2 Saiu. 1 3.14.^)2 aam. 13 2§, 2Q.(h)

fitv. 7 » CO Sufanna 1. 26.
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En waarom meer gezeid; 't verhaal van booze treken,

Is dikmaal aan het volk een pUafter voor gebreken £

Te weeten als het werk na rechten eifch betoont,

Hoe alle flim. bejag ten leften word beloont.

Men liet in ouden tijd een flave dronken maken,
En t'wijl hy bezig was met rispen ; fpouwen, braken,

< Zoo werd dien guit geftraft ten aanzien van de Jeugd

,

Op dat ze van het quaad zou wyken na de deugd.

Ziet daar myn oog gemerk; en wie het poogt te laken 3

Het is my nut geweeiï in veelderhande zaken :

Ik acht hem liefde waard die van de lief ie fchrijft,

. Indien hy in de tucht en in den regel biijfr.

Wel gaat nu teer gewas, door wandelt onze landen. ,

En reift ook even zelfs door verr' gdegsn ftranden.

Ik geef u dan verlof, gy meugt op heden gaan,

Ook naar het heet Braill, of na ócn Indiaan.

Men vind in dit geweft ook veeie zoete lieden,

Die eer en ware zucht aan alle kunHen bieden

:

Men vind 'er Nederlands, men vind 'er Hollands bloed,
Zoo dat 'er niet en is dat u verfchrikken moer.

En fchoon gy nu ter tijd maar Hollands weet te fpreken,

U zal in korten ftond geen ander taal ontbreken

,

Daar is een deftig Man die leert u Roömiche fpraak

En dat is voor die reift al vry een nutte zaak.

Gy zult daar in vol leert al hooger mogen zweven,
En onder dat behulp ook elders konnen leven:

Gy zult dan zijn verdaan van menig geeftig Mm ,

Die met u nu ter tijd geen kennis houden kan.

Maar eer gy buiten lands vertoont u nieuwe boeken,
Zoo gaat voor alle ding ons Holland eerit bezoeken,
Daar zult gy zijn onthaalt van menig gaau verltand 2

En Hollands eerfte ftad dat is u Vaderiand;

Doch fchoon gy dapper haart naar onbekende fteden;

Den Hage 'ijke wel wilt di<i voor eerfb betreden j

Daar is het deftig Hol* daar is den Hoogen Raad,
Daar is van ouden tijd de woonplaats van den Staat:

Daar is de groote VORST, door wie geftage zegen
Word aan het Vaderland en ieder een verkregea;
Zoo dat zijn hoog beleid en wijd beroemde naam,
Heeft onder zijn gebied de vleugels van de faam;

B 5 Daar
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Daar is het Iuftfg hofch en Iover-ryke dreven

,

Die aan een doffen geeft een nieuwen adem gevend
Daar is het eêl Voorhout , het fchoonfte dat ik ken,

Doch boven ai vermaard door HÜGENS zoete pen.

Staat hier een weinig ftil , en zoekt de befte Vrienden ,'

Die u wei $tr tot Itülp en zoetflgezelfchap dienden;

Spreekt myn NMcht SCHILDER aan,die,eer ze was getrour1

,

U dikmaal heeft vermaakt door gunftig onderhoud,
Haar ftem en zoeten aard die heeft u leeren zingen,

En door een vafte wet u losfe woorden dwingen;

Want nooit en was 'er Lied dat uit de penne kwam

,

Dat niet uit naaren mond zyn klank en wezen nam;
Waar hier een nieuw Gezang te Lande was gekomen ,

Dat had haar wakker oor van ftonden aan vernomen.

Sy kreeg door milde gunft de Geeften aan d i band,

En; leerde met der daad al watze geeftig varid,

Hier weet u Sulter van, die met ha^r droeve klachten.

Verwekt de losfe Jeugd tot wyze na gedachten,

Vind iemand daar misfehien of hier een aardig Lied,
Het Soetfte van den galm en is myn eigen niet;

Sy heeft de maat gezet, zy deed een deunjen leven;

Sy heeft den rechten klank, zy beeft de ziel gegeven;

Want geen zo netten ftem in al het naafte Land,

De Sang woont in haar keel , de Geeft in haar verftand^

Als gy dan affcheid neemt, zo buigt u gantfche leden,

Begroet de goede Ziel, en zegt haar deze reden

:

Seg dat 'er menig Vers in u gevonden werd

.

Dat haar betuigen kan myn trouw en zuiver hert,

Da* is voor haar genoeg: gy wilt niet langer fpreken;

Want als men affcheid neemt zoo blyftde reden fteken,

Gy daarom maakt 't kort doch voor haar' zoete gunft,
Soo laat haar eenig Pand gebooren uit de Kunft,

Een Kind gelyk als gy. Maar wenfcht haar menigtwerven

,

Drie Kinders die voor eerft haar deugden mogen erven;
Of isze niet vemoegt met zo een klein getal,

Soo veel de Üeve God haar Zalig achten zal.

Wilt gy nu mynen raad, (om niet te zyn verftooten)

Soo neemt eerft uwen wech door onze Bond-genooten,
Daar word u ronde taal van ieder een verftaan

,

En gy Hioogt onbevreeft in alle Steden gaen*

Doek



PAPIEREKIND.

Doch Erabantlyke wel en hebje niet te fchromen, I

Daar heeft a\ overlang u Miaglchap mogen komen,
En lieve, waarom niet? de Kunft is zonder gal, *

En heeft van ouden tyd haar Vrienden over al.

Maar als zy door het Sticht tot Utrecht zyt gekomen,
Na SCHUURMAN" edel pand dient fluks te zyn vernomen

,

Die heeft het zoet Gedicht en alle Konflen lief,-

Gy, daarom groet de Maagd, en geeft haar deze Brief* >

dan V Wonder -puk van onzen tyt.

Dat gy , o Jonkvrou Sc huur mans zyt.

PRinceJJe , wiens gemoed vérfttfi op oude Boeken 9

Nok dwaasheidheeftgeplecgt die jonge Lieden zoeken
Maar die uit hooier drift vefcheiden van dej£ugd

9

Geen ander Liefde draagt als tot ds ware Deugd 9

Tot Kunft en WetenCchap, tot veelderhande Spraken
,

En wat in eenlg Menfch kan wyze zinnen maken
9

En wat in eenig hert de befte zinnen prent 9

Soo dat een ieder fetrikt die uv;e gapen kent.

Ontfangt myn jongfie Kind dat aan u werd gezonden ,

En mits het in het land geen Moeder heeft gevonden ,

Weeft gy Vr Moeder van ;.gy zyt van mijnen aart 9

Vermits gy door de Kunft u bed a'leen bewaart.

Een Kind gelyk als dit dat kan ook u betamen.

V En zal geen teere Maagd, geen Vryfter ooit befchamen.
Ik zegge noch eenmaal, gy zyt van myncn aard

9

Vermits je nevens my Papiere Kinders baard.
Dit mach een Vryfter doen ^dit kan en Maagd bedryven,

En des al niet te Min en Maagd en f^ryfter blyven:

Gy daarom weeft geruft, pök als u dit gefekiet^

Een Kind aldus geteelt en queft den maagdom niet.

Doch zooje niet en wilt de naam van Moeder dragen 9

Of dat een Voedfter - kind u niet en zou behagen ,

Soo laat ten minffen toe 9 dat myn Papiere Kind
Mach zeggen wie je zyt , alwaar men Menfchcn vind':

Mach toonen aan het folk u zoet en eerbaar wezen ,

En dat u lieven naam ook daar mag zyn gelezm ;

En
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En lieve waarom niet : want dit u eigen beeld

En is geen ander werk. bet is •van u geteelt.

Ik weet als zy den ür^t z:d heboen overl zen^
Gy zult in haar vertrek en öy haar mogen wezen:
D ar zal ze gaan bez en of gy ook waaruit; z>jt,

Dat zy met u ontha.11 zal quiilen haren tijd.

Maar gy noch evenwel en hoeft u nier te fchronen,
Het is u toegedaan ook by een Midgd te komen,
Een Maagd die niet en trouwt, maar in haar Kamer zir]

Daar zy niet om èen Mn, maar voor (ie wereld bid.

Ook eene dus gezint die Kan hier zaken vinden,
Die haar niet aan het vieefch, maar aan defi Hemel bindej

Gy weeft daarom geruit , maar draagt u na den eis

.

En houd u buiten fmaad en zedig op de reis.

U Vader heeft geen Maagd zijn leven oit bedrogen,
Ook op haar goeden naam geen zwadder uitgefpogen,

Al bracht hy daar hy qu.-.m een vrolijk wezen in

,

Noch was hy zonder gal en eerbaar niet te min.

Gy doet gelijk als hy. Ei wilder iemand mallen,
Of zoo 'er eenig menfeh uit fwakheid komt te vallen.

Zoo leid hem met 'er hand tot in u ftil vertrek,

Daar ieder Balzem vind ook voor een ftaag gebrek.
Ik mein u lefte deei; daar leid 't in verhooien,
Pat ons te rechten brengt wanneer de zinnen dooien,

Omfluit dat aan het volk als gy het dienftig vind;

Mar houd u bv de Jeugd die eer en tucht behnnd.

Neemt u geen ijuelling op, ichoon u de fpoters laken j

JVlaat weeit in u gemoed getrooit in alle zakerx.

IV. e vreemde landen ziet, en lange reizen doet,

Diefielle voor gewis dat by verdragen moet.

Wie viel by msnfchen komt, of timmert aan de weger.,
:nd meefl al het volk tot nyd en/pot genegen,

Gy aUje dit vergif ontrent u voe'en zult,

Zoo neemt tot u behulp een plaajïer van gedult»

Daar is geen ander raad; bet zijn gemeene plagen,
Boe kan 'er eenig werk aan alle man behagen V

J-Vaar
Op dat ik geen raadzel en fchyne te fpreken, zo zal de gunflis Lt z*t
guieven te verfhan ; dat het Beeld van juffrouw SCHÜUÏIMANS hier
aci.ter geftek . by haar zelfs , en na haar zelfs, uit een Spiegt. I is ^eieiktnc
en na de gedane reikeninaebyiry gedaan tefnyden, ieder pordeelc^cn
Letuw r.a de Klaauwc.
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Waar is zoo gaamven kok, die ooit een fcuee maakt

Die alle menjehen dient, en alle monden Jmaakt?

Wel am nu, waarde Kind, omf ngt uws Vaders zegen,'

Die zal u dienfti&zijn op alle vreemde Wegen:
God geeft dat nimmer menfeb metu verkeeren moet,
Die niet en ga te werk ge'yk het Byetjen doet.

Nu Vrienden die bewoont ons Vaderlandfche palen,

Of waar lic -nisgewas mUfchien zal komen dwa!en,

Ik bid ontfasgÉ het Wicht, en doet 't goed onthaal,

't b.n hoeft -geen rijke Koets, en min een guJde Zaal,

't En is niet opge oed ten dienfte van de luften,

üok op een vuuren pLnk daar z'ü het konnen ruften

:

Hy dwaalt, m dat my dunkt, die van zijn wezen klaagt,

't En fingt niet on verzocht, 't enfpreekr nietongevraagt:

't En hoeft geen cierlyk kleed als eertijds Pringen droegen.

Een rok van enkel leer dat lun hen vergenoegen;

Indien hem iemand fchefjkt een hand van zyde lint,

Dit neem ik voor een peil dat by de Kuöfl bemint.

IVlaar 't Wichten hoeft 't niet; hetkaö met Hechte banden*

Wel vareu over Z;e, ook in de verrte Landen;
Het is voor hem genoeg indien het gunft geniet,

En dat een billijk, oog zijn feilen overziet

:

Indien het lijnen waard mscb zegen "acuter laten ,

Of >ioor een (lil beleid een Ma*gt of Vrijfter baten,

Or dat een jong Gezel niach leeren uit de daad,

Den grond van goed beleid ontrent den echten Staat»

IVla ir e^r ik hier befta mijn reden af te breken

,

Zoo moet ik noch een woord tot onzen Lezer fpreken

;

Hem dient een korr begrip , om fluks te mogen zien,

Wat ik hier nu böfta de were't aan te bien*

Hoort vriend fpeelt u de geerr ontrent de jonge Vrouwen 9

Of zijt gy niet nequaam om meer te mogen trouwen,
Of fntlje naar het graf, oncfangt my dezCn gaft,

Die zal u doen verftaan wat op u wezen pad,
Een ieder ifl het zijn. Wik gy wat vrolijks lezen,

Of in het tegendeel by wijien treurig wezen,
Of ftygen uit het vleefch ontrenr den ouden da^,

Hier is van aile ftof die u vernoegen mag.

Gy leeft, en weefr gegroet. Dit had ik u te zeggen;
Doorziet vry mijn beleid en wilt 't overleggen!' l

,
Ea
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En zooje noch mispryft myn voorgenomen wit;
Soo kom ik tot beiluyt, en zeg u, Lezer, ditr

Acht gti tint dit ge/drift myn iyd zerquiji te wezen,

Soo quifi noit uwen tyd met dit geschrift te lezen,

Ofb'ouje myn verfiand niet wel te zyn bejieet,

Soo geeft u zinnen werk daar gy iet beters weet.

Dezen allen onvermindert, zo moet ik by het voor-

gaande noch dit voegen, goed- gunftige LESER: te

weten , dat by my gemerkt zynde , hoe dat veel ervaren

Lieden voor een gewoonte hebben, eerft te Hellen de

tegels tot eenige wetenfchap dienende , ende daar na

de exempelen op dezelve paffende, ik het zelve hebbe

goed gevonden na te volgen. Ende alzoo ik door een

voorig Boek geleid hebbe de gronden van een goed

Houwelyk,en een afkeer gepoogt te maken van quade

gangen, die in zoodanigen gelegentheyd zich openba-

ren;zoo hebbe ik dienftig geacht, by deze tegenwoor-

dige myne oeffeninge de zaken door exempelen meerder

klaarheid te geven.

Onder anderen is myne betrachtinge mede geweeft,

t'elkens nieuwe gevallen, en van een byzondere uit-

komfte,voor te (lellen, ten einde om door de verfchei-

dentheid van floffe,gedurigIyk verfche bedenkingen in

den Lezer te verwekken ; op dat alzoo ieder een iet wat

hier zoude vinden , dat op zyne byzondere gelegentheid

zoude mogen (laan. Waar in ik meine zoo veel gedaan

te hebben, dat 'er by na niemand en zal gevonden wer-

den, of hy en zal aan het een of het andere trou geval

zyn eigen konnen toetzen en ter preuve (lellen. Ook
heb ik de gevallen, in dit werk gebruikt niet verdicht,

ofte in myn eigen brein gefmeed, gelyk het gebruik

van
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Tan de Po&ten veel plag te wezen: maar ik hebbe beter
gevonden, de Gefchiedeniflen van goede Schryverste
ontlenen, om redenen by eenige Geleerden wel aan-

gewezen. * Ondertuflchen wil ik den Lezer gebeden
hebben zich daar aan niet te willen ftooten, dat ik de

ontleende Gefchiedeniflen breder hebbe uit -gemeten,
als die by de oude Schryvers gevonden worden; wanc
de gene die van het ambacht zyn , weten hoe verre een

befcheiden penne in zoodanigen gelegentheid vermag
te gaan weyen , en wat de Kunft ontrent de omftan-

digheden der zake is geoorloft. f En zulks dient zonder-

ling tot beter glimp van de ftofFe., ende tot meerder

vermakelykheid van den Lezer : op dewelke al mede
plag gezien te worden. En ten dien einde hebbe ik niet

alleenlyk door kopere platen , maar ook door de hoofd-

letters zelfs, het byzonderde van de Gefchiedeniflen aan

den Lezer willen vertoonen.

Noch heb ik geoordeelt dienflig te wezen , by manie"

re van tTamenfprake door twee perzonen van byzonde-

re gelegentheid, de Vraag- (tukken uit ieder Gefchie*

denifle ryzende, wat nader te doen onderraden; dan

het zelve en is by my niet over-al in volle leden gedaan

kos-

* M.de MontaigneJiv*desEJfais2cb3p3s.de troishonnes Femmes.

Jetn'etonne que ceuxquis'addonnentaefcrirepourdonnerplaifïr
&profitauLedeur,nes

,

avifentpiütoft de choifirdix mille tres bel-

les Hiftoires, qui fe renconttent dans les Livres: ouiisaxiroytnt

moins depeine , & ap porteroyen t plus de plaiiir & proflt. Etijui en
voudroit baftirnu corpsentier en s'entrenant,il pourroiten tailer

par cemoyen force vericabies envenementdetoutesfortesjlesdifpo-
fant , & diverfifiant, felon que la beauté de l'ouvrage Ie requenoif

f Ceux qui fontdü meaer entendentjufques ou s'etend ladifcrere

lIcenced'unPoête,quirurlepilüti'sdei'HiCrorieaniedbeaucoupde

circoniUnces vray-lemblablcs. Bartas en la Preface defai.Semüne,
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konnen werden, vermits myn Ampt (geduereidè den

tyd dat ik met het voorfz. Werk bezig was) my veel

bezwaarlyker quam te worden, als wel te vooren, in*

voegen dat ik myn begonnen ontwerp naar eifch van

zaken niet en hebbe konnen voltrekken: maar hebbe

de vervullinge van verfcheide bedenkelyke Vraag-fiuk-

ken gelaten aan het oordeel van den ervaren en geoef-

fenden Lezer. '

Tot befluit. Vrienden, myn oogmerk in dezen al-

len is geweeft myn z'nnen bezig te houden, endealzoo

beide te zware ende te lichte gedachten van de hand te

wyzen; de Nederlandfche Tale te verderen, de Hol-

landfche Gedichten zacht-vloeyenden en zonder ftoot en

ftop Woorden te maken; ten einde dezelve eenpaarlyk

en zonder ftuiten gelezen mochten werden. En boven

dien onze Lands - genooten met vermaakelykheid wat
goeds te doen lezen, en daar door bequamer te maken
tot het huifTelyk en borgeriyk leven , en gelukzalig

fterven. Waar toe ons helpe de Bruidegom van de al-

tyd-durende Feeft,en even Godes Soone , geprezen in

der eeuwigheid.

Vaart wel, goed guniVge Lezer, en geniet, zoo het

u goed dunkt, myn gedichten en gedachten, en houd

my voor den genen die ik. ben, te weten,

U. 2s, gantfch genegen en dienfimlllgen

t CAT?

HIER



tyie op dit aardig heelt zult komen aen te fchouwg i

Hout vast dat gy hier ziet een roem yjor a lh ïhuwêft

Van dat de luerelt ftont-, tot helen op dn dag

Niet een dis haer geleek of nu lekken téd*.
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Naar het Leven gedaan.

Onder het welke wy gefteld hebben het Veers
dat gy daar lezen meugt.

MAar niemand denkedat wy
hier -gelyk wel zomwylen

in Lof- digten plag te gefchie

den) te ruim ende wydmondig
gefproken hebben; neen niet

alzoo , maar gy zelfs word hier

Rechter gemaakt, om te oor-

deelen, ofditmynEerdigt ver-

dicht is,dannie^.Ik vragedan,

of iemand van u lieden oitgekent

heeft een Jongvrouwe 9

Die in de Nederlandfche,

Hoogduitfche, Franfche, La
tynfche Talen zo wel ervaren is

geweeft,dat zydaarinlofFelyk

^reeken , Brieven fchryven , en

Dichten konde?
Die in de Griekfche en He-

breeufche By-bels-Talen zo wel
geoeffent was,datze daar in de

Autheuren lezen, verflaan,daar

van oordeelen , ook in fchryven
konde?

Die in de ItaliaanfcheenEn-

gelfcbe Talen zö verreis gevor-
dert geweeft,dat zy Boeken op
zaken van Staat ofdiergelyke,

by den Italianen gefchreven ,en

daar benevens de uitnemende
Theologifche Boeken by den
Ëngelfchen uit gegeven , lezen
ende gebruiken konde?
Die in de Rabbynfche He-

breeufche , Chaldeeufche, Syrf*

fche , Arabifche Talen zoo veel

geleert hadde, datze die konde
lezen, verftaan,en met de heilige

Hebreeufche Tale confereren,

tot reinder ende geleerder ope-
ninge v.n deH.Schrifture?Die
vordervanfinenvoornemenisge*

weeft,in't toekomende,metGo*
C » des
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des hulpe daar in voort te gaan ,'

en daar nor h by te voegen 't Sa-

jnaritaans , iEtiópifch,endePer

fïfch , verwagtende alleen maar

noo JigeBo.ken,totnitwerkin^e

Varr haar kffelyk voornee Tien?

Dieind H torien , Poëten,

Oratearen enaDd'iegoedeSfehT^-

versmitsgaddisdeüberaleKons

t©.J neftVnsdePhilofophifchew fchryven

Die zyde Bloemen of dier*

^elyke naar bet lcvfen konde
Borduren ?

Die Teikenen konde met
Potloot , de Penne, Crayon, &c
Die wift te Schilderen in

Miniature, ofte Water- verwe,
Die de wetenfchap hadde met

een Diamant op hetGlas geeft ig

en an teiewetenfch3ppen,zowe

belezen t-ndeervarenisgeweeft,

datze daar vanidifcoureren.ende

over de fwaarfte ft ukken en de

queftienderzsl verpieteren,ende

in 't fchrift ftellen konde?

Die voortreffelyke kenniiTe

hadde, ende een diep-finnig

oordeel, in Theologia Textuali;

Dogmatjca , Practica; Eleuftica;

zelfs totdefwaarfteendefubtyl'

fte Scholaftique queftien toe?

Die haar dagelyks noch neer-

ftelyk oeffende in alle deelen en-

de methoden der Theologie?

Die inde Scferyf-Kunfte geen

Meefter s en hadde te wyken ? j a

te boven ging de necfte ende

aardigfte Drukken . en dat in 't

Hebreeufch ,Syrifch. Arabifch,

Gnex,Saa.aritaans,iEthiopifch,

Latyns . Icaliaans, &c. ende de

meefte handen van dien op
verfcheide manieren.alsKapita

Je Letters, Staande, Loopende.

&c. kunfte'.yk konde fchryven?

Die i.i 't Teikenen en Schii-

derkuntl wel was ervaren?

Uie konde Gout fnyden , of

met een penne-mes op Palmen
Hout Conterfeitfels maken?

Dië de wetenfchap hadde van

Plaat fnyden tot haar eigen

Conter feit fel toe?

Die wift te boetferen in Wafch ?

Die in de Muzyke loffelyk

was ervaren?

En van gelyke mede in het

flaan van de Luit?

Nu zoo is het alzoo.dat niet

alleen de hooge Schoole van het

Sticht van utrecht, maar ook
neenig geleert Man in Holland

net volle reden van wetenfchap

kan betuigen, dat ai her geene
voorenisverhaalt,gelykelykiste

vinden in den perfoon vanjong-
vroaANiNAMARIASCHUUR-
Mans-.wiensBeeld na 't leven by
haar zelfs u4t een Spiegel kunfte •

lyk geteikent, wy den Lezer hier

in 't Koper gefneden ;guuftelyk
mededeelen,als eenwonderniet
alleen van onze, maar ook van
voorige Eenwen. En daar op
beiluiteode, zegge ik;

i Licbt van uwen tyd , en peerei van de doek

!

G»f dis qi)s Eeuwen ciert, v;rciert ook dezen Boek.

KORT



KORT BEGRY? EN ORDRE VAN
HET JhGHNWOORDIGE

RW E K,
ZOO ALS HET OORSPRONKELYK

IS UITGEGEVEN.

Hm zelvs fcftaat voor eerft in Drie U^elem^aar van het

Eerde in 't geheel isgenomen uit de Heilige Schriftuu *

re Het Tweede ufi de oudfieSchryvers. Daarm het
Derde uit volg, nde Eeuwen , en ten deden uit onzen
Tyd- lujfchén beide zoo worden by maniere van fza-

men-fpi ake onderzocht veelbedenkelyke '/raag flukken^

uit de voorgefielde Trou-gev'allen vloejende. En einde-

\y k ivord bejlooten met den Lofzang van het Geeftelyk

Houwelyk van God den Zoone.

HEt eerfte Trou geval vairt

eerfte Deelji'j de bejcb-y

vinge van 'e Houwelyk der eers'

te Foor ouderen Alam en Eva,
als een voorfchrift van alle

Houwelyken,
By deze gelegentheid werd by

de voorfz. t'Samenfprekers in

onderzoek gebragt , en eindelyk

beflooten en vail geftelt:

r. Dat het in 't gemeen diens-

tig is te trouwen.

2. Dat het beter is getrout als

ongetrout te leven.

3. Dat hier mede alle foorten

van Menfchengemeint werden.,

uitgezonden alleen die met de

gave der onthoudinge gefterkt

zyn.

4. Dat nïemant als met opmer-
kinge en goede omzigtigheid

behoorde te trouwen ; £n dat

men , ook God gebeden hebben*
de om een goed pai tuur , echter

niemand' plotzelyk moet aan-

flaan.

5. Dat het onvoorzigtig en
bei:orrmerl/kis, zich ten Hou-
welyk te begeven, al eer men
middel in de hand heeft toe

voorftand vandeHuishoudinge.
6. Dat het beter is dat iemand

zyn Huisgezin onderhoude door
.zelfs gewonnen goed

t
als door

middelen van Ouders ofVrien-
den ge erft.

7. Dat een Vrou die meer tot

de Huishoudinge inbrengeofte
wint als de Man, daar om do
heerfchappye niet toe en komt.

8. Dat het beter wet den aard
en eigenfehap van 't Houwelyk
over een komt ponder, als met

C 3 Hour
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Houwelykfche Voorwaarden te

verzeilen.

9. Dat de woorden , Wajl en

vermenigvuldigt, by God tot de
eerfte Gehouwde gefproken ,

kracht heiben van gebod.

10. Dat rufichen Adamende
Eva in denLuft-hove houwelyk
fche by een komfte is gewetft.

ir. Dat eerbare weigeringe

toet heusheid gedaan, in 't ge-

bruik des Houwelyks de Vrou
wen betamelyk is.

12. Dat de morgeftond tof

de Voort teel inge beft is (naar
het oordeel van deNaruur onder
2oekers en Medicynenjender.»
denen waarom,

111 Et tweede trou geval is bet

* -* Houwelyk van den Aarts
Vader Jacob met Lea en Rachel.
En werd by de t'famenfpreker

hierover in bedenking genomen:
1. Of Jacob wel dede Rachel

ten jongfte Zufter voor hem tot

eenVrouweteverkiefen,endeda,t
om haar fchoonheidswilie, waar
tiit dan ryft de vrage , of men
eigemlyk om fchoonheii wille

een Wyf verlag te verkiezen.

2. Of Jacob aan Lea in 't ftuk

van trouwen kondeverftaanwer

den verbonden tezyn, terzake

van de gemeenfchap van'tbedde

niet haar gepleegt. Waar uit

dan onderzocht werd van wat

werking- gemeenfchap van bed

de is onder de jonge en ODge
houde lieden*

3 Of Lea weidede , haar by

Jacob haar ZuftersBruidegom in

gemeenfchap van bedde te bege-

ven. Waar op dat in bedenken

ko.'t, of Vrienden malkande-

ren een voordeel vermogen af te

zien in 't ftuk van vryegie, en

hoe verre.

4. Wat van Laban te gevoe-

len is, dat hy Jacobzynoudfte
Oochter Lea voor Rachel de

jongfte quam toe tefteken. En
laar uit word aangemerkt, wat

dwalinge, vaJLnde omtrent de

perzoonen in dezegelegentheid,

is uitbrengende.

5, Of Jacob wel dede Lea te

nehouden,ende Rachel noch be-

nevens haar ten wyve te nemen.

En word hier van de Polygamis,

ofte het veel wyvig Houwelyk
gehandelr.

HEt derde trou geval is bet

Houwelyk van Otbniel en

Acbja En word by die gele-

gentheid aangeweaen.

1. Dat men geen Houwelyken
dient te gronden op gaven des

lichaams , als fnelheid, zin-

gen , fpringen , ende diergely-

Ke.

2. Vorder werd gefprooken

van Houwelyken die men Hou-
welyken van State noemt, en

hoe die dienen aan gegaan.

3. Wat van Kalebs maniere

van doen te gevoelen ftaatin't

hefteden van zyn Dochter:En of

men een Dochter als een prys

znag
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mag voorftellin om by lichame

Jyke kracht, rappigheid, o'

diergelyke, gewonnen te wer-

den. Eu werden hier als in 't

voorby gaan ingevocrc, deG*
Jcbiedenijfe van Atalanta en Hi
pome?ies, by de oude Poe e

verhandelt.

4. Hoe groot de macht is van

de Ouders , ontrent hetuïthou

welyken van haar Kinderen.

S* Of Vader en M >eJer bei

de hier in moeten bewilligen,

en wiederhal ven meerder macht

moet verftaan worden te heb
ben, in getallen van oneenig

hed.

HSt vierde Ud'ontfcbak'ngvan

te Docbteren vanScilod^orde

jBenjawyten» En werd daar over
aan gewezen, dat

1. Houwelyken doormiddel
van het ontfcruken , te wege ge
bracht, misprylTelyk zyn.

2. Wat tot *t onfchuld v jn het

ontfchaken van de Dochteren
van Scilo, voor ie Benjamyten
gezeid kan werden.

3. Swarigheden ontftaande

uit g&Jwongene Houwelyken.
en droevige exempelen op die

gelegentheid.

4. Of iemand die een jonge

Deerne metharenwillevervoert.

moet verftaan worden een ont

fchaker te wezen , endaar voor
mag geftraft werden.

5. Onderzoekinge of 't zoo is

du een jor-geDeerui uk 'er aaiü

iemand lief krygt die haareerft
van haren maagdom ontzet

, ge»
lyk zommige voor geven.

6. Of een Vrou menf.h wil-
lende rrouwen niet haren Ont-
chnker, zu'ks by de Overig-
heid behoort te werden toe ge-
ftaan.

LJF.r vyfde trou geval is bet
* Houwelyk van Daiid met

rfbigail.

En werdhy det'zamenfpree-
ker verhaalt een groote menig-
te van bedenkelyfcc vraag Huk-
ken alle flaande op deHouwe.
lykfche zaken : En word vor.ier

by de zelve onderzoek gedaan':

1. Of een man wel doet een
Wyf te trouwen wyzer als hy is,

-n of een Vrouw wel doet een
Man te nemen minder in ver-

tend als zy is.

2. 0( een Vrouwe de fchul-

dige goedwilligheid aan een
ironken man gehouden ig te be-
talen.

3. Of een Vrouwe iet mag
verfchenken van bet gemeen
aoed, zonder weten van den
Min.

4+ Of een Vrou qualyk van
haren Man mag fpreken, en
wanneer.

5. Wat van Weduwen te trou-

wen te gevoelen is.

6. Wat 'er beter is , een quaad
of een goed Mans Weduwe tea
Wyve te nemen.

7. Of 't goed is door tuflehen-

C 4 gefielde
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gettetfePerfooneneenHouwe-iseftorven zyn:En of zulks ge-
lyk te. wege te brengen. Ifchiedzynde endede Manóver-

?u Wanneer een Bruid in 't] leden wezende , zyuitkragt van
Harnas helpen plag ie wer- zodanige belofte gehouden is de
den. beloofde trouwe re voltrekken.

o. Of een Gehouda Vrouwe ro. Of een Man zyn Wyfby
iemand mag belooven te trou Teftament aan een ander mag
v/en, zoo wanneer haar Man 2al maken.

HET

TWEEDE DEEL.

H Et eerfte trou -geval is bet

Houwelyk van Crates en

Hitfparcbia , en hier komt in

bedenken:

gehouden zyn kennelyk to.

maken.

7. Of nieu-getroude niet

onderlinge een voet dienen te"

' 1. Dat het in'tgemeen waar jnemen.hoe malkanderen in hare,

is, dn ieder zyns gelyk moet jfwakheden beft te verdragen»

8. Of een jonge Deerne ten
kind buiten echte gewonnen

trouwen.

2. Of men een Houwelyk
mag aangaan , zonder oogmerk
te hebben opgemeenfchap van

bsddë.

3. Of 'tgoed iseenmismaak-
ten, doch een Wyzen Man te

trouwen,

4» Of iemand hebbende een

uitmuntendt Ikhaamlyk gebrek

dient getrour,

5. Of het beter is iemand te

trouwen met een uitwendig of

met een inwendig gebrek.

6. Of de geene die tezamen
ftaan om te trouwen; malkan

deien haar heimelyke gebreken

hebbende, eneie ten Houwelyk
verzocht werdende , zulks be-

hoort te openbaren aan hem die

haar verzoekt.

9 Of een Man zulks eerftnaar

het voltrekken van het Houwe-
lyk gewaar werdende, het Hou-
welyk daarom kan gefcheiden

werden.

10. Of een geleert Man
behoort te trouwen.

li» Of een jonge Deerne mag
vryeo., of iemand aanzoeken o;4
haar te trouwen.

12. Of lief hebben enbegee-
ren
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ten een en de zelve za^ke zy.
''

13. Ofeen Mans-perfoon een

Vrou menfeh kan liefhebben,

zonder inzicht te hebben op ge-

meen fchap van bedde.

i^Verfcheide zeldzame efide

gedenkwaardige invallen van
jonge Deernen, omrent het ver

kiezenvaniemandtenliouwelyk.

Hier vallen tuflehen in zes

bedeokelyke Gefchiedeniffen,

EN EERST;

I-toetweejonge Lieden baarinner-

lyke gebreken in 't begin van baar
Houwelyk onderlinge ontdekken.

2» Een Houwelyk veroorzaakt

uit medelyden

3. Een Houwelyk gekoebt met
gevaar des levens.

4. Een gebrek genezen om een

Houwelyk te vorderen,

5. Onlujl ont/iaan middenin
de Lufl.

6". Scboonbeid bedorven om een

Man te behagen,

TT Et tweede trou geval meld
van twee verkrachte Jong-

vrouwen.

, En hier over werd onder-

zocht :

1. Of 't voor een verkrachte

Dochter beter is, dat zjr haren

Ontfchaker trout, of wel dat

ze den zelven, volgens de

Wetten, met oV dood laat

ftraffen.

a. Q£een jongman wel doet,

5. Ofh<
I Vrous p-ri

I maniere va

een Yrou menfeh by eenander
verkracht, hem ten Wyve té

nemen.

3. Of iemand wej doet, te
trouwen een. bëflapen Vryfter,
•.lie door linkernydopnemami
misbruikt fc.

4. Of een Courtisane , of die
net haar lichaam gewin heeft
gedaan , goed en betamelyk is

te trouwe d.

5. Of her aan dezydevande
toonen een wettige
an Houwelyken is een

mis lacjigen te vertri
:

ien :i£ü of
Ie Overh i i gehouden is zoo»
danige vcrbkfringen p'a^tzr te
geven, om aizoo een Houwe-
lyk daar uit voort gebracht te

! werden.

LJjEt derJe rrou geval is een
Houwelyk veroorzaakt door

droomen , tnijcben twee Vorjïelyke

Perzooncn.

Hier uit komt in bedenken :

1 Of droomen ontrent de
Houwelykeh iet vermogen: En
verder v tyjefeöfonbedenke-
lyke droomen zyn.

JJE' vierde trou -geval fs betn Houwelyk van Cyrus met

Afpafia'. Da ir in b 2
grepen is de

bejcb'ryving'e van eenfpookfter.

By wel ue gelegentheid werd
onderzocht:

1. Wat minne - dranken , en
diergejyJke zaken, in 'tftuk van
Liefde vermogen.

C 5 HET
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HET
DERDE DEEL.

TJEt eerfte trou-geval U bet

Houwelyk van Emma doch-

ter van den Keizer Charle Mag
ne, met Eginard deszelfs Sscre-

tarius.

Wdar over in bedenkinge

komt :

I. Of het een goeden raa 1 is

om tot een gewenfcht Houwe-
lijk te komen, zich meefter te

maken van de eerbaarheid van

de geene die men ten Houwelyk
verzoekt.

2 Du veel geftrenge Viders

de onteeringe van haare Doch
ters hard geftraft hebben,

3. Verfcheide exempelendaar

toe by gebragr.

4. Ot een Vader zyn Dochter

vermag te onterven, vermits de-

zdven buiten zijn weten, of te-

g^-ns zy.nen dank , haar met trou-
j

belofte of by-flapen verpliD t)

heeft.

5. Of een Vader zijn Dochter
kan beletten te trouwen met ie

mand aan dewelke zy haar ver-

looft heeft, zonderlinge ais de
belofte met by - flapen beveiligt

is.

6* Aanmerkinge op 't bedryf
van Eginard

ten wat gevaar hem
ftigtefijk hadde mogen overko
toen uic deze geiegendheid.

\J Et tweede is bet Houwelyk
van Koning Uldfik met Pbry-

ne Rocena*

Alwaar onderzont word:

f. Ofgroote Prinsen wel doen

zich met geringe Perfoonente

verzeilen.

2.0fgelijkhei rvangebreeken

goei is tot eendragt van de Ge-

houde.

3. Of het beterisdareengierig,

een quiftig, een ha^ftig Man,
neme een mil le.eenzuinige,eeb

langmoediie Vrouwe, dan of

dezelve ingelykheid van de ge-

breken met den anderen hehoo-
ren te ftaan.

4. Of een gezet en vaft gelaat

een jonge Vryftcr beter paft als

fchaar.te:En of zulks ookplaatfe

heeftin Hooffchejongvrouwen»

5. Of men op het oog , ofwel
op het oor, behoort een na-, uur

e kiezen en van de vordere

preiiven , die voor een flouwe*
lyk dienen te gaar.

6. vVatvanhetQueeften(dat
m fommigequartieren van Hol-
land werd gelooft gebrutkeiyk

zijn) re oordeelen is.

7. Of ky min zondigt, die

met een fchoon , als die met een

mismaakt Vrouw •menfeh zich

omgaat.



Tan het jegenwoordige WERK,

8. Bedenking en redenkave-
Jing op de fchoonheid der

Vrouwen.

T-JSt óerdehbetHouwelykvan
een Spaans Edelman . met een

gemynde Heidinne.
ün hier uit word onderzocht:
i. Den oorfprong van de

Landloopers, die vvy Heidenen
noemen.

2. Of men uit po's of ader
flag weten kan,ofiemandverlieft
is , dan niet : En of'er een zee
kere beweging in de flag ader u
vinden is, die eigen ;lyk op de

liefde paft.

3- Wat van In de hand te ky
ken, en daar iemand geluk of

ongeluk uit voor te zeggen, te

gevoelen zy.

4* Van de Phyfiognomie : en
of uit ieroants wezen oftege'aat
zyn innerlyken aard af te nemen
zy. En by die gelegenheideen zon-

derling trou geval tujjchen beide

ingevoert.

5 Of het geoorloft is op aan-

ftaande Houwelyken, of andere

toekomende zaken, onderzoek
te doen.

6. OfteenChriftengeoorloft
is,met een Heiden in Houwelyk
te treden.

TJEt vierde is een gefchiedeniffe
in Vrankryk omtrent Toulouje

voorgevallen, geheel vreemt zon-

der exempel wezende.

Hier komt in bedenken:

i. Dat 'er groote ongelègent*

heid veeltyds ontftaat uit te jong
te trouwer. Van de rechte tiou-

tyd en in wat jaren men beft

dient te trouwen, zoo ten aan-

zien van Mans als VrousPerfoo»

nen.

2. Of het goed sykindersin
de wieg , of anderzints noch

j ong zynde,onderlinge teverloo-

ven.

3. Bed geheimen niet te mei*
'en dienftig en eerbaar; en veel

>ngemak uit het tegendeel.

4. Verre reizen voor onlangs-

^ehouwJeMans zorgelyk te we-
zen.

5. Wanneer een Vrou mag-
'hertrouwen in haar afwezen van'

IenMm:en hoelangezydeszelfs

weierkomfte moet verwachten»

6. Of een Vrouwe om on-
nacht van den Men denzelven

nag verlaten -en bedenkingeop-

len neftel knoop in Vrankryk
bekent, en van wat kracht dc«?

zelve zy.

7. Of een Kind in Overfpel
gewonnen, by enige maniere
wettig kan gezeid werden te

zyn.

8. Iemands partuur gaande te

maken , en totoneere te verlok-

ken, onbetamelyk ,en by God
doorgaans hard geftrafr.

Hier word tudchen beide

ingevoert

,

1. Deprachtige en dcrteleLxef-

koferye van Marcus Anthonius

en Qtiopaira.

2. Hrt
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5. Het Houwelyk van Mafa-

nifje w Sopbonisba.

3. Em Hollands Trou bedrog

4. De Roozenkryg, do Grie-

ken na gebootjh

5. Een verbaal voljammers en

Bsdrog:dienende tot eenjpiegelom

acbt te nemen op dejonge Deernen.

TJEt vyfde geval is de opkom/Ie
A van fibodope , een Burgerlyke

Dochter , tot de Koninglyke

Waardigheid.

£n by diegeleg^ntheid komt

in bedenken.

1. Uit hoe kleine beginzels

dikmaal een Houwelyk word
veroorzaakt.

2. Dat een Vrouwe dientge-

koozen , niet alleen om iemand
te dienen , voor zoo veel hy een
Man is , maar ook voor zoo veel

hy een Man is van dusdanige
ofte zoodanige beroep ofte

gelegentheid.

3. Houwelyken by lotwer-
pinge;of diergelyke middelen

,

of wel en behoorlyk toegaan.

4. Van trou gevallen van een
oud Man. en een jonge Vrcu,
of wel van een oude Vrouwe
net een jong Man , en dierge-

lyken.

Hier volgt dan de Befcbryvin*

ge van de Vryfier Markt , infom:
mige Landen gebruihelyh,

En eindelyk eenHouwelyk ont£

ftaande by een begraven Lichaam,

WAARDE LEZER.

WY hebben goed gevonden in \
korte UE. aan te wyzen de

Vraagftukken van de voorgeftelde

Trou-gevallen verhandelt, UE. eeni-

ger maten derhalven kennisfè te doen
hebben in dit klein Formaat. Neemt
't ten goede ^ en vaart wel.

ffKQND
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GROND-HOUWELYK
D A T I S

Befchryvioge van de eerfle Bruiloft
gehouden in den Paradyze,

TUSSCHEN

ADAM ende EVA,
EERSTE VOOR-ÖUDERS ALLER

MENSCHEN.
0ê^^^P, droeve zinnen, op. Waarom aldus ge-

% n & zwegen?

JP % Waarom zoo langen tyd in uwen rou ge-

£&£}%& legen?^v w £y, dryft jlet zwaar gepe
:

s ten leden op
de vlucht,

Het graf en gaat niet op hoe zeer dat iemand zucht.

Wien eens de bleeke dood heeft uit hetvleefchgenomen,

Die kan niet wederom hier op der aarden komen

;

Of iemant treurig is, of byfter ongezind,

Het is een ftale wet die alle menfchen bind>

Gy, fchoon u weder helft is van u af gefrfeden,

Trooft echter u gemoed, en field u doch te vreden;
Gy zult haar weder zien, naar uwen letten dag,
Daar noit de wrede dood haar pylen fchicten mag,

Myn geest is nu belust aan Holland iet te fchenken,
Waar door men over lang noen onzer zal gedenken

;

Kom Iaat ons op een nieuw iet brengen aan het licht,

Dat leed verzoeten kan, en zwakke zinnen (licht;

Iet dat een jong gezel voor eerst behoort üe lezen,

Iet dat een echte Man zal dieaiïig mogen wezen *

Iet
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Iet dat een teere Maagd zal leiden in de jeugd,
Iet dat een deftig Wyf zal iiyven in de deugd.

Ik heb by een gebracht' verfcheien trou gevallen,
Om daar te mogen z'en hoe jonge lieden mallen,
En hoe een ryper aart bequamer wegen vjnt,

En hoe een reine ziel haar tochten overwint.
'Ma r dat is niet genoeg. Wy moeten onderzoeken,
Uit al wat reden hiet, uit allerhande boeken,
Wie in dit noeft gewoel de rechte baan verliest,

En wie in tegendeel de befte wegen kiest

Al hooger, myn vernuft. Wy moeten ondergronden,
Het wonderbaarse ftuk van alle trou-verbonden,
Des Heeren diepfte gunst ds Hemels grootfte werk,
Hoe God de Zo ne paart met zyn beminde Kerk.

Almachtig, Eeuwig God, Oneindig, Heilig, Wezen,
Naar eilch- en rechte maat, by niemand oit geprezen,
Wiens onbegrepen Woord de • ereld heeft gebout,
En noch door hooge macht gedjng onderhoud:

Die Adam. hebt vergunt door u te zyn gefchapen,
En in zyn evenbeeld zyn lust te mogen rapen,
Die noch voor ieder menfeh tot heden op den dag,
Befchikt een eigen deel dar. hem vernoegen mag:

Die even uwe Kerk den zes'en hebt gegeven,
Te kennen voor een Hoofd den Prince van het leven,
En uit u diepfte gunst, de -menfehen bebt gejont,
Een noit begrepen h il, een eeuwig Trou-Verbond.

6 Geeft van onzen Geelt ! ó Ziel van alle Zielen I

Die zonder u behulp als ftof ter aarde vielen,

.
Tot u is myn gebed Beftiert myn zwakke pen ,

En geeft dat ik de grond van uwe wonders ken.

Geef dat ik toonen mag hoe vreemt ons zinnen woelen,
Als wy in onzen geeft u krachtig Woord gevoelen,
Ten eind' ons blyken mag het noodig önderfcheid,

Wie door een lofTe wa^n- of reden word geleid.

Maar geeft doch boven al hun die ons Schriften lezen;

Geeft aan den Schry ver zelfs een nieuw en ander wezen,
Geeft dat hy niet een woord mag brengen aan den dag,

Als dat aan al het volk ten goede dienen mag.
GOD
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GOD,door zyn eeuwig woord en uit zyn hoog vermo-
Had om dit wonder Al een hellen ghns getogen,(gen

Had nu den zwarten nacht gefcheiden van den dag»

Zoo dat men door het licht zyn groote w nder zag.

Het aardryk ftond gezet, en kondig onderfcheiden,

Met diepten overhand, en hoogten tufTchen beiden;

Den Hemel uitgebreid gelyk een fchoon tapyt,
Droeg in zyn hoog verwulf de pylen van den tyd*

De lucht tot haar cieraad had duizend helle dralen,

Die aan den Hernel (laan en om de wereld dwalen,
Men zag de bleeke Maan , men zag de gulde Zon ,

Men zag hoe datze rees, en haren loop begon.

De winden vloogen uk, en zweefde op dè Üroomea
En maakten zacht geruis ontrent de jon^;e boomen:
Een dauw, vol zoeten geur, gezegent uit de lucht,

Gaf voedzel aan het loof, en aan de jonge vrucht.

Het water lag. gebocht in 'yn verfcheide palen,
En moeit van nu voortaan niet elders henen dwalen:
Het land was overkleed met gras en edel kruid

,

-Eu fchooCjOok zonder zaad, zyn gulie botten uit.

De
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De fchepzels zyn peplaafi op veelderlei manieren;
Ontrent het dichte I olch daar zyn de wilde dieren,
De fteenbok vind vermaak daar booge rotzen zyn,
En in een diepen kuil daar woont het fchou konyn:

De vogels in de Lucht tot haar veiblyf gegeven:
Om. met een vryen loop aldaar te mogen zweven:
De \ifTchen i's beïaft cc zwemmen in de zee,
En al waar groente wies daar fprong hetweeligvee.

Maar God heeft boven al een tuin mei fchoone dreven.

Een Hof, na rechten eifch by niemand oitbefchreven,
In Eden toe bereid, en als met eige hand,
Daar hagen in gepoot, en boomen in geplant.

Een wind van goeden aard, gerezen uit het zuiden,
Quam zweven 'op het veld, en fpelen in de kruiden,
Quam.zygen in het loof, en wat 'er vorder wies.

En noir.en rees 'er ftorm die uit den noorden blies.

Daar is geen teere bloem gegeefelt van de winden,
Daar is £een vuileri mifl ontrent den Hof te vinden,
Daar is geen ftreoge vorft die in de wangen byt$

Daar is geen felle koud' die in de leden fnyt,
- Da:r is geen vuileri damp, geen hardereden vlagen,

Geen blixem, zeldzaam, vier, en felle donder fïagen.

Daar h Leen vinnig ryp, als ons de winter zend,
Geen hagel die het kruid en jonge boomen fchend,

Daar is geen zonne brand, die met verhitte ftraleu,

Komt op het onge vee- of op de menfehen dalen ;

A'lecn een rei e lucht, getempert op de maat/
Trekt bloemen uit het loof, en uit de bloem hetzaat,

Daar watt geen vinnig kruid, geen netel q> den velde,
Geer d-ftel m het Bbfch die vee ofmenfehen kwelde,

Da- r is geen aconyt, geen ander giftig blad,

Sl o dat men zo n d'er fchroom van alle vruchten at,

Daar kwam geen witte raag ontient de boomen zweven,
Daar kwam gen vuile fpin haar netten over weven,

Da?r kwam geen trage flek gekroopen op het kruid,

Geen dik gebuikte pad en fpoog 'er k wadder uit. .

Daar kwam geen vale rrol ontrent de bloemen wroeten,
Daar kwam geen Loos gerud met houdercflimme voeten.

Daar
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Daar quam geen zwarte vlieg , die in het bloeizel zat ,

Daar quam geen booze rups diejonge Vruchten at.

Al wat 'er leven had datquamdeMenfchenftreelen;
Dac quam hem even ftaag zyn gaven mede deelen,
En wat 'er uit een berg, of uit de dalen fproot;

Daar in was 't dat het oog een volle luft genoot.

Men zag 'er edel Nat, en klare Beeken zwieren,

Een drank voor al!e Vee, voor alle wilde Dieren.

Men zag 'er wonder veel, en meer als eenig Man
Met zinnen ondergaan of recht begrypen kan-

Al zeid ik dat het Wout daar ftaag en eeuwig bloeide;

En dat 'er Honig raad uit allen klippen vloeide;

En dat men uit een Berg kon tappen zoeten Wya,
Noch leed ik geenen nood om achterhaalt te zyn.

Al zeid' ik dat 'er Melk, als met geheele Beken,
Quam midden uit een Rotz of uit de keyen leken,

En dac men in den dauw vernam het edel Mann',
Noch fprak ik niet een woord dat iemand laken kan.

Al field' ik over al een rein en heilig wezen,
En dat de Vogels zelfs den grooten Schepper prezen *

Ja dat de Rave zong gelyk een Nachtegaal,
Noch fprak ik evenwel geen ongerymde Taal.

Maar dit is onder dies op myn Gedicht te zeggen,
Dit is myn zwakke Pen met reden op te leggen:
Dat ik hier niet een woord kan brengen aan den dag
Dat in het minfte deel het ftuk bereiken mag.

Voor my ik kenne fchuld. Eylaas l.myn aardfche leden

,

Myn deuzig onverftand, rriyn domheid in de reden,
Myn dik- bewazemt brein is hier als buiten raad;

Maar God neemt menigmaal den wille voor de daad.

Gy,die hetfehoon Prieel naar eifch begeert te kennen,
Gaat leert het vanden Geeft, en niet uit zwakke pennen,

't En is geen menfehenwerk, iretisvanhoogerprys;
Gy, wacht het recht befcheid in 't eeuwig Paradys.

Om eren t den vetten Strand en aan de zoete ftroomen,
Daar ftond een fchoon gewas van allerhande Boomen 9

Van Kruiden in den Blom , van Hagen in de vrucht
En fpreiden haren reuk door al de naafte lucht.

D , Hier
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Hier Het des HemelsVorft twee fchoon e Stammen watten

Die aan een rein gemoed alleen zyn toe te paffen:

Al wat 'er elders groeit is voor het lyf geplant,

Maar deze voor de Ziel en tot een rieilrg Pani.

Te midden in het perk daar floni 'er een gerezen
,

Groen, geeftig, wonder gaaf en luftig in het Wezen, -

Men zag aan zyn gewaai niet een yefdorret blad.

Het fcheen dat ''s Werelds jeugd hem n de takken zat.

Een glantsuit Go.'esThroon, met won ier helle flralen,

Quam op het edel Hout gedurig neder • dalen
,

Dies is zyn lo f verguld en uit der maten fchoon,
En gantfeh zyn ommeloop geleek een (lage Kr-»on.

Siet daar een friflche S am d e met zyn reine Vruchten,

De pyn met haar gevolg, de ziekten dede vluchten;

Die met een aardig Groen op haren Plan r er loeg,

En al wa" giftig was, door haren reuk, verjoeg.

Het tweede Boom gewas, van ongewoone krachten,

Is van een diep begryp, en boven ons gedachten:
SynVrucht heeft fchoonderverw als oir. het ooge vond,
Maar efter niet gemaakt ten dienfte van de mond,

De gronden van het goed en van het quaad te weten,
Zyn in het diep geheim van dezen Stam gezeten:

Maar veel ge'oofter noch wel eer te zyngefchied,
Dat zich een naar gefpook hier dikmaal vinden liet.

Daar ftond de Wereld klood en Tiaarbefcheide Kullen,
Daar Hond het fchoon Prieel, vol alderhande luften

,

Daar ftond het altemaal dat Godthaduit gewracht:
Maar tot zyn vollen eifch noch efter niet gebracht.

.Een dier van hooier aard, begaaft met wyze reden,
Dat na den Hemel ziet met op gerekte Leden ,

Een dier, een wonder dier, dat Godes aard genaakt

,

Ontbreekt noch aan het werk en dient te zyn gemaakt.
Hy , die het al dóór ziet tot aan de diepfte gronden

,

Heeft even dit. gezien , en middel uit -gevonden,
Om wat 'er noch ontbrak te brengen aan den dag.
Soo dat geen nieuws gier oog iet meer vereifchen mag.

De Schepper tyd te eik ,en gaat hier op aanvaarden:
;a fluk van fóoden klei genomen uit 'er Aarden ,-

Daar
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Daar uit zo brengt hy voort een Man een deftig Beeld;
Daar in hy op een nieuw een kleine Wereld teeld.

Het Lyfwas eerft gemaakt, maar kon hem niet bewegen,
En blyft juift in den ftaat gelyk het was gelegen.

Het is van fchoone Verw,en toont een zoet gelaat*

Maar daar en is geen drift die op en neder gaat.

God Mies, en Adam leeft. Ziet daar het dier gevonden,
Waarom dit wonder Al te zamen is gebonden:

En of fchoon Adam fchynt des Heeren laafte werk,
Het is noch evenwel zyn eenig oog ge merk.

Ziet als een deftig Man zyn Vrienden wil onthalen,

Hy leid de haften noit in on ^ereide zalen;

Maar tyt voor eerft te werk, en, met genegen vlyt,

Zn ciert hy daar het dient, de muren met tapyt',

Hy doet een fchoon buffet, een reine Tafel dekk«a 3

Hy laatze met'damaft of linnen overtrekken,

Hy zet 'er vaten op, en fteekt de lichten aan,

En maakt dat over a: bcquame zetels liaan.

Hy Iaat door handig volk en door ervare knechten,
Dé fpyze na de kunft, en op haar order rechten

}

En als dan alle ding ten vollen is bereit:

Zo worden op het led de Gaden in -geleid:

Dus gaat hier God te werk, hv vordert alle zaken,

Hy gaat het fchoon Prieel hy gaat de wereld maken 5

Hy ftort in alle ding een volle herten wenfeh

,

En op den leften dag doen bouwd hy eerft den Menfcfr.
Noch is 'er niet genoeg- de Schepper gaat bemerken,
Wat al de Wereld heeft voor fchoone wonder- werken;
Hy ziet ook op den Me fch en al wat Adam doet,.

En vind dat hy voor al niet eenzaam wezen moet.
Hy laat een diepe fiaap hem in de leden komen,
En heeft hem uit het iyf een ribbe weg renomen

,

En uit dit eigen been heef: Godes hand gewracht,
En Adam , eer hy 'r weit , een Vrouwe toe gebracht.

De Man lag in den Hof befchaduwt van de boomen,
~

Verwonnen van deflaap, bedwe mt van de droomen,
Zoo dat zyn deuzig oog niet eer en is ontwaakt,
Voor dat het aard g werk ten vollen is gemaakt.

D 2 Does
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uoen kreeg hy op een nieuw gevoelen in de Leden,

Hy zag onzeker wat, hy komc 'er na getreden,

Hy zag een zeldzaam ding , een zoet en aardig Beeld ,

Dat ftraks hem doorhet oog tot in herte fpeeld;

Hy voeld een nieuwe jeugd, hyvoeld een ander wezen,

Hy voeld een zoet gewoel, dat in hem komt gerezen,

t)at al zyn Bloed doorrend: hy word een ander Man,
Hy word in hem gewaar dat niemand zeggen kan.

Hy word in hem gewaarde gronden van het leven,

By niemand recht gevat , by niemand oit befchreven.

Iet dat oit rtdam zelfs in zyn gewrichte vand,

Een koortze zonder pyn, een hitte zonder biand.

De Man aldus geroert, k na de Maagd geweken,

En, mits hv by haar komt , begint hy dus te fpreken;

Jk hiet u wellekom , myns herten eerde vreugd ,

ó Trooft van myn gemoed, en haven myner jeugd!

Ik hiet u wellekom; ö wenfch van myn gedachten!

Myn Ziel, myn ander ik, daar op myn zinnen wachten.
ïk hiet u wellekom, ó lnfl van myn gepeis I Vleis;

Myn Beeld , myn even Menfch * myn Been , myr eigen

Ik hiet u wellekom, myn Hoop, myn Uitverkooren;
MynTrooft;myn Liefbehulp,tot myn vermaak geboren,
Myn Kroon; myn hoogde Schat,myn uitgelezen blom,
ö Zegen van den Heeri Ik hiet u wellekom.

Hoe vreemt zag Eva toe in deze nieuwe zaken,

Sy wift niet wat ze zag, maar zag het met vermaken,
Sy wift niet wat een Man, ofVryer was gezeid,
Noch werd ze tot het werk, uit eiger aard, geleid.

Sy voelt haar teer gemoed tot in den Geeft' bewegen

,

En dat ze niet en kent, daar is ze toe genegen:
Sy weet niet wat ze voelt, en 't is haafjeugdig bloed,
Dat in haar gaande werd, en blyde fprongen doet:

Sy voelt dat haar de Geeft word krachtig aangedreven,
Hoewel zy dit gewoel geen naam en weet te geven,
Sy ftaat gelyk het fcheen , verftelt in dit geval,
Onzeker wat ze doen of wat ze laten zal.

Sy zag den Jongeling, en zyn bequame Leden,
Sya korft > en kloek gefcel , zyn gaven in de reden

;

Sy
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Sy hoort een zoet gefprek, dat zy b vallig vond,
En bied hem wederom de gunft van haren mond

:

Hoe dat gy dient genoemt, die my hier komt gemoeten,
En hoe ik "fpreken zal , en u behoort te groeten

,

Des ben ik onbewuft. Wat is 'er dat ik ken?
Die maar een oogenblik hier op der Aarden ben.

Ik mag u wel terecht myn lieve broeder noemen,
Dewyl dat gy en ik van eenen Vader koemen:
God heeft óns by gevormt,en dat met eigen hand,
Siet daar van eerflen af een wonder vaften band.

Ik mag 'u boven dat myn eigen Vader hieten,

Om dat myn aders zelfs uit uwe leden vlieten;

Myn been dat is het uw', uw vleis dat noem ik myn';
Soo mag ik wel te recht uw eigen dochter zyn.

En mits dac over u, door Godes eigen Zegen,
My recht van echte Trouw ten vollen is verkregen,
So wyft de reden aan dat ik u noemen kan,
Myn hoeder, myn behulp, myn vriend en echte Man.

Maar wat behaagt u beft van deze zoete namen,
Die ons in dit beroep na rechten eifch betamen?
My dunkt, hoe c'at 't ga, dat ik geen misflag doe>
Al fchryf ik al gelyk u deze namen toe.

Dies zeg ik wel te recht, ik dank u lieve broeder,
De Schepper is het Al, wy zyn niet zonder Moeder.

Ik dank u boven dat, ö Vader myner jeugd,
Dat is de rechte naam die gy ook voeren meugt.

Ik dank u waarde Man , van Goue my gegeven

,

Een fteunzel myner jeugd, en van het gantfche leven:
Hy, die ons nu ter tyd te zamen heeft gepaard,
Bêitierd ons gantfeh bedryf in zynen reinen aard.

De Man op dit gefprek, gevoelt zyn herte fpringen,
Hy (laat gelyk bedwelmt in al de zoete dingen : (fchat

,

rly fpreekt haar weder aan: myn bruid en hoogfle
Gy hebt ons eerflen grond na rechten eifch gevat.

Gy kond my (zoo gy zegt) verfcheide namen geven

;

Van broeder wel te recht, van vader daar beneven;
Maar, zoo ik eenig ding op u verkrygen kan,
Soo neemt my in den arm, en noemt my lieve Man

D 3 In
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In dat zoet deftig Woort daar in zoo licht verholen
Watu en mygelyk de Schepper heeft bevolen , (Staat.

Jont my dien weerden x\
T
aam, den grond van onzen

En brengt dan, na den eifch, u reden tot de daat.

De Vryfler was ontzet (vermits de lede woorden,
Door ik en weet niet wat, haar teere Ziel bekoorden)
Heeft met een heus geteac,een weinig haar bedacht.

En naar een ko^te wyl haar antwoo-.d in gebracht,

Laat on verlof) een weinig overwegen,
Hoe dat in ons beroep de zaken zyn gelegen;

Ik heb van u gelcert, hoe dat gy dient gei ;aamt,

Laat ons nu vqarder zen wat u en my betaamt j

Daar zyn (na dat ik merk) in i \Y bezette palen,

Geen zaak en jdiem gedaan naar ons de zinnen dwalen,
iV laar door een diep bel ie. Dciar is een rechte maat,
Waar op een defi'ig werk ven Aard' en Hemel ftaat,

Hoewel Gods wonderhand had macht, om alle zaken
,

Op eenen dag alleen ten vollen op te maken,
Noch heeft hy niet-te min hier anders in gewracht,
En dit geweldig Al by trappen uit gebracht.

Hy ging eerlt van het licht het duitier ondcrfcheiJen^
Hy ging een rouwe klomp na zvnen wil beieiden,

£n,fchoon hy meerder glans ook doen verwekken kon,

Zo > gaf hy lyke wel geen ftralen van de Zon.
De lucht moed noch een tyddatgrootel chtverwach-
Waiit God covt alle <üng als óp bezette drachten , (ten:

Beziet des Hemels loop, en al zyn groot beflag,

Eerft komt het fchemer licht en dan den klaren dag.

Komt zeg mv doch een reis van waar zytgy gekomen?
En waarom ben ik.doch uit uwe borft genomen,

't Is reden dat de Menfch eer hy zich elders wend,
Zyn gronden , zyn geflacht , zyn" eigen Wezen kend.

Vriendinne, zeid de Man, 'ken wil uniet verbergen,
Dac gy tot u bericht van my beftaac ce vergen:
Komt voegt u nevens my? ik wil u doen verdaan,
Hoe dat het ons begin van eeiften is gegaan.

2oohaaft d'Alwyze God, de Vader aller Geeften

,

Jyly had voor eerit gejonc de macht van alle Eeelten,

Doen
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Doen trad ik in den Hof. en zag het fchoork Prieel,

Vol enkel henen luft tot aan het minde deel.

Ik ging of op het vele, of in de boHchen dwalen,

Ik ging ontrent een berg, of in de lage dalen,

Ik ging of op het zand, of door het weelig gras,

Ik liet myn oogen gaan alwaar het luftig was:

Ik zag het vruchtbaar hout, ik zag de wilde boomen,

De dieren op hec veld, de iilen m de ftro men,

Ik zag het vette klei, ik zag een witte ftrand,

Ik zag het edel Goud gemengde onderst zand.

Genaakt' ik oit een Viiet,^ om daar te mogen drinken,

Ik zag tot in den grond den fchoonen Onyx blinken,

Die greep ik met 'er hand te midden uit de Beek,

En ftond op zynen glans een ruime wyl en keek.

Dan floeg ik eens het 'nog ontrent de rafle dieren,

Die fpeeiden in de Lucht, en om een Hemel zwieren.

Dan leend' ik eens liet oor aan haren blydenzang,

En dit was myn bedryf by wyl en uuren lang.

Dan ging ik door het Wout, en zag de groene dreven ,

Gefproren uit het ftof, en door de lucht verheven,
Getogen op een tyd, en wonder net geplant,

Men vond 'er in het werk van Godes eigen hand.

Wat dient 'er veel gezeid? daar waren duizent zaken

Ten fchoonften uitgewrocht, alleen tot myn vermaken;
Maar of ik alle ding met oogen overliep,

Noch vond ik dat myn hert geen rechte lult en fch«ep ,

Wat is doch eenen Boom met vruchten overladen %

Wat is een k'are Beek, en daar te mogen baden?
Wat is de rykfle Steen die ik op Aarden ken?
Dewyl ik maar alleen in dezen luft en ben.

Wie zaj benevens my de groote Schepper zingen,

En zien tot in den grond den Geeft van alle dingen?
Den CïcqC- van ai hetwcrk.dat ons voor oogen ftaat,

Daar in myn hieuwsgier hert gedurig hooger gaat?
Wien zal ik Godes macht als met den vinger wyzen?
Wie zal benevens my zyn grote daden pryzen?
Men aegge wat men wil, het leven is de dood,
Indiea men niet en vind een lieven Bed-genoot.

_ D 4 'tls
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Vis waat,de groote God die liec voor my verfchynea
Een ongetelde Schaar, van Offen, Peerden, Zwynen,
Van Leeuwen uit het Bofch, van Beeren uit het Woud,
En wat zich in het dal , of op de Rotzen houd.

Ik zag de Schepzels aan die my voor oogen ftonden,

Ik kend' haar gantfchen aard' tot aan de diepfte gronden

,

Ik gaf na rechten eifch , en naar het was bequaam,
Ik gaf, na vaften grond , een ieder zynen naam.

Maar fchoon God over al veel dieren had gefchapen

,

Niet een en 'er was nut, om nevens my te flapen;

Al konden ik haren aard als voelen met 'er hand,
Noch was 't dat ik daar in geen vollen luft envand.

't Is al te groven ftof , en in haar domme leden

En is voor my geen hulp, geen woonplaats voordereden,
Het beeld, het edel beeld van Godes hoogen Geeft,
En woont niet in den Leeuw, of eenig ander beeft,

Dat is uit enkel gunft den Menfch alleen gegeven

,

Om na den rechten eifch voor God te mogen leven,

Om ftaag en over al den Heer te mogen zien,

En hem in alle ding zyn eer te mogen bien.

Ik zag noch evenwel dat al de rouwe bende,
Dat ieder onder haar een zoet gezelfchap kende;

Ik zag 'er niet een beeft van zo verwoeden aard,

Dat niet zyn deel en zocht, of ni&t en was. gepaard
Waar zich een jonge Wolf of Tyger ging vermaken,
Een beeft dat haar geleek dat quam tot hem genaken

:

Waar oit een Arend vloog, of op der Aarde viel,

Daar was een Vogel by die hem gezelfchap hiel.

Ik zag het moedig Paard ontrent zyn Veulen fpelen

,

Ik zag den Geiten bok op harde Rotzen telen,

Ik zas; den Walvifch, en al het Water -vee,
Zich paren onder een te midden in de Zee.

En waarom meer gezeit: de Vogels op de Boomen,
Het Wildontrent het Bofch, de ViiTen in de Stroomen,
Zyn al naar eifch gepaart, en niet een eenig Dier
Ot 't bluft den zoeten brand van zyn inwendig vier

Dit heeft myn oog gezien , dit heeft m> n hert geprezen

,

Dit hee|fmyn Ziel gevoelt alzoo te moeten wezen,
Soe
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Soo dat op die gezicht myn Geeft van binnen fprak

;

Dat my ook even - zelfs een weder- paar ontbrak.

Hoe! zal het woefte Vee met zyn gezelfchap fpelen?

En zal ik zonder hulp hier eenzaam moeten quelen?

Sal ik onvruchtbaar zyn in zoo een vruchtbaar Woud,
Daar ook het minfte dier naar zyn gewoonte trouwt ?

Sal ik den zoeten naam van Vader "noit genieten?

En noit een friflche Maagd n-ynbyflaap mogen hieten?

Sal ik noit aardig kind hier leijden met 'er hand,
Terwyl myn jeugdig hert in nieuwe liefd' ontbrand?

Voorwaar, na dat ik voel, my dient een ander leven,

My dient een zoet behulp tot mynen trooft gegeven,
My dient een Bed- genoot, my dient een jonge Vrou,
Als my dit aardfeh Prieel ten vollen fmaken zou.

iuift in dit ftil gepeis , de Schepper aller dieren

,

)ie onze gronden kent tot in de diepfte nieren,

Vernam wat my ontbrak: de groote Menfche vriend,

. Verftaat wat alle vleefch en ieder Schepzel dient.

Gy zyt dan, fchoone bloem, tot myne vreugd gefchapen,
Om in myn trouwen arm geruft' te mogen flapen:

De gever alles goeds die heeft aan my gejont,
Het wit van uwe borft, het rood van uwen mond,

Het was dan uwe Jeugd, en al de zoete dingen,
Die ik in u bemerk, die my tot uwaarts dringen:

» Laat ons te zamen doen dat al de Wereld raakt

:

Gy zyt 'er, edel Pand, gy zyt 'er toe gemaakt:
Hier op trad Adam toe, en met een diep verlangen.
Soo ging hy met den arm haar teere hals omvangen.
Sy keek hem jonftig aan, rmaar des al niet te min,
Soo bracht ze wederom haar tegenreden in:

Soo ras hier in te gaan; alleen na" weinig reden,
Is vry, na myn verftand, wat veerdig aan getreden.
Wy leggen nu ter tyd de grond van onze fpraak,
Hoe konnea wy zoo ras ons geven tot de zaak?

Ik ben een jonge* fpruit , eerft heden opgerezen,
Eerft heden, zoo je weet gekomen in hec wezen,

Ik ben een nieuw gewas hier in dit Aardfche dal,

Ik ben eea teere bloem, eèn duive zonder gal:

D 5 Wie
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Wie zal ontydig Fruit gaan trekken van de Boomen,
En niet tot beter uur zyn grage luften toornen?
Wie maeit 'ervoor den Oog/V- of fnyd het Koren aar,
Er dat men aan her ftroo zyn rypte word gewaar?

Wie zal een teere Roo met rouwe vingers drukken,
Om haar geflooten blom in haatten af te plukken;

't Is beter na my dunkt, te ftremmen alle fpoet,

Tot dat een hellen Son'haar bloempjen open doet.

Indien het u bevalt, «zoo gunt my weinig dagen,

O • eer f: myn teere jeugd den Schepper op te dragen,
Op dat ik met befcheid hem eere bieden mag,
E.\ hy dan gunftig zy aan onzen Bruilofcs-dag.

Z .« h ift ae zoete Maagd haar reden heeft gefproken

Js Adam wedero n iq vreugde uitgebroken,

Hy vind dat haar den Geeft met kennis is vereert,

Dón dat ze noch ter 'yd by niemand is geleert.

Vrindmnè', ^eid de Ma-., gy weet bequame dingen

Te denken in den Gee^t, en aan den. dag te Dringen,

Gv we et dat u geen Menfch beken -
en h -eft gemaakt

,

Zoo dat uw reien zelfs als na den Hemel fmaakt.

G< d is, jgeiyk gy zegt, voor alle ding te pryzen,
Tor hem moet ons gemoed en al de zinnen ryzen

,

Ik dank h-m even nu dat gy te de er tyd,

Myn troo rt,myn zoet behulp,mynliëf gezelfchapzyt.
Jk 1 of hem wat ik mag voor uwe llhoone leden,

Voor uw verheven Geeft en gaven in de reden:

Ik dank hem , waarde Pand , dat gy te boven gaat,

Al wat 'er in den Hof door hem gefchapen ftaat,

Maar gy 'de GoJes wd hebt binnen u gefchreven;

Weet ook , wa r aan de Man het Wyf behoort te geven ,•

Weet, dat naar gantfche wil is onder hem gezet,

En *at zyn woord haar ftrekt als t t een zoete wet,

Gy cl ent L'oor dit gebod op uw bedryf te paffen ,

Oy moet in vruchtbaar zaad 'hier op der Aarde WufTen.

"Dit is ^ an Gode zelfs tot u en my gezeid;

En dus zoo dient het werk hier toe te zyn beleid.

En, lieve, waarom nie' ? dat God van eeuwigheden,

Die kracht en adem blies in cleze gave leden,
Heeft
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Heeft ons van eerflen af ten vollen toegeftaan;

Al wat 'er iemand ziet befchynen van de Maan.
Myn uoed is vierderlei, ik hebbe vafte gronden, - ..

Jk" nebbe machtig volk aan mvn bevel gebonden;
Ik hebbe ryke cyns en renten over al,

Ik hebbe tot vermaak een overluftig dal:

En, wil je dit ontworp wat nader overwegen,
En weten met befcheld hoe dac dii is gleden,

Ik wil u laten zien waar in het al beftaat,

Gy zult 't even hier begrypen uit 'er daad.

Ik noem onroerend goed , de Wey en Kooren landen

;

Die GoJ ons heeft vergunt, tot zegenryke Panden.;

Al wat de voet betreed,- en wat het ooge ziec,

Dat is van mynen^bouw en onder myn gebied.

De knechten, rhy ten dienft,dat zyn de rappe nieren,

Die in het dichte Böfbfe ea om den Hemel zwieren,
Dat groot en machtig hur, dat ongetelde rot,

" Komt j als ik maar en fpreek,en gaat op myn gebod,
De Renten my te nut; dat zyn de itoomgewafTen

,

Die met een ïtaag gevolg op onze Tafel pallen :

Want al wat op het land of in het water grereit,

Dat komt in volle maat op onzen difch gevloeit,

Het füük my tot vermaak voor dezen opgedragen
In Edens fchoon Prieel - daar vind' ik myn behagen

Dat is uit volle gunfc door Godes eigen hand,
Tot onzen vreugd gemaakt, tot onzen luft geplant.

Gy ziet dan met 'er daad den wonderbaren zegen,
En wat my van öcn Heer a ! s eigen is verkregen,
Komt gunt my het g btèik van uwe zoete min,

- En gy zyt heden zelf des werelds Koningin.
Voorwaar dit groot beflag-en is ons niet gegeven,
Om fleehts voor ons alleen daar in te mogen leven?
Neen^ neen, in dit Prieel, en in het Aardfche dal,

Behoort een wakker volk en vry in groot getal.

't En zou niet dienftig zyn dat al de fchoone vruchten.
Daar onder menigmaal de guide Takken zuchten,

Verdwe, en zonder nut,, en dac het ryp gewas,
Zou druipen van den boom, en ro een in het gras.

Zou



16 GROND-HOUWELTK.
Sou 't niet een jammer zyn dat al de rappe dieren,
Van niemand aangeroert , m 't wilde zouden zwieren?
Of dat een machtig vee zou lfggen in het groen

,

En niemand oit vermaak, en niemand voordeel doen?
Sou 't niet een jammer zyn, dat al de vette Landen?
En dat de groene Zee, en dat de witte ïtranden,

En menig aardig Bofch en meenig luiïig Woud,
Sou liggen onbewoont en blyven ongebout.

Voowaar de wyze God die wil dat zyne gaven.
De Wereld dienftig zyn, de Menfchen zullen laven;

Hy wil dat niet een ding,by hem wel eer gemaakt,
Sal wezen zonder nut en blyven ongeraakt.

En 't is noch boven al een zake buiten reden,
Dat gy zoud fparig zyn van uwe jonge leden ,

Dat gy zoud karig zyn van uwe zoete Jeugd,
Ey lieve, e;eeft het my, dat gy niet houden meugt.

Terwyl dac Adam fprak van zoo'verlcheide zaken,
Stont Eva vol gepeis, onzeker wat te maken;
Doch niet een eenig woord en ging hem ui t den mond

,

Dat zy niet aangenaam en wei gefprokèn v nd.

Sy ging hem weder aan: Ik voel een ander leven

,

Nadien gy my de gunft des Heeren hebt befchreven.
Wat is 't een ryke Bron die op ons nederdaelt

!

Het fchynt dat my de .Geeft in al den zegen dwaalt.

Ey, laat ons henen gaan, en vlytig overmerken,
Den grond en recht befcheid vanaldes Heeren werken,
Van al het groot beflag dat ons den Schepper geeft

,

Van al dat in de Lucht en op der Aerden leeft

,

Van al het luflig Woud , van al de groote Boomen :

Van al het machtig Heir gerezen uit de Stro -men,
Van al het edel kruid, dat uit 'er Aarden groeit,

Van al het bloem gewas, dat hier en elders bloeit.

Voor al laat onzen Geeft tot in den Hemel ryzen,

En met een dankbaar hert den grooten Schepper pryzen

:

't Is nodig dat men God van gantfeher herten eert,

Voor dat men zyn gemoed tot Aardfche dingen keert.

Laat ons ook boven dit gaan zien de fchoone lichten,

Die om den Hemel gaan op haar befcheide plichten ,

Hel,
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Hel, zuiver, onbefmet, in wonder groot getal.

Vercierzels van de Lucht en van het Aardfche dal;

Laat ons de Mane zien, en haar gezwinde Paarden,

En hoe haar koetze rend gaatfeh dichte by der Aarden»
En hoe zy hare kracht door al de Wereld ftrekt

,

En met haar fhellen loop de groote waters trekt. .

Laat ons ook in de Zon gaan zoeken ons behagen,
Als hy daar henen rend met zyn vergulde wagen

,

Als hy met hellen glans, ontrent den dageraad,

Gelyk een Bruidegom uit zyne kamer gaat.

Hoe l die een ryk gefchenk van iemand heeft ontfangen 9

Sal hy niet even ftaag, en met een groot verlangen,

Gaan zien het fchoonJuweel, daar op zyn handen flaan,

En op dat zoet gezicht een wyle blyven fiaan?

Sal hy niet ieder deel, en wac 'er is te pryzen,
Verheffen . ecre doen , en met den vinger wyzen ?

En t'wyl hy bezig is om alle ding te zien,

Sal hy geen dankbaar hert aan zynen gever bien ?
Of zoo hy dat verzuimt, zal niet de fchenker zeggen;
Dat hier zyn milde gunft niet aan en was te leggen

,

En dat hem by gevolg al vry een beter vriend,
'lot zoo een hoog gefchenk voor hem gekooren dient ?

Wel , zoo gy niet ea wilt ons gantfeh ondankbaar maken.
Gaat {telt u in 't bezit van duizend fchoone zaken,
Neemt aan en dankt den Heer vvoor dat u isgejont,
Want op zoo grooten gunft en paft geen ftille mond,

Al wat van Eva quam, inng Adam overwegen,
Hy vond in ieder woord by naaft een nieuwe zegen.
En t'wyl hy met 'er hand haar gints en weder leid

,

Soo heeft hy dit van nieuws haar weder aangezeidr
Het is een wyzen raad, die gifte van der Aarden,
Die God ons onverdraagt, ook heden aan te vaarden,
Doch, 't is een groot gefchenk, dat nietopeenendag
Het wakker ooge zien , of hert begrypen mag.

Ik wil in Godes werk, in Godes hooge daden
Verquikken myn gemoed, en mynen Geeft verzaden
Want al wat zyne gunft van boven neder zend,
Daar is op ieder deel een wonder ingeprent.

Maar
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Maar hier noch evenwel en dient niet in getreden,

Als mét een ryp beleid en op belette reden.

Het gaat met" order toe al wat de Schepper doet;
En dit is even zelf dat ik betrachten moet.

Hoe! die een ryk gefchenk van iemand heeft bekomen,
En met een heus gelaat en blydfehap aangenomen,

Indien hy eenig (luk d ar in begrepen vind,

. Waar foe z\n bly gemoet ten hcoaften is gezint,

Een ftuk dat even zelfs den Schenker heeft geprezen.

En als het befte deel met vingers aangewezen,
Valt niet van Ponden aan zyn oog en rechterhand,
Omtrent het fchoon uweel én op hei weerafte Pand?

Zal niet zyn innig hert^ als met geheele krachten.

Zich geven na de gun ft en rot den zegen trachten?

Zaf hy niet met 'er daad-gaan nemen het bezit

Van dat hem is gejont , als tot zyn eenig wit?
't Is vr.y een deftig wérk dat God heeft uitgevonden,

En met een woord geleid des Werelds vafce gronden ,

Dat God heeft uitgewrocht de wydgeftrekte Zee
En al het ruige wild en al het tamme vee;

Maar dat hy heeft gemaakt wanneer ik wis ontflapen,

En uit myn jeugdig vleis met eiger hand gefchapen -

Is vry het f.hoonfce Tuk, dat"immer was ge eelt,

Daar* fchuilt een wereld zelfs in dit verheven Beeld.

Wel, eer ik elders ga myn plicht dient hier gequeten,

En dit gewenfehte Pand is weerd te zyn bezeten.

Van al dat is gemaakt door Godes noogen Geeft,
Bevalt gy fchoon Juweel myn jonge zinnen meeft.

Indien ik anders ging. waft zou de Schepper zeggen?
Hy zou my voor gewis te lafte konnen leggen ,

Dat ik geen rechte zucht en hadde toegebracht.

Tot U mya weérdfté deel dat hv zo weerdig acht.

Vrieadinne , 'ifis genoeg, hier d ;ent geen tegenftreven

,

Gy zyt my tot behulp tot zoete vreugd gegeven,
Gy'zyt myn wederhelft, mvn ander Ik genaamr,
Laat ón< te zamen zyn

,
gelykhet ons betaamt:

Daar was een Urfrig dal, omringt met fchoone dreven,

Bequaaoo om aan het oog zyn vollen eifch te geven:
Het
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Het aardig bloem gewas, vol geur en reine glans,

Vertoonde, naar het fcheen, een ftage Rofe krans.

Te midden op het veld daar quam een heuvel fchieten,

En onder aan den Berg een edd water vlieten,

Een water zonder flik, en hel gelyk kriftal:

Dat met een klaren ftroom omving her gantfchedal.

De kant die lag bezaait met alderhande fchelpen,

Die geen vernuft en kan tot beter luifter helpen,

Het rein en edel nat , dat van den Hemel vloeit,

Maakt dat h^arfchorffe blinkt en wonder aardig gloeit,

Men zag geen vuilen Mos omtrert de reine kanten,

Maar takken van Coraal. en ryke Diamanten,
Het kruid, dat uit de ftrarjd , of uit het water fchiet,

En is geen taye ilyk, maar enkel zuiker-riet

De VifTchen al gelyk die in het water zweven ,

In glans, als enkeTgoud, tot haar gieraad gegeven,
Men ziet haar in den Aroom , al liaan hair vinnen ras

,

Men ziet haar over al gelyk in zuiver glas.

De Rotzen, in haar verw als helle Regenbogen,
Daar hingen Oefters aan, die niet als Perels fpogen,
Men zag het fchoon gewas tot in den hellen grond,

Zoo dat men oogen-lu^: ook in de diepten vond.

Te midden op het veld daar ftond een boom gerezen,

Die fcheen tot oogen lult alleen gemaakt te wezen

,

Zoo lullig bloeit het hout, hy boog zyn gulle flam,

Met dat de jor-ge Bruid aldiar gewandelt quam.
En was 'er nog een bloem, die met en is ontloken,

De is met zoeten reuk in haaflen opgebroken,
Het fchynt dat al de lucht met verfche bloemen go't,

Gelyk een jonge bruid noch heden werd beftroit,

De Rozen even zelfs, gefprongen vai de Helen,
Die vlochten haar en krans, in plaatze van gefpelen,

'Zoo dat haar geeftig haair dat in het" wilde zwiert,
Ook zonder Maagden hulp, is geeflig opgecieru

Het zoet en aardig Paar, vervoerd in hare reden •>

Quam tot op deze plaats allengs kens aangetreden.
En mits de jongeling de lchoone velden zag,
En dat mea in den Hof geen zoeter vinden mag:

Z00
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Soo bleef hy daar gezet. Hy geeft haar zoete namen,
Die uit het innig merg van zyn gewrichten quamen

,

Hy neemt haar in den arm, hy zet h'ar in liet groen,
Hy drukt haar aan den mond den allereerften zoen.

Baar ging de bruiloft aan, de jonge heden pa en,
En werden weder een, die een te vooren waren;
En ftraks zoo rees 'er vreugd door al het naafte wout,
Vermits het eerfte Paar een derde menfche bout.

Wanneer een machtig Vorst hem geeft in echte banden

,

Dan ryst 'er herte lust door al de groote Landen,
Niet een zoo kleinen vlek dat niet en is verblyd;

Want ieder pleegt vermaak op zoo gewens ten tyd
.
) ten

Geen mensen is zonder vreugd. Men laat Toneelen rech-
Men laat de rappe Jeugd met brooze lansfen vechten,
Men fpeelt , men jokt , men eet , men drinkt in 't open-
Als ofhet gantlche Ryk maar een gezin en waar , (baar,

Dus gaat het hier te werk. Al wat 'er is gefchapen,
Komt Adam hulde jJoen , als Eva was beflapen.

Het Aardryk maakt een tuil van allerhande kruid,

En word een flage bloem ter eeren van de Bruid.

Het water huppelt op, en toont een vrolyk wezen,
En komt uan alle kant met ftralen opgerezen,
De Lucht vol zoeten reuk, omvangt het edel Paar,

En fpreid gelyk een kleed van Roozen over haar.

En onder deze vreugd zoo komen alle Dieren,
Het edel Trouw verbond van haven Koning vieren;

Is eenig fchepzel zoet, of in de leden fterk,

De Lieven eere doen, dat is|haar eersten werk:
De zoete Nachtegaal, en hondert kleine cyzen,

Die komen met gezang de Bruiloft eer bewyzen

:

Een Uil, die geenen glans of Zonne lyden mag,
Begeeft hem in het Icht en viert den blyden dag;

De Vogel ( zoo men houd uit Eden hergekomen)
Is boven zyn gelyk met blydlchap ingenomen.

1

En mits hy noit en zit op boom of eenig kruid,

Soo zweeft hy even ftaag ontrent de jonge bruid.

De Kraan en haar gevolg komt veerdig aan gevlogen

,

£n heeft als met de Pen een Letter uitgetogen;
Het
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Het Inkt dat is hy zelfs, zyn hand de (helle vlucht »

En 't Boek dat hy bèfchryfc dat is de blauwe lucht.

De Phceenix boven al met zyn vergulde veeren;
Sehoon dat hy niet een G.ii zyn leven wil begeeren^
Komt echter in het feeft, hy wil geen bedgenood,
Maar als hy teelen zal zao tro.uwfhy met de dood,

Die maakt hem weder nieuw , en doet hem weder zweven
En doet in zyne plaats een ander vogel leven.

Soo dar hy niet en paart, of eenig zaad verwerft
^

Dan als hy in den brand van zoete kruiden fterft,

De Bye, hoewel in fchyn de minfte van de dieren,

Komt mede in den hoop en in de Bruiloft zwieren,
Vereert de Koningin in haren nieuwen Staat,

- En fchenkt haar heilzaam Wafch, en zoete Hohig-raaÉ
Maar op dien eigen tyd zoo weten ook de VilTen,

Te komen uit 'er Zee, en haar gety te giffen,

Dat blaau gefchildert heir, dat tongelooze volk,
Verlaat om dezen feeft haar grondelooze kolk.

De lange Nahuwai uit vreeze voor de zanden

,

Schoon dat hy niet te dicht ei» nadert tot de ftranden*
Blies water uit het diep tot boven in de locht,
Soo dat men aan het fpel zyn vreugde kennen m och,

Dozene gantfeh verheugt en leid geen flimme lagen

,

Om uit een holle fchelp een üelter weg te dragen,
•Hy is op geen bedrog of flimme flreken uit

,

Hy buitelt in de Zee ter eeren van de Bruid.

De Dolpiiyn vergezelt met zyns gelyken benden,
Gaat met een raflen loop zich tot den Oever wenden,
Daar jreid hy overhand met al het gladde vee,
En brengt tot.aan het land de blydfehap van de zee.

En fchoon al ziet de Sarg geen Geiten aan de itrande&
"Waar op hy wordt gelooft in heete min te branden.

Noch komt hy lytewel gezwommen aan het land,
: En maakt een krommen i'prong te midden op het zand»

Maar b »ven al, het vee dat In de groene dalen,
Of op een nr* >gen berg genegen is te dwalen,
Of in de bostenen woont, en leeft van enkel kruid,
Dat komt m aller kaait 2ich toonen aan de Bruid,
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Het Paard, een moedig dier, vermaard in fchoohe leden,

pe Kemel wyd beroemd, vermits zyn raiTe fchreden*

Den grooten Oliphant, een gamfch vernuftig beert,

Die komen al gelyk getreden in den Feett.

Ma r dit geweldig rot begon terftond te ftryden,

Op wiens verheven rug Mevrouw behoort te ryden

,

Een ieder van de drie veimeim te z^n gegrond,
Dat hem na vollen eïfch het voor- recht open itond.

En 't wyl men bezig is op haar verichil te letten,

Soo komt den Crocodil zich vo r den Rechter zetten,

Die zeid in grooten ernft en met een vollen mond,
Dat hem de ichoone kans behoort te zyn ge.ont,

Hy zeid', als dat het Peerd en by zyn med' gezellen,

Al een maar op het droog de voeten konnen dellen,

Maar als men aan den ftroom of holle beeken koomt
Dat ieder dan verfchrikt , ew voor het water fchroomt

Dat niemand van den hoop daar in begeert te rvden,

Als die geen killig nat en zyn gewoon te lyden,

Maar dat hy zwemmen kan , en diepe waters meet

,

En ^qs al niet te min op valte gronden treet;

Dat Eva, Koningin van alderhande dieren,

Die op het drooge land en in het water zwieren,
Behoort te zyn gedient van hem , een moedig heeft ,

Dat voor geen hoogen berg of holle beken vreeft.

Terwyl en deze vier aldus te zamen ftreden.

Soo komt 'er uit het Woud een Schilpad aangetreden,
En als ze voor de Bruid, en by de dieren itond,

OntÜoot het laftbaar dier zyn tandelooze mond:
INadien de jonge Vrouw haar niet en dient te wagen,
Soo moe ik onze Bruid op deze rugge dragen;
Wat dat zich hier vertoont is maar een rauwen hoop
Genegen tot gewoel en tot een woeden loop,

Maar wien is niet b«wull die myn gelblte kennen,
Dat ik gantfeh zedig ben, en noit gewoon te rennen,

Er; da; myn kloek, n rug een vlakken zetel draagt,
Of voor een jonge Bruid, of voor een teere Maagt?

Ook dat men zonder hulp kan op myn lyf geraken,
En dat mei zonder zorg myn rug^e mag genaken ?

Ea
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En fchoon daar iemand viel, dat hem tot ongeval
Geen hinder doen en kan, of nadeel geven zal;

Wat meer, het dier befluit uit veelderhande reden,
Dat ja zoo weerden Pand behoort tot zyne leden.

Maar 9
t wyl het voor de Bruid zich fcharp en veerdift,

Soo komt 'er onvoorziens een Egel uitliet veld
9 fielt

Een Egel vol gelaft met alderhande vruchten,
Soo dat het tanger beeft, daar onder fcheen te zuchten,

Het dier had (naar het fcheen) gewentelt inhetgras.
Ter plaatze daar het vond het fchoonfte boom-gewas.

Men zag op ieder pen een peer of Appel fteken,

En Kerfïl-n tuflehen by, en al op nette treken;

Daar quam het aangcuorlt , als met een vollen kraam >

. Aan ieder die het ziet ten hoogden aangena m.
En fwyl Mevrouwe let, wat dat 'er zal gefchieden,

Soo komt het aardig dier aan haar de fruiten bieden *

Het zeid' in zyne taal, die Eva wel verftorid,

Hoe dat het vruchten draagt ten goede van de mond $

Het zeide dat het kan een dorftig herte laven

,

Wanneer ze me: het Heir zal op den velde draven y

E2 ^ O*
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Of ruften in het Woud, en tot een vast befluit^

liet (lelt hem als een Rotz ter eere van de Bruid.

Als Adira had bemerkt de gunde van de dieren,

En hoe die zyn geneigt om zyri Gemaal te vieren,

Soo toont hy met de item, en door een zoet gelaat

,

Dat al haar noeft bedryf hem wel ter zinne itaat.

Al wie zieh hier vertoont , en komt ons eer bewyzen,
Die moet ik [zeid de Man] met vollen monde pryzen.

Volhart in uwen dienst, gelyk gy nu begint,

Gy zult van myne Bruid ten hooglten zyn bemint,

Myar twift niet onder een wie haar behoort te dragen,

Ik wil dat 0115 beleid geen dier en zal beklagen

;

Men "z il hier gasn te werk gelyk de reden eift,

Na dat men haaftig is , of na men verre reift.

Een Kemel is bequam door dorr' en lange wegen,'

Een grooten Oliphant om eer te mogen pleaen,

Een Peerd om ras te gaan, een groote Crocodyl,

Om niet en Jonge vrouw te fpelen in de Nyl

;

Een trage Schildpadstred zal Eva dan behagen,
Als zy een teere vrucht zal in de leden dragen;

Een E^el dient met Fruit dan uit te zyn gerust^

Wanneer een zwanger wyf tot {hoepen is belust.

Ik zal na rechten eiiTch de zaken onderfcheiden

,

^ En naar het dienftig is, tot onzen dienft bereiden;

En fchoon dat iemand blyft, of dat hy mede gaat,

Weet dat het ons behaagt, en wel te zinne (laat.

Daar is de twitt geftilt, een ieder wel te vreden,
Een ieder is verbtyd, en dat in volle leden.-

Een ieder maakt zich op, en wentelt in het kruid,.

Of doet een hupfe fprong ter eeren v n de .^ruid.

Siet wat een gulden t\d, en wat een vrolyk leven,

Is aan het echte Volk, en al het Vee gegeven!
De Menfch is zonder arg, de beelren zonder gal,

't Is vrede, zoete rtilt, en vrie^dfehap over al.

Men zag een £ragen Wolf te midden in de Schapen

,

Men zag het teere Lam ontrent een Tygër llapen,

Een Bonfink by de Haan, de Ganfen by den Vos,
Een Beir ontrent het ICaU. de Leeuwen by den Os.

Daar
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Daar quam geen rade Valk den Tycer achterhalen,

En op een teere Duif en quam geen Havik dalen,

Geen Slang of Schorpioen, die gif of zwadder fchootr9
Soo dat her gantiche Woud een vade ruft genoot.

De vrede flrekt haar uit tot in de woede baren?
Soo dat ook zonder twift de fnelle Viflchen varen.

De Snoek en zyns gelyk en at zyu minder niet,

Soo dat men over al geluk en liefde ziet.

Daar word niet op het Land of in de Zee gevonden;
Of 't is met zoete min te zamen ingebonden,
Te Zamen eens gezint. Als God is met den Menfch
Dan vind men over al een vollen herten wenfeh:

Maar boven alle ding het Een Drievuldig Wezen

,

Heeft aan het echte" Volk de meede gunst bewezen.
Een onbegrepen licht omving het edel Paar,

En quam met enkel heil gezegen over haar.

De Geeden, Godes Heir, aan wien het is gegeven,

Voor eeuwig by den Heer en zynenThroon te zweven,
Die zongen overluit euivrolyk Bruilofts lied,

Waar uit een rein gemoed zyn meede rust geniet.

Lof zy den hoogden God, den Schepper aller dingen

^

Laat ons een heiiig Lied tot zyner eere zingen,

Laat al wat tot gezang of dichten is bequaam,
Tot aan des Hemels Throon verheffen zynen naam.

Laat al wat adem blaast zyn groote daden pryzen

,

Laat al wat wezen heeft hern eere gaan bewyzen,
Laat al wat heden is, of namsals wezen zal

,

Zyn onbegrepen macht gaan roemen over al.-

Lof zy den hoogden God, en heil de nieuwe Menfchen,
Die wy voor alle tyd geluk en zegen wenfehen:

<

Lof zy den hoogden God, die aan de Wereld jont

Een wonderbaar gefchenk,het edel Trouwverbond,
Een haven voor de Jeugd, een geeft van alle zaken,

Bequaam om al het Land wel haast bewoont te makend
Lof zy den hoogden God, ja lof en eeuwig lof,

En ziet! dit bly gezang verheugt den gantfehen Hof

,

Verheugt het edel Paar tot in de diepde gronden,
Vermits zy Codes heil in al den handel vonden»

E 3 Zie
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Sie daar het blydfte Feest, dat in het AardfcheDal,
Voor dezen is geweest, of immer wezen zal.

ö God! ó hoogde goed! 6 Vader aller volken,

Hoe groot is uwen naam! hoe boven alle wolken!
Hoe vreemt is u bedryf! hoe wonder u beleid!

Hoe wyd aan alle kant op Aarden uitgebreid!

Gy zyt de ware bron van alle goede zaken

,

Gy kont alleen den Menfch in all's gelukkig maken,
Gy zyt in wien de Ziel met al de leden ruft,

Want t'uwer rechterhand daar is de ware luit,

Wat is doch van den Aienfch , dat gy zyn's wi t gedenken

En door een milde (Uinft zo wonder hoog beichenken?

Wat is doch in der daad, wat is een Menlchenkind;
Dat gy zoo grooten heil aan hem alleen verbind?

Gy hebt zyn hooft gekroond en heeiiyk willen maken,
Soo dat hy fchier in eer de Geeltcn komt genaken,
De Geeiten hoog begaaft en uitermaten fchoon,
Die met een eeuwig heir omringen uwen throon.

Gy zet hem tot een Vorft van uwer handen werken

,

Om met een ft il gemoed uw wonderen aan te merken:]
|

Gy hebt het vee geftelt in zyn geduchte mache,
Soo dat 't al te maal op zyn bevelen wacht:

Gy hebt hem toegeftaan 't gezag van alle dieren,

Die zwemmen in de Zee, of om den Hemel zwieren,
- In 't korte wat'er blaaii, of eenen Adem heeft,

En wat'er op het land of in het water leeft,

Gy fchenkt hem boven dat (ten eind
?hy mochte telen,

En niet in dr. eve zucht zyn Jeugd alleen verquelen,
Een zoet, een aardig beela, een welgemaakte Vrou;
Aan hem, door uwe gunft, verzegeld in de Trou.

& Goed en zoet vercor.d! tot onze troost gevonden,
Eer God was van den Menfch geweken door de zonden,
Eer dat 'er iemand wift van druk en ongeval,
U grond die is g< leid in Edens luftig dal

,

In Edens fchoon Pwëel, Gy doet de tochten ruften,

Gy breidelt aan her vleis zyn or.getoomde luften,

Gy fpot als met de dood, en geelt ons wettig Zaad,
Daar door dit wonder Al op vatte panden ftaat,

Gv
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Cy doet met u behulp het zoete zoeter ichynen:

Gy doet in onzen Geeft het bitter haalt verdwynen :

En, dat vry hooger gaat, gy beeld ons krachtig uit»

Des Heeren rein Verbond met zyn beminde Bruid.

God \ 6 hoogde goed o Vader aller volken!

Hoe groot is uwen Naam! hoe boven aile wolken!

Hoe vreemt is u bedryf ! hoe wonder u beleid!

U lof zy hoog geroemt tot in der eeuwigheid.

j

HOUJFELYK VAN DRIEN,

DAT I S>

De Verzamelinge in Echten Staat

^

VAN

A C O B,

metLEAenRACHEL.
Siet Gen. cap* 2.9. Jofepk rfntiq.Jud.iïb.l.cGp.17 &iH.

DE Vryfters zyn verbreid, de Vryers aangewasfen,
t'Sa langt het fnarenfpel uit uwe gulde kasfen,

En rept u Sang godin, hier is nu meerder ftof,

Ten dienfle van de menfeh, en Godes hoogen lof»

Gy ziet aan alle kant de Wereld haar verfterken;

Dat heeft het vruchtbaar zaad van Adam konnen werken,
Brengt hier nu voor den dag een edel Trou geval,
Waar van men eertyde fprak en eeuwig fpreken zal,

Wilt heden naar de kunft, een bruiloft openbaren,
Alwaar de Bruidegom is flaaf voor zeven jaren,

Alwaar de rechte Bru d door onbekenden lift,

Word uit de feeft gerukt en uj het bed gemiftj
E 4 Al
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Alwaar een vryfter treurt , daar alle vryfters (pelen

,

üm dat een Zufter komt haar Zulters voordeel (telen;

Alwaar een vryer twift, als byfter ongezint,

Om dat hy nevens hem. de zyne niet en vint,

Aan wien noch evenwel de gr rafchap is benomen,
Mits hy 'er twee voor een ten lellen heeft bekomen.
Een wonder zeldzaam werk. Bied noren zoete jeugd,

Hier is het vreemde Huk dat gy oit lezen meu^t.

ALs Jacob werd gedreigt, (vermits zvn Vaders zegen,
Hem door zyns Moedersraad,nittElauwasverkre-

En dat Rebecca zorgt voor eenig ongeval, (^en
Zoo word 'er valt geftelt , dat hy vertrekken zaL

Doen word 'er valt geftelt, dat hy in korte (tonden,

Na 't huis van Bethuëi dient af te zyn gezonden

;

Dat hy na Haran toe heeft veerdig af .te gaan, 1

Om door zyn broeders hand niet in gevaar te Itaan :

En mits geen vreemde Maagd in Canaan gebooren,
Hem tot een echte Wyf en dient te zyn gekoren

,

Zoo word hem ingeicherp: dat hem zyns Moeders
Hier in zal nutter zyn , en liever wezentnoet. (bloed,

Daar maakt zich Jacob op, en met bedroefde zinnen

,

Scheid uit zyns Vaders huis , en gaat de reis beginnen,

Hy geeft hem naar het land, van daar de Zonne ryft,

Hy geeft hem naar het ryk,dat hem zyn Vader wyii,

Hy gaat met diep gepeis door onbekende wegen;
Doch waar hy komen mag,hy vind 'er Godes zegen,
Ook doen hy van een (teen zyn hoofdpeul had gemaakt,
Heeft hy in eenen droom desHeerengunltgefmaakt.

Hy zag een ladder (taan, die reikte tot de Wolken,
Geen heil voor hem alleen, maar ook vooralle Volken,

• Hy hoord' een helle (tem, die, uit den Hemel quara,,

En vry een dieper plaats als in zyn ooren nam,
Ik ben des Hee^ Vorlt, en aller dingen Ader,

De God van Abraham en Ifaak uwen Vader:
- Ik fchenk aan u het retht van deze wyde kult:

Daar op gy dezen nacht in ftilheid hebt geruit.

(a) GeneF. 2 8.
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ïjc wil u vruchtbaar zaad in deze landen vellen.

Van Zuiden tot het Noord, van Ooften aan het Weden,
' En even als het dof, dat niemand tellen kan,

Zal u tot aanwas zyn veel hondert duizend man.
Noch zal 'er boven dien, uit u en uwen zade,

Ontdaan voor al het volk een wortel van genade,
' Een zegen vol geluk, dat in het aardfehe dal,

De menfchen in 't gemeen tot vreugde dienen zal

,

'k En wil daar myoe gunft niet van u laten fcheiden,

Maar u als met 'er hand op uwen weg geleiden.

Het zy gy voorder ryd, of daar gy weder koorat,

Weed van geruften geelt, en wandelt onbefchroomt.

De nacht deed haren loop, de Mane gaat verdwynen,
En naar een korte wyl de Zon begon te fchynen:

Dies fprak de Jongeling [mits hem de flaap verliet].

God is in dezen plaats, en ik en wift het niet.

Daar r'yd een fcïïlie bloed van boven tot beneden

,

Daar ryd een koude fchrik door al myn zwakke leden,

God, God heeft my genaakt, my, zeg ik, enkel ito£

Van my word dank vereift, en voor hem eeuwig lof.

De deen,waar op de man zyn nacht ruft hadgenobten,
Word van hem met 'er daad met oly overgooten

,

Die word van hem gericht, en in het groene veld.

Een peil van ware dank den Heere voörgeftelt.

Hy voegt 'er woorden by : Wilt gy op myne wegen

,

En in myn Ouders huis verleenen uwen zeg~n,
Gy zult myn eenig God, myn trooft en hoogde goed
Gy zult voor eeuwig zyn de luit van myn gemoed.

Ik zal van nu voortaan tot uwer eere leven,
Jk zal van myn gewas u volle tienden geven,
Die zullen alle jaar u worden toegezeit,

En ware teikens zyn van myne dankbaarheid.
De kruin van deze ber^ die zal een Tempel wezen,
Daar ftsag U hoogen Naam zal werden in geprezen,
En ik zal in der daad , en niet in lofTe fchyn

,

^Myn leven dagen lang U trouwen diena <r zyn.
Hier op b-fluit de iVlaii , en eindigt zyn pebeden,
En vordert zynen weg met onvermoeide ichreden,

E 5 Hy
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30 HOUWELYK VAN DRIEN".
Hy geefc hem van den berg , en maakt een feltzaim fpoet
En voelt alwaar hy gaat den Heer in zyn gemoed*,,

Daar lag een aardig dal te midden in den velde,
Daar hy een fchoonen hoop van witte Kudden telde,

Een dal rondzom geciert met lullig boom gewas,
En met een a rdig groen, en met een weelig gras. .

Hier op trad Jacob voort tot Harans vette wei led,

Daar ook de 'Maagden zelfs het vreelig vee geleiden;

Hier zag hy Herders ftaafc, en maakthem daar ontrent,

En vraagt daar in het dorp, of iemand Lab-m kent,

En of daar Lieden zyn die van zyn handel weten,
En hoe hy varen mag, en waar hy is gezeten.

Men doet hem goed bericht, en hein werd aangezeid,

Waar Labans wooning is, en wie zyn Kudde weid.

En ziet, dien eigen Hond is daar een Maagd gekomen,
Die heeft hem door het oog de zinnen ingenomen,

Juift. als het zwavel werk, dat aan het vier genaakt,

En ,eer het iemand denkt ; inhaalt een vlamme maakt.

Hy zag haar zoet gelaat, haar overfchoone leden;

Hy vraagt wie datze was, en prylt haar zoe*c reden,

Hy voelt, uit dit gezicht,hem Iteekt een zoete pyn,
Hy fpreekt in zyn gemoed, ó mocht ik uwe zyn?

Hy komt h:rar nader by, hy zeid haar zyn belangen,

Hy zeit vanwaar hy komt ,Caj en kuil haar frilTche wangen
Het zoentje dat hy gaf, geeft ik en weet niet wat,
Dat hem de geeft beroert en aan het herte vat.

Hy weet niet wat 'er fchort,hy voelt zynoogenviieten

Hy voelt (eer hy het weet, zyn tranen nederfchieten.
Hetl

(a) Alhoewel Mofesgeen verhaal en fchynt te doen, dat Jacob

met R "ich'eleenigeredenheeftgevoert, eer hyhaar omhelsde, maar

dat uit den Text fchynt.dat hy haar eerft kufte, en daar na verbael-

de wie hyvvas.zo wordnochtansbeflootenuitdenoorfpronkelykea

Text , dat facob voor het omhelzen aan Rachel heeft geopenbaert

hnre onderiingeMaegfchnp.Welkers uitlegginge by ons isgevolgt,

op datlacob niet en fchyneploczeiykeenonbekendejongvrouwotn

een hals ge?ailen.enRachel van eentnvreemdenjongeling.zonder

ttgenfprek'^zod.inig^n vryh-id geleden te hebben. Ziet RIVET
*p bel zg.cap. Genef Exerr.it. \i6. Alwaar van verfchdde zoorten

Lumamerer/van kuilen,by deOuJen gebruikelyk word gehandelt.

t
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Het is van ouden tyd en heden noch gemeent,

Dat groote vrcugdefchrèid en reine liefde weent.

Soo haaft als Laban weet dat Jacob is gekomen ,

Gevoelt hy zynen aeeft met blydfchap ingenomen,

Hy vraagt hem wonder veel , en hoe zyn Moeder vaart,

En of God heae ' nog zyn V ader heeft gefpaart

,

y
En wat zyn Broeder maakt , en wat hem heeft bewogen ,

'

Dat hy uit Canaan dus eenzaam is getoogen

,

En ofhy verder wil. De goede Jongeling

Vertelthem wat 'er fchort, en zeid hem al Ie ding.

De tyd doet haren loop, enjicob met de Knapen

Is bezig onder dies ontrent de Hnge Schapen

,

En al het ander vee : en wat hy neemt ter hand
Dat doet hy met geluk en even met verftand.

Als Laban zyn beleid , en zyn bezette gronden

,

Nu dikmaal h.d gezien , en in der daad bevonden,
Soo tracht hy met den Vriend te k omen in verdrag,

Op dat hy zynen dien il te langer hebben mag.
En daarom , na een proefvan zes ofzeven weken

,

Vangt hy ten lellen aan tothem aldus tefpreken ".•

't ïs onrecht lieve iNeef . al ben ik uwen vrient,

Dit gy my zonder loon en zonder voordeel dient, (a)

Ik weet hoe dat een Man een zake kan verdrieten

,

Indien hy voor zyn werk geen loon en zou genieten

;

'k En wil in dit geval niet zyn in uwe fchult

,

Dus maakt het my rekent , wat dat gy winnen zult [b]
Als

(a) Mofes , Genef. 29; 14. Verhaalt wel dat Laban in 't beweüe"
komen van Jacob zeüie ; IVel aan , gy zyt myn been en myn vleefcb ;

maar en fprak niet van hem in zyn dienst te nemen,en min vanhesa

een Dochter te willen geven, voor hy een maand lan^ zyn maniere
van doen wel grondelyk hadde doorzien,gelyk deTexc klarelykuit

wyft, en by de fchryver hier werd aangemerttt. En daar in is

Labans exempel na te volgen , ichoon niet in andere zaken.
(b) Laban ichynt hier in garTtfch vroom en zedelyk te zyn , niet

willende datjaob hem dienen zoude zonder loon,alseenvryman,
geen Have wezende oo^declende <iit een die werktloonbehoortte
genieten, na de leere Chrifti; maar hy laat zulks terftond daar
aan gantfeh leelyk leggen , vermits hy zyn Dochter^dit. hy met be-
Roorlykïlouweiyk goed hadde behooren uit tegeven/zoordehuu-
r^en arbêids (oon van J.icob, hem toeeigent ;treckende wmst en -

voyusel, daar hy zelii hadde bchooren uit te geven.
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Als Jacob dit verftond , zyn herte ging hem open

,

Hy vond zyn gantfche ziel van zoete vreugd bekropen

;

En na hy zonder fpraak een weinig heeft gedaan,
Zoo fpreekt hy zynen Oom met deze reden aan:

Ik wil beloften doen, ook gantfche zeven jaren,

Myn leden; myn vernuft in geenen deel te fparen.

ik wil met alle vlyt, ook in de midder nacht,

Ten goede van het vee my geeven op de wacht:
'k En wil noch evenwel geen voordeel uit de Schapen,
'k En wil my geen gewin uit uwen Akker rapen ,(veld.

'k En wil voor mynen diend geen land ofvruchtbaar.

Geen huis van groot beflag; en min noch eeniggeld»

Wild gy my tot een loon u dochter Rachel gonnen

;

\1 dien ik"'zeven jaar- het is genoeg gewonnen.
Laat dit myn hu ure zyn, en fielt dat heden vast,

En ik zal met 'er daad gaan treden in den laft.

Ik zal. met alle vjjy.t ontrent de kudde werken,
En gy zult over al myn trouwe dienden merken;
Doch ik en zal niet eer als na de zeven jaar,

Ontfangen tot myn loon myn lieve weder-paar,

Dit fprak de Jongeling; en Laban is te vreden.

En Jacob is daar op in zynen diend getreden.

Hy gaat 'er willig toe* en niet als uit bedwang
En diende met vermaak de zeven jaren lang.

Hy gaat in gr :oten ernffc een machtig vee bezorgen

,

By wylen zonder ruft tot aan den lichten morgen.

Alwaar dat iet ontbreek daar is hy fluks ontrent; ]

Soo dat zyn wj$ beleid is over al bekent. Hy
(a) Labanevenwel enzeide Jacob op zyn verzoek niet anders

»

als , bs t is heterldat ik z? u geve als iemani anders ; blyft by my. Wel-

ke antwoorde enige meinen nier ter goeder trouwe by Laban alzo

gegeven geweeft te zyn , als of hy van dien tyd aan al voor hadde

gehad Jacob van het ftuk te lyden; en daarom geen klare , maar

een twyffelachtige antwoorde gegeven te hebben. PETER, Dan ,

hoe het zy , Jacob heeft ter goeder menigte het ftuk opgenomen

,

en is daar op in zynen dienft getreden. RIVET, inGenef. Exercit.

26. Daar zyn Schryvers die {niet zonder gewichtige redenen) ge»

\oelen , dat jacob Rachel heeft genooten ftraks naar het verdrag

met Laban gemaakt. Ziet JUNIÜS enTERMELLIUSopdezt
p'aatze. E Tenwel wy volgen hier het gemeen gtveeier.*
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Hy maakt hem niet gewoon een gantfche nacht te flapen,

Soo dat geen felle Wolf kan loeren op de Schapen

,

Soo dat noit wrede Beir een Bok of Geitè nam

,

Hoewel hy menigmaal ontrent de Kudde qUiin.

Was oit het Vee verhit door ongewone qualeri,

Hy geeft hem in het Bofch, hy gaat de WorteIs"lialen>,

Hy zoekt een heilzaam Blad,hy plukt een edel Kruit,
En jaagt in aller yl de quade dampen uit.

indien 'er eenig zeer komt aan de Bokken groeven,
Hy is 'er veerdig by , en laat een yzer gloeyen

,

Hy brand de lempten uit, of, als het wezen moet,1
Hy fnyd haar in het vleis,en deint haar vierig bloed,
n waarom meer gezeid? hy weet hem zoo te kwyten,

Dat hem geen flap beleid ooit menfeh .en kan vérwy ten.

Dies nam de Kudde toe, meer als men wenfehen kan*
I>e zegen is in huis, als God is in den man;

3y voelt geen ongemak noch in de ftrenge dagen,
^och in de vuilen mirt, noch in de felle vlagen;
En fchoon hy groot verdriet door hit of koude leed

,

En acht des niet te min zyn moeite wel hefteed.

Hy
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Hy Vöoit zyn oneèmak van üonden aan verzachten,

Als hy maar eens en denkt , wat loon hem Haat te wachten.
En fchoon hy menigmaal zich niet te wel en vind,
Een zoet gepeis alleen dat maakt hem wel gezint.

Als nu de tyd verliep, en dat de zeven jaren,

]Sa zoo een lsng gedulu nu op een einde waren,
Soo maakt hem Jacob op en gaat tot Laban in;

Hy groet hem na cl n eiich, en taalt na zyn gewin:

Gy weet het [zeid de Man] hoe ik ben aangenomen

En dat tot dezer uur myn tyd is aangekomen 5

Wel aan dan , doetmy recht, befcheid den Bruilofs-dag:

En maak r ('at ik ter eer myn Bruid genieten mag,
*t Verzoek word toegedaan, men laat de Gatten nooden,
Men laat 'er menig Kalf en vette Schaapen dooden

;

Men brengt 'er in het huis, men haalt 'er aan den dag,
Al wat 'er op de Feest tot vreugde dienen mag.

Een ieder is veiblyd, dat twee Geheven paren,

Met hoop alleen gevoed tot aan de zeven Jaren

,

Een ieder is belust om hem te mogen zien,

En op zoo blyden dag geluk te komen biên.

Hier over werd de Wyn in overvloed gefchonken,

En by het Bruilofts - volk in volle maat gedronken ,

En om niet lang te zyn, het is een groote Feest,

En niemand gaat 'er weg als met een blyden geest.

De maaltyd is gedaan, de vreemde Gatten fcheiden,

Men gaat de jvmge Bruid tot in da Kamer leiden,

Men tteekt na d'oude wys den Bruilofts fakkel aan
,

Men hiet de woefkn^ioop te wyeken uit de baan

;

Men hoort metst al het Volk door zang en vrolyk ju-gen,

Door fpringen,door geroep, een blyden geest betuigen!

Men zat: aan alie kant een toeloop van de Jeugd,"
Men hoorde groot geraas te midden in de vreugd,

Men leide valt de Maagd door veelderhande Zalen

:

Geen oog dan die haar volgt en kan haar achterhalen,

En ziet in dit gew el . en in het woest geloop,

Soo werd de rechte Bruid ontfutzeit uit den hoop,
Getogen uit het Volk, en met gezwinde fprongen,
Werd Lea daar gebragt , en in het fpei gedrongen

,

Ge
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Crekleed in zuyver Wit, gec/iert met edel Kruid,
En even zoo geflelt gelyk de ware bruid.

DitAvift de looze Vos zoo liftig uit te werken,
Dat niemand van den hoop de grepen konde merken,
En ziet in dit gera?s, ter gunde van de nacht,

Word Rachel weg geleid, en Lea daar gebracht»

Haar aanzicht is Ledeckt (zoo plag in oude tydeiO
He flecht en eerbaar volk een jonge bruid te myden,
Een SUiyer die verborg de fchaamte van de Maagd,
Die by een vremde man haar teere leden waagt.

De Bruid die werd gebed, de keerzen wech genomen,
Men roert de Bruidegom , en laat hem binnen komen

,

Hy die hier niet en gaat als met de befte trou,

Begeeft hem tot de Maagd als tot zyn egte Vrou.
De vrcugd.de wyn,de nacht,die hier te zameniwerken, (a}

Zyn oorzaak dat de Man gten lill en kan bemerken»
Zoo lang het duifter is, en weet hy anders niet,

Als dat hy met 'er daad zyri' eigen Bruid geniet.

Maar als de gulde Zon is hooger op gerezen,
Zoo kourthem daar ontdoen een wonder zeldzaam wezen

,

Hy (laat zyn oogen op, hy fchuift de bed-gordyn;
IV; aar hy en vind haar niet die hy daar meint te zyn.

Fy geeft hem noch een reis de Vryfter aan te fchouwen f

Hy kan in dit gezicht zyn o gen niet betrouwen;
*t Is weder als het was, hy werd te meer verbaaft,

Hy twyffelt, of zyn oog, dan of zyn herte raaft.

Hy ziet ten derden maal, Wel, dit zyn vreemde zaken,
Hy vind niet dat hy zocht , hy weet niet wat te maken'.

Hy mymert binnens mont , hy valt in diep gepeis

;

Wel, dit is v naar het fchynt) een murruw kieken-vleis*

Hoe!

(a) Dit is hetgevosJen vanjofephus. hoewel byanderedaarover
berifpt : Ziet hier van D. D. RIVETI Exercit.in't zS.cap. Gerief.

Exercit. 1 2 7.Wy volgen niet verder den JoodfchenHiftorie fchry-

ver,als dat wy meinen dat Jacoövrolyk zynde, overmits hy nu
hadde te genieten zyn iang vcrwachteRachel,ende onder de Brui-
iofs-gaften door den wyn eenigermaten verheugt vrezende, des te

lichter in een duïfteten nacht heeft bedrogen konnen werden.Ziet
«ie vormers fecdenkinge hier op vallende, in de volgende proeve.
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Hoe! kan op eenen nacht de fchoonheid zoo verlopen»
Soo heb ik deze Maagd te diere moeten koopen ?
Maar ziet de grauwe lucht die word ten leden klaar,
En Jacob vond eitaas . zyn nichte Lea daar.

Ach wat een koude fchrik door rend hem al de zinnen

'

liy weet niet wat te doen of wat hy zal hegirmen,
Zyn hooft dat zuizebolt, zyn innig herte (laat,

Zyn brein is op de loop en hy is buiten raad.

Wat zal hy nu beltaan? zal hy met Lea kyven?
Of haar doen henen gaan, en uit den bedde dryven?
Of zal hy zonder fpraak gaan tyën op de loop

!

Of zal hy al het huis gaan roepen over -hoop,
Of zal hy op een Berg of elders loopen malen 'i

Of «al hy in het Woud of in de Bodenen dwalen?
Of zal hy verder gaan en kiezen eenig Dal,
Daar hem geen menfehen kind zyn leven vinden zal?

Wat uitkomft ? wat behulp? wie zal het konnen zeggen?
Wie kan zoo vreemden (luk met reden overleggen ?

Ten leften, hy verdwelmt, en ik en weet niet hoe

,

Loopt veerdig uit het bed, en zoo na Laban toe.

Daar gaajt hy dapper af: Wel dit zyn vreemde (treken.
Wel Oom, leen gy my zelfs myn Echt en Trouwe breken
Maakt gy mv tot een boef, ook op den eerden nacht?
'k En had van u voorwaar dit onheil niet verwacht.

Ik had zoo lange tyd, ja gantfche zeven jaren

Myn leden afgeflonft, om eens te mogen paren;
Ik hebbe menigmaal den gantfehen dag gefweet,
En even ftaag geweeft als in gedurig leet.

Ik heb den koude nacht, en hare lture vlagen;
Ik heb de Zonne- brand en hitte moeten draden:

Ik hebbe myne Jeugd, en niet u goed, verquift,

Geen menfeh heeft aan het vee een eenig lam gemift.

En nu ik eens myn loon na zoo een diep verlangen

,

Voor al myn bitter zweet ten leften moed: ontfangen,
Nu ik- met groot gedult jjen tyd heb uit gebeid,
Soo woid' ik hier belpot en om den tuin geleid.

Hoe! heb ik wel gedient, waarom word ik bedrogen

!

Waarom tot roynér fpyt u Dochter weg getogen?

Waar
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Waarom door flim beleid my Lea toe gebracht.
Die ik noit heb begeert, noit om en heb gedacht ?

Hebt gy dan zoo ter fmuik u dochter leeren fluipen,
En by een ander man in 't duifter onderkruipen?
Dat is van kwaad gevolg en al te vreemden ilag,
Die noit een eerly* Man voor eerlyk houden mag.

Sietf dat ik fchuldfg was aan Rachel myn beminde,
-Aan wien ik my alleen met trouw verbonden vinde,
Dat heb je dezen nacht met lift van haar gewent,
En die haar deel geniet die is 'er door ge^chent.

U Dochter is een hoer en ik een boef gewerden,
En op zoo kwaden voet en wil ik niet volherden;
Geef hier myn echte deel, myn rechten wettig goet,
En neemt gy wederom dat ik niet hebben moet.

Wien is 'c niet bekent, dat trouwen is verkiezen,
En wat men^zoo bekomt dat wil men niet verliezea,

Niet laren aan een vriend niet ruilen overhanl
Neen- neen, een echec r ruid is al te weerden pand.

We{ zonder lang vertrek, herftek my üeze zak-n,
Op dat ik na den eifch myn Rachel mag genaken.

F $y
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Zy is myn wettig loon, myn luft en hoogde vreuge;
Die ik niet miflen kan, en gy niet houden meugt*

Dit fprak de Jongeling al vry" met harde reden

,

Als met de niéuwe bruid in .geenen deel te vreden

;

Maar Laban ftond en keek als iemant die verfint,

En met dat Jacob zweeg zoo is 't dat hy begint:

Wel Neef , hoe dus ontftek.? Waar toe u hevig fpreken?
Wat mag , u Heve Man , wat kan u dog gebreken

;

- Gy buldert zoo ik hoor, en fpreekt geweldig breet,

Van uwen zwaren dienft, en u verdrietig zweet.
Gy hebt (gelyk het ïchyntj te wonder veel bedreven

3

En ik en weet niet hoe, bekommert moeten leven:

Maar zeg my doch een reis hebt gy ooit meer gedaen
:

Als die hier nevens ons haar kudde gade flaan?

Gy hebt myn Vee geweid zyn dit zoo zware zaken?
Kan u dit Licht bedryf vermoeide leden maken!
Voor my 'k en meen het niet:want een die fchapen hoe
Die weet men dat voor al geen groote moeite doet

Daar werd in dat beroep gegraven no<5 gedolven,
Myn Doggen ,niet u volk, die vochten met de Wolven

Is 't zbmtyds koud geweeft , en dan eens weder heet B
't En quelt u leden riet gy zy zyt 'er na gekleed. V<

Dog hoe het wezen mag , wat noot hebt gy te klagen
j

Want gy en had voor al geen zwaren laft te dragen, 1

Ik heb u ftaag verfchoont ,geviert, onthaalt gevoed Na

Niet als een vreemdeling , maar als myn eigen bloede
Gy hoeft niet alle ding met eiger hand te rechten,
Daar is toe u behulp een hoop van rappe knechten,
Die komen op u woord en gaan op u gebied, m
En 't is u meefte werk datTgy maar toe en zietD:

Voorwaar u groot fte laft geeft u maar weinig hinders l

Al wat ik u beval doen onk myn eigen kinders:
Al wat gy oit bedreeft en was geen zware laft, fc

Ik weet het voor gewis gy waard 'er mee gepaft, Bie

Gingt gy u niet geftaag vertreden aan der heiden,
En zaagc op uw'gemak de jonge fchapen weiden?
Had gy niet over al u Rachel met 'er hand

,

Waar gy in eenig dal u by de Kudde vand? hl
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\Va* dit niet u bedryf by wylen gantfche dagen,

Soo haast als in het groen de Geiten neder lagen?

Liet gy niet aan de Maagd dan weten u beklag

,

Gelyk de zoete Teugd van alle tyden plag?

't Is zeker, lieve Neef; al waar je zyc gekomen,
Daar hebje nevens haar u zoet verma'ak genomen.
De Jeugd van al het Land, en menig eerlyk Man,

Ja 't bofch ook even zelfs dat heefc 'er kennis van.

My komt hier in den zin, hoe niet te lang geleden,

Ik van den naaften berg kwam in het dal getreden.

En hoe ik daar een Olm ontrent een beeke vond
In wiens bemofte fchors aldus gefchreven ftond.

Wast aardig Boompje , wast ; als gyzu't wederfchieten ,

Dan zal ik myn n wenfeh ten leften eens genieten.

't Is nu een jaar geleên dat gy de letters fneet,

Maar niemand buiten ons , die recht de gronden weet.
Dies lacht gy menigmaal wanneer de jongfte gaften,

Met onbewulle geest den handel ondertaften.

Sy flaan maar na den zin, onkundig van de zaak,

En dat is (zoo ik weet) u beide groot vermaak.

'Nu zeg eens, lieve zeg, kont gy met reden klagen

Van al te zwaren werk , of van de ftrenge dagen ?

Ja vind men in het Land ook wel een ruftig Man,
Die zoeter tyd verdryf of leven wenfehen kan

!

[Naar ik het ftuk begryp
, gy klaagt van enkel weelde ,

fk En weet geen Herders kind, dat oit zo luftigfpeelde,

Dat oit zoo vrolyk was en buiten alle dwang,
Als gy in myn bedryf in zeven jar^n lang.

Maar zeg my dog een reis, wat heb ik dog bedreven,
Dat gy my zoo berispt , zoo vinnig hebc bekeven ?
Heeft u die groote Man, u Vader noit geleert,

Dat gy een witten baard of gryze koppen eert?

Seen vriend, die wyze vorst van ieder een geprezen,
Die heeft u van der Jeugd al beter onderwezen:
Maar gy loopt bu ; ten fpoor doorjong en hevig bloed

,

Dat ik niet lyden kan , en gy niet doen en moet»
Wel, kwant, ik ze^ u dat; verbetert u manieren

,'

Sn leert met recht geduit bedaagde lieden vieren:
F 2 Want
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Want ik, hoe dat 't ga, en wil het niet verftaanj"

En 't zal u voor gewis ten beften niet vergaan.

Maar komc nu tot de zaak , en opent uwe gronden

;

Wat is in myn beleid door iemand jkwaads gevonden

2

Ik heb u (zoo je zegt) in 'c duifter van de nacht
Niet Rachel uwe bruid , maar Lea toe gebracht.

Dit noemje flim bedrog, en kanter hevig tegen;

Maar gy hebt al den nacht in haren fchoot gelegen,

En zy in uwen arm, en niemand heeft geklaagt,

Een teiken dat het werk u niet en heeft mishaagt :-

Want mits gy haar terilond niet weer en hebt gezonden

Zoo hebt gy voor gewis den handel goed gevonden.

De daad die heeft becoont, dat zy u wel beviel,

En dat zy wederom u weerd en lieftal hiel.

Gy hebt haar zoete Jeugd, haar teere blom genooten
a

En dat, ó dertel quant.' en heeft u niet verdrooten.

Wenfcht gy nu wederom een nieu en verfche bruid

j

Zoo weei dat uwe trouw uit kwade luften fpruit.

Hoe ! zou een jonge laf een teere vryfter fchenden
j

El, als 't hem wel gevkl dan weder mogen zenden,
De Vader tot een fmaad, de Moeder tot verdriet <

;

Neen, Jonker, dat bejag en lyd ons land-rechtniet.
'

Wi s hier een maagt beflaapt,aj kwam het hem te rouwen,
Daar is geen zeggen aan., hy moet de vryfter trouwen. ,

De lust tot echte min, verzegelt in het bed,
En is niet van den aard om los te zvn gezet. *

Het maakt een vafte knoop, die met verkeerde ftreken

Niet op en is te doen, niet af en is te breken.

Dit is van oude tyd een recht hier in het land, ~

Htt bedde maakt ons hier een onverbroken band: ö

Maar noch al boven dit is dienftig hier te weten,
Een noodig trou- gebruik, dat noit en dient vergeten;
Men gfeft hier in het land geen jonge dochter uit,

Voor dat met vrienden raad een ouder is de bruid.

En waar dat iemand komt daar vind men vafte wetten,

Die naar dat iemand wil, niet af en zyn te zetten;

Gy fceekt dar even hier den vinger* in het zand,
En eert gelyk het dient, de wyze ïan het land.

Gy
i

G'
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Gy ziet, dat, hoe het gaat,gy kont het niet omleggen*
Gy kont u eigen zelfs aan Lea niet ontzeggen.
Gy zyt aan alle kant met reden zoo bezet,
Dat u in volle maat het wyken is belet.

Ik, die haar Vader ben. heb u de Maagd gegeven,
Om als een echte Wyf met u te mogen leven

,

Dat is hier in geweest myn wit en oogemerk,
En 't is in dit geval een grond ftuk van het werk.

En gy het haar aanveer , en zyt tot haar gekomen,
En gy hebt haar in 't bed vry willig aan genomen,
Gy hebt den avond ftond en al den gantfehen nacht,
Gelyk een echte man in vreugden om gebracht.

Myn dochter insgelyk die heeft aan hare wangen

,

Een zoen als echte vrouw, van uwe mond ontfangen,
En is u wederom een zoete kus gejont,
Dat viel u noit te beurt als op gélyken grond.

Zyn wy dan eens geweest al die haar iet vermogen,
En in ons aller hert op eenen voet bewogen

;

Zoo hoort gy Lea toe en dat in ware trouw,
En daar en is voortaan geen plaatze van berouw.

Maar gy- die my beftraft met zoo gedrenge reden

,

En roept, dat gy door list hier ontrecht hebt geleden,
Vermits

, gelyk gy zegt , het niet en kan beftaan
Wat iemand door bedrog of dwaling heeft gedaan-*

Bedenkt in uw gemoed, hoe gy uw's Vaders zegen,
Hebt door een loozen trek voor u alleen gekregen,
En hoe \\ Broeders kleed bedroog den ouden Man,
En door u ilim beleid zyn hert en gunfte wan;

En of fchoon naderhand de list werd uit gevonden;
U Vader lykewel die hiel zich al? verbonden;
En fchoon hy met 'er daad den loozen handel zag,
Hy zei, dat hy de gift niet weder roepen mag.

Hoe zeer dat Efau weent, en woud 't anders dryven,
Gy die gezegen t waart, die moest gezegent blyven.

Dat heb je menigmaal voor dezen ons vertelt,

En met een volle mond u voor recht vaft geftelt:

Waarom en dient de voet, door u wel eer genomten,
Niet hier by ons gevolgt , en na te zyn gekomen ?

F 3
JtEn
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't En voegt niet dat een man , die na de reden gaat>

Doet tegen zyn bedryf, en buiien eige daad.

En dit geld des te meer in Houwclykfche zaken,

Pienaar een quaden flag niet recht en zyn te maken.
Hier is een Maagd onteert, en dat door u bedryf:

Wel, handelt die voortaan gelyk een echte Wyf.
Daar is geen ander rand, gy kond 't niet ontvlieden:

Wat gy een ander deed dat moet ook u gefchieden:

Is 't niet gelyk je wilt, zoo doet geiyk je rheugc,

Maakt trouwe van de lust, en van de nood een deugt.

Als Jacob overwoeg de grond Jvan deze reden,

Zoo werd de Man gezint hier dieper in te treden.

Doch eer hy grammer word, en op een nieuw verhit,

Zoo voer. hem Labarj in^ en zêiü' hem weder dit:

'k En wil h'.ec. -dat u hert in nieuwe gramfchap ftygert;

De loon hy u verdient, en is u niet gewygert,
' Houd Lea'nuter tyd voor uwe bed-genoot, (aj

En laatze by,ü zyn tot aan de bleeke dood.

Ik wil u nevens haar myn j «ngfte dochter geven,
Om als een echte Wyf'met u te mogen leven;

En dat ter naafte week: maar voegt u lieve vrient,

Dat gy noch op het veld my zeven jaren dient.

Wat zal doch Jacob doen ? het'zyn hem vreemde , zaken 9

Maar Lea was ontreet; en hoe van haar te raken?
En Rachd is voor al zyn liefde weder- paar;

Dies nam hy weder aan een dienst van zeven jaar

Daar is de twist gedaan, daar is het ftuk gevonden;
Daar word de Jongeling aan twee gelyk verbonden,
Maar niet cp eene wech, of op gèlyken voet;
Aan d'ecn uit rechte Min, aan die ve'rmits hy moet.
(a)Labau zeid.volgent, onzenText: Houd madeztJezeivekeuit,

ikwiludeze(dn is R cbe') medegeven £?c,In den Hebreeufchen.
en ook in den Griekfchen Text iban deze woorden twyiTdachtig,
invoegen dar eeniee d,?ar uir hebben wülen beOuïten,nemende de
weken voor jarcn(JOSEPHÜS & CBRYSOST.mcar zulks werd
tegengef^rokenby H I LRO N.en andere Godsgeicerde. ZietRI-
VliT. f» cap. 22. Cenej'. Exetcit. 12 j.

Hom
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Door Wapenen te wege gebragt,

TUSSCHEN

OTHNIEL
en ACSHA;
DOGTER VAN

CAL E B.

Ende CaJeb zeide: WPïe Kirat- Sepher zal/laan, ende
nemenfe in, die zal ik ook myn dochter achsa tot een
vrouwe geven Othniel nu, de Sone van Kenaz,
Caiebs Broeder , namze in, ende hy gaf hem achsa
zyn Dochter tot een Vrouwe, Jofua 15: vs. 16, 17.

TEn tyde 't machtig Heir, van Jacob her-gekomen*
Nu had een groot getal van Steden ingenomen,

Ook Vlekken uitgeroeit, en Slooten afgebrand,
Soo dat het nu bèfat het lang beloofde land;

Doen liet de Soone Nun, nu leider van de fcharen,
Met uitroep door het Heir, aan ieder openbaren

,

Hoe dat men hier een berg, en daar een luftig dal,

Of elders door het iot, de Slooten deelen zal.

Hier op trad Caleb toe, en op bezette reden,
Van dat hy had gedaan en voor den Staat geleden,
. Kreeg Hebron tot zyn erf vermits denvroomen ziel

Op God gedurig ftond en nooit in twyffel viel.

F 4 Doch
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Doch wat oit Ifraël voor dezen had begonnen.
Wat na.:m van Hebron droeg en was doen niet gewonnen:
Maar C'lebs edel (tem, en zyn vermaard gezin,

Bekrygde deze (treek, en nam het landfchap in

Arbas gelyke-wei, een Stad n°et vafte muuren,
Die (leunt op haar gewelt,en fpot met haar gebuuren:
En mits haar deftig Slot, en menig krygbaar man,
Stelt zich in vollen kryg zoo vinnig als ze kan.

Maar Caleb nu bedaagt en moede van te ftryden,

En moede van het veld geduurig om te ryden,
Hoort (laag van zyn gezin: Ruft, oude Vader, nsft,

En laat van nu voortaen hen vechten dien het luft.

J^aat jong en wakker volk haar rappe leden roeren:

*t En paft geen gryzen baard zoo (lagen kryg te voeren.

Men prees in oude tyd een vryers fpitze lans:

Maar wysheid, goed beleid, en raad, van oude mans.

H :

er op ftond Caleb (lil, en woeg met rype zinnen,

Hoe, buiten zyn gevaar, het landfchap is te winnen.
Hy voed' in zyn gezin een uitgelezen Maagd,
Van wien, tot haren lof, het gantfche leger waagt.

Zy was een fri fiche bloem, en in haar zoetfte jaren,

Van leden recht bequaem om wel te mogen paren ,

Zy werd al (laag verzocht by menig ruftig kwant.
De befte van het volk, de rykfte van het lant.

Zy wert voor al gewilt, en om haar frilTche leden,

En om haar zoet gelaat, en om haar reine zeden,
En om haar vader zelfs, en om haar machtig goet.

Dat hier en over al een Vryfter achten doet.

Maar echter werd de Vorft geduurig wederhouwen,
En menigmaal belet zyn dochter uit te trouwen,

Is 't niet een zeldzaam ding! der Vryers groot getal,

Maakt dat een Vader ducht wien hy verkiefen zal.

Wanneer een machtig volk- ofveelderhandemenfchen,
Den ingang van de plaats met grooter yverwenfchen,
De wil , de grooten ernft, de luft om in te gaan,
Maakt dat meetl al het rot moet buiten blyven ftaan.

Dit eigen ongeval dat ziet men hier gefcheiden,

Ten aanzien van de" Maagd en van de jonge iieden;

Want
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Want t'wyl dat al de jeugd het ftuk geweldig dryft,

Zoo is 't dat ieder een gehcelyk buiten blyft.

Die keur heeft is beducht, en moet de zinnen fcherpen,
Wie dat verkooreu dient, en wie men zal verwerpen.
De man is ongeruit, en dut in zyn gemoet,
En wig'^elt even (laag gelyk een weeg-fchaal doet.

Wanneer een Maagd ontfceic de befte van den lande,

Zoo word 't menigmaal gerekenc groote fchande;
D.es ryft 'er veel gebelgs, en fpyt en onluft uic,

En eindigt menigmaal tot onuienft van de Bruid.

Dit woeg de goede Man: hy liet de jonge lieden,

Om ieder wel te doen in zyn paleis ontbieden

,

En als hy daar de jeugd ziet voor zyn oogen ftaan

,

Zoo fpreekt hy in 't gemeen aldus de Vryers aan :

Gy hebt wel eer gemeen t fdoch zonder va'fce reden,)

Dat ik te gener tyd myn dochter wou befted.n.
Maar hoort manhaftig volk: ik ben nu vaft gezint,

Te fcheiden in der daad van dit myn waarde kint.

Gy ziet hier deze Maagd, die wil ik overgeven >

Om met een ruftig Man haar dagen af te leven;

En ik en wil voor haar geen ftaat of machtig gefd,

Ik wil een ftrydbaar Man , een onvertzaagden Held.
Wie Sepher met geweld zal konnen overvallen

,

En planten even daar zyn vaandels op de wallen,
Wie Arbas deftig Slot zal leggen op de grond,
En ftaan in volle macht daar eertyds Enak fcond,

Die zal door myn behulp tot ftaat en eere ftygen,
En zal tot zynen loon myn dochter Achfa krygen

;

Die zal niet met de naam, of in een loozcn fchyn,
Maar in de ware daad, myn lieve Swager zyn.

Wie luft die ga te werk: Dit was terftond geweten
En door de fnelle Faam door al het land gekreten

,

Straks pryft 'er een de daad, zoo deftig als hy kan
;

Een ander wederom die fpreekt 'er leppig van.
Dus gaat 't in 't gemeen met alle menfehen zaken;
Wie kan het ieder een in alPs te paiTe maken?
Wat hier gantfeh enge fchynt,word elders wyd gerekt,
Eea ieder vogel zingt na dat hy is gebekt.

F 5 De
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De lieden die het ftuk met reden overleggen,

„in weten niet als goed van dit beleid te zeggen.

Sy noemen dit een aas, dat jonge zinnen trekt:

En even gaande maakt en tot de deugt verwekt.
" Vie zal 'er niet terftond een kloeke daad beginnen,

r

)aar prys en machtig goed, ja Vryfterszyn te winnen?
Gewis, die nu ter tyd geen wa'pens aan en doet

,

Eu heeft geen Ridders herc, en is geen edel bloed.

>n ander tot den kryg niet al te zeer genegen,
. )ie brengt 'er wederom verfcheide reden tegen.

Hy maakt een lang verhaal van ik en weet niet wat,
Daar hy uit enkel nyd, de zaken meê beklad:

7el! Caleb onze Vorft die heeft 't wel te maken;
[y waagt alleen de fchaar en wy het gantfche laken:
Want zoo het wel gelukt , zyn dochter krygt een man 5
En zoo het qualyk gaat, wie leid 'er Schade van?
Vie, gy onwyzc Jeugd, die uwe rappe leden

jaat uit een loiTe drift in dezen kryg hefteden:

Gy ftelt u in Gevaer en waagt u jeugdig Lyf,
Eii zeg ens waarom doch op hoope van een wyf.

faar denkt wat zal het zyn indien gy word ge/lagen?
jeen menfch zal immermeer u malle daad beklagen ?
En fchoon gy won de Stad. noch is 't niet gezeid 5
Dat even dan voor u de Vryfter is bereid.

J kan een ftompen arm , een houwin't aanzicht deeren

,

oo dat de fchoone Bruid u niet en zal begeeren,
Of, zoo in u bedryf de Vaderiet mishaagt,
Hy zal zyn onfchuld doen en leggen 't opdeMaagt.

i£n denkt niet dat het Slot is zonder harde flagen,

Of dat de vafte Stad in haaft is weg te dragen.

NeenVrienden,meenje dat,voorwaer gy zyt verdwaalt
't Is hier juift daar men vechten diepe,wonden haalt.

Al is Ahrmai dood, en Talmai overwonnen,*
En Schefmai neerge* elt, noch is 't maar begonnen;
Daar rvft vry menig Slot en menig hoog Kafteel,
En Sepher is voorwaar al vry het hartifte deel.

Hier -.oe en zend de Vos geen van zyn eige knechten,
/laat flegts buiten hemzyndogtersichoönheidvegcen



HÜUWELYK VAN STATE. 47

Hy pryst de ryke ftad , haar ftaat en vruchtbaar erf:

Maar zend een ander heen , daar hy niet gaan en derf.

De Ridder Othniël, een van de jonge lieden,

Die aan de ichoone Maagd haar trouwe quamen oieden
,

Ging anders hier te werk, wanneer hy dit verftond,

En fprak in zyn gemoed, of met een open mond:
Men zegge wat men wil* de tyd is nu gekomen,
Die my voor alle ding is noodig waar genomen.

t'Za breng hier; wie gy zyt, myn wapen aan den dag,

Op dat ik heden zelfs het fr.uk beginnen mag.

Een ander vecht om geld, of fpant de gantfche zinnen,

Om Staat , om Eer ofFaam voor hem te mogen winnen.

Ik zal den Kryg beftaan om u, ó weefde Maagt!
Of nu, of nimmermeer, zoo dient het ftuk gewaagt.

Wat zal my tegen liaan? hier moeten hooge wallen,

Of wyken als ik kom, of plat ter aarde vallen.

• Ik heb tot heden toe gevochten voor 't gemeen,
Maar dit manhaftig werk dat is voor my alleen

:

Laat moppen zonder hert, of bloode pimpelmeezen,
Den Vyand zyn geweld en harde Hagen vreezen,

'k En pas op geenen Reus , al is hy byfter groot

;

Ik ben bereid te gaan te midden in de dood.

Met bloed word eer gekocht. Ik zal de kanze wagen,
Ik zal verwinnaar zyn , of neder zyn geflagen.

En , lieve , waarom niet ? win ik maar eenen flag

,

Ik hebbe by gevolg al wat ik wenfchen mag.
Dit zeid de Jongeling, en laat de fpotters razen,

'En doet van Honden aan den feilen hooren blazen.
Hy maant zyn Vaders huis en alle vrienden aan,
Om in dit deftig werk hem by te willen (laan.

'Hy vind een gragenhoopvanruiters",fchui:ters,knechten,
'Hy vind zyn- eigen hert genegen om te vechten.

En zonder lang verblyf zoo trekt de Ridde^ op,
Den fluijer om het lyf , en pluimen op de kop.

Maar eer hy wil van huis, en uit den leger fcheideii,

Gaat hv zyn wakker heir voor Calebs deur geleiden.

Daar fpringt hy van het peerd,en t'wyl het leger ftond,

Ontfluit hy voor de Maagd aldus zyn heufc f">e mond,
ó Bloem
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6 Blom van alle Jeugd f en peerei van de Maagden j
Die aan een edel hert voor dezen oit behaagden,

Ziet hier een moedig heir voor uwe deure ftaan,

J*
Ten kryge toegerust, en vaardig om te flaan.

Ik zal haar Leider zyn, en geenzints achter blyven:
Maar mee dit eige lyf de dichte rotzen klyven.

fc» En is 'er noch een Reus te vinden in het land,
Dien zal ik oorlog doea, en dat met eiger hand.

Nu bidd' ik maar alleen , myns hertens zoet verlangen ,

Laat my eens deze fpies van uwer hand ontfangen,
Zet my eens op den helm die hier mynSchildknecht
So word ik heden zelfs uRidder waardeMaagt^draagt,

En zoo het u belieft een kusje my te jonnen ,

My dunkt van nu af aan het Slot dat is gewonnen.
Maar zoo dat u mishaagt, of acht het al te vroeg,
Ziet my eens gunftig aan, en 't is my noch genoeg.

De Maagd die kreeg een bloos , en UQt haav oogen dalen,

Die hem noch des te meer tot in het herre ftralen,

En roeren hem de ziel; maar Caleb daar ontrent,

Die heeft den jongen held met woorden afgewent.
Poe! zeid hy(lievevnend)wie geeft 'er loon tevooren?
Gy haast u wat te zeer, u recht is niet gebooren.

"fey laat voor deze maal de Maagd in haar geheel,
Tot God de daad befluit, en wyst haar echte deel. ,

Vermyd u (zyt gy wys) u vrienden op te houwen ; ;

En laat haar moedig hert met dralen niet verkouwen

,

De tyd die maant u zelfs dat gy te ve'de ?aat, .,

Dit is een dag van doen, en niet van lofle praat*

Het eóel hert getergt , door zoo een fchamper fpreken

'

Gevoelt *k en weet niet wat in zyn gemoed ontfleken *

Gevoelt een heten brand, gevoelt een hevig bloed *

Dat hem met ftillen mond een veldflag wenfehen doet'

Hy nam de Juffers hand , hy kust haar t^ere vingers»

.Hy noemt ze zyn vermaak,zyn fpoor,enherte-dwingers'

¥ En 't vier dat hem ontfteekt,en naar een derde kus»

Zoo borst hy vorder uit, en Iprak ten leften dus»

Of heden op den dag zal ik met eere ftervei

,

Of heden zal ik trooft en uwe gunst verwerven.
Ik

{
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Ik zeg het andermaal, of heden zyt gy myn:
Of heden ben ik dood en buiten alle pyn;

En daar op trekt hy voort Maar Ach fa ftond verflagen,

Sy kent haar Vaders zin, z$ mag geen liefde dragen;

Noch zeid ze binnens monds.-ó Peerei van deJeugd!
Ik wenfche nevens u dat gy verwinnen meugt.

't En leed als genen tyd Elbafmag had vernomen,
Hoe dat een moedig held te velde was gekomen,

. En dat zyn vafte Stad zou werden aangetast;

En dat een felioone Maagd is aan den handel vast.

Maar dat verfchrikt hem niet.Hy roept zyn naafte Raden,

Hv roept met volle mond: Geen men fch en zy beiaden,

Ey , zet geen malle vrees, maar houd een goeden moet,
't Js maar een jonge wulp die ons den oorlog doet.

't Is maar een jonge laf een popje voor de vrouwen,
Die niet en heeft geleert als Juffers t'onderhouwen,
Die niet met al en weet, als hoe men vryfters mint

,

Niet hoe men eenig Slot of vafte Steden wint.

Ik weet een goede greep, om hem en zynegaften,

Te crejFea daar het dient , eu pp haar zeer te taften

;

1 Gy
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Gy die met zweerden hout,offchiet eenhardenfchicht,
Befteet u llag alleen ontrent haar aangezicht,

On r rent haar weke neus, en ongebaarde monden,
Dat zyn voor dezen hoop voor al de befte wonden.
Want zoo dit maareen reis de nieuwe Veld -heer ziet

'k En wil veen Koning zyn , indien hy niet en vliet

Wie is de niet en weet, dat zoo gewifle flagen

Bern zullen met der daad de Vryfteis doen mishagen?
Wel houddan dan dezen voet ontrent dienjongenhoop,

• Sy zullen voor gewis gaan tyën op de loop.

Al die op dezen tyd ontrent den Koning ftonden

,

Verhieven zyn verflant en prezen deze vonden.
De Vorst die word bedankt voor zyn bedachte raad

En dit word even doen verkondigt over ftraat:

Wie aan den Othniël zal houden in de wangen,
Soo dat men hem de tong ziet in de wonden hangen*
Die zal tot zynen loon ontfangen voor de daad,
Een krans van enkel Goud hem tot een hals cieraad.

Maar wie met zynen kop zal konnen wederkeeren,
Dien zal de grootfte Vorst een ftreke Lants vereeren,
En noch een deftig Slot,omzingelt met een Wal,
Soo dat hy licht een Wyf voor hem bekomen zal.

Noch vorder word belast aan al de rauwe Knechten,
Hoe dat men met befcheid den Vyand zal bevechten,
En dat geen ander lid aan iemand dient gewond

,

Als Hechts een we'ce neus, ofwel een teere mond.
Dit houd des Konings raad voor w nder nutte zaken,
En ftraks gaaf al het volk haar Wapens veerdig maken.
Men roept 'er over a] en houd 'er voor gewis,
Dat Jaco:s gantfche Jeugd al ree geflagen is.

Als nu de Ridder komt te midden op den Velde,

Eer hy zich verder geefc, of om te vechten ftelde ,

Soo "doet hy voor een tyd den gantfehen Leger ftaaü,

En roept op deze wys den God des Hemels aan.

Beftierder van den Kryg, en Heerfcher aller Volken,
Die legers henen dry ft gelyk als Iosfe wolken,

Die met een klein getal, en door een zwakken hoop,
Doet menig duizend Man vudrvven op de loop *

Gy
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Gy hebt dit vruchtbaar Land aan onzen Staat gegeven
Gy hebt 'er menig Volk met krachten uic gedreven*
En dat u gunftig woord niet al en is vervult,

En is niet u ó Heer ! maar onze zonden fchuït.

Wy komen nu ter tyd met ootmoed aan getreden

,

O.' neigt tot dezer uur het oor aan ons gebeden.

Ons tteunfel in den ftryd en is geen moedig peert;
Geen lans, geen fnelle pyl,geen fpies, ofvinnig zweert.

Gy zyt ons heil alleen, leer onze vuiften krygen,

En doet dit moedig volk voor ons ter aarden zygen
Verftrooitze door het veld gely': als nietig kaf,

En iïort haar poorten om , en rukt haar grendels af.

Dan zal gantfch Ilraël in uwe gun ft verblyden

,

Eq met een dankbaar hert u g ooten Naam belyden,
En melden uwen lof, en zingen t'uwerEer;
Want als men Steden wind, 't is uwen zegen, Heer.

't Gebed is nau gedaan, men ziet den vyano* komen.
Die hadde voor den dag de wegen ingenomen,
Die had een hoogen berg aan alle kant bezet,

Waar door dJt aan de Stad den toegang werd belet.

Dit was het dat den Heli ten eerfte wat verftelde;

Dies hield hy achter -raad te midden op den velde.

Maar eene van hec volk die' al het landfchap kent,
Die heeft de bleke vrees met reden af gewent.

Hy zeid, een enge pad, bezet met dooren hagen ,

By hem te zyn ontdekt , wanneer hy plag te jagen

,

Een pad tfie n
:emanu kend, een rechten hazen pad;

En die een uitga- g heeft tot onder aan de Stad.

De Ridder let 'er op, en zend bequame lieden, .

Ten einde zy dea bergrot aan de Stad befpieden.

De rappe Mannen gaart en vinden haren wenfeh,
Dat is een open weg, en niec een eenig menfeh.

De poorten Hecht bewaert, geen ruiters aan de ftraten.

Het blykt dat al het volk zich op het heir verlaten.

Het Heir dat op den berg de wegen had bezet,
Soo dac 'er niet een Menfeh op dezen fcreek en let.

De Vorft doec onder dies de fteile rots genaken
En laat een groor gewoel ontrent den vyand maken.

Hy
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Hy gaat hier wonder fel, en uitermaten rotl^
Als of hy met geweld een doorgang maken wou:

Maar flraks zoo kieft hy uit vier hondert rappe gaflen»
Die op een ryken buit, niet op haar leven paften,
Tot deze zeid hy zelfs : Ik wil u leidsman zyn

,

Of midden in de vreugt, of midden in de pyn.
Hy geeft noch vorder laft ,tot onder aan de bergen

>

Den vyand even ftaag met alle vlyt te tergen.

Hy fielt tot dit beflag Bildad zyn oude vrient,
Hy zeid hem vorder aan wat onderwonden dient.

Hier mede treed hy voort, en Iaat hem van der heiden
Tot op een hoogen berg, tot aan de Stad geleiden.

Daar houd hy zich bedekt, en hiet de mannen flaan,

Tot dat hy nader weet wat dienftig is gedaan.

Hy zend 'er twintig uit, bekleed als flechte boeren,

Die geeft hy vorder laft den aanflag uit te voeren.

Zy raken in de poort, en, eer het iemand dacht,

Zyn boven op den burcht en meefter van de wacht.
Daar op komt Othniël in haatten aangevallen,

En trekt met al het volk te midden op de wallen:

Hy plant van ftonden aan zyn vaandels op de poort,

En doet den hooren flaan,"en trekt gedurig voort.

Zoo haall de kwade maar is door de Stad gevloogen,
Zoo komt meeft al het volk tot op de markt geroogen,
En meint daar met geweld te fluiten deze flag,

Tot dat het buiten -heir te rugge keeren mag.
Maar hun en werd geen tyd van Othniël gelaten,

Vermits hy zich verfpreid door al de grooe ftraten.

Doch als zyn kleine hoop zoo grooten fchare vond

,

Die midden op de plaats in volle wapens ftond,

Zoo was het rot verbaaft; maar hy te meer verbolgen,

Trekt op den vyand aan, onzeker wie hem volgen.

Als hem de fchoone Maagd maar eens in 't herte koomt,
%

Geen pylendiehy vreefb geenwapens die hy fchro< mt.

Spits-broeders , zeid de Man , hier is 't tyd te vechten ,

Hier is de rechte ftond ons zaken uit te rechten.

t'Za treed nu iuftig aan, maar houd u van den buit,

Of flaat 'er met geweld voor eerft den vyund uit.

Hier
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Hier mede geeft hy moed aan zyne rots gezellen,

Die wat hen tegen is ter aarden neder vellen;

Zo dat nu Midian den moed geheel verliett,

En voor een harden ftryd een fchendig vluchten kieft.

Waar toe een lang verhaal ?de ftryd is nau begonnen,
Den vyand is gevlucht, het markt -veld ingewonnen.
De Gnd van Ifraëi, die voor de zyne ftryd,

Geefc heil door weinig volks , en al in korten tyd.
t'f.a wilt u (roept de VorftJ) noch dezen maal verkloeken.
Wy moeten buiten zelfs den vyand gaan bezoeken.

t'Za makkers noch een keer; God zal den vijand flaan,
t'Za noch een kleine ftoot, en d'oorlog is gedaan.

De tyding onder dies was in het Heir gekomen,
Dat Jacobs dapper volk de Stad had in genomen,

Dat Othniël alreê de wallen had bezet,

En dat zyn vorder tocht in haaften dient belet.

Elbafmag, die het hoort, zeid dat de boden liegen,

En dat des vyands heir niet machtig is te vliegen-

Maar t'wyl hy ftaat en zwetft,en al het ftuk ontkent,
Zo fpoed hem Othniël, en vind hem daer ontrent.

Zyn mannen vallen aan gelyk als jonge leeuwen,
Met winder vreemd gebaer, en met een moedig fchreeu-
Een ieder vordert weg , en roept al even fel ; (wen ;

Wyk, onbefhede, wyk den Heer en Othniël.

Straks heeft de bleke fchrik gantlch Midian bevangen
4

De ftoutfte van den hoop die krygen bleke wangen,
Niet een en heeft 'er lult of is \r om begaan

,

Om zo een flukze Jeugd in 't aangezicht te flaan,

Aldumai onder dies met uitgeleze gallen,

Die poogt in grooten ernft den Ridder aan te taften >

Hy toont hem wonder ftout,fchoon hy van binnen zugt,
Op dat hy noch het volk mocht houden van de vlugt

,

Maar Kenas rappe Zoon die komt op hem gereden;
En veld een ftyve lans en'ftoot hem door de leden.

Ziet daar een Ridder fteek, ter eeren van de Bruit;
De Koning gaf een fchreeu, en blies het leven uit*

Daar mede valt den moed aan ai de Philiftynen,
Die als een lichten rook van ftonden aan verdwynen.

G Zy
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£y zweven al te maal als fchapen op het velt,

En niet een eenig raénfch die zich ter weere fielt.

Dat over moedig volk , 700 hoog gewoon te trotfen

,

Verhaaft zyn eigen dood in 't fpringen van de rotfen

;

Zo dat 'er in" het veld geen tegen ftand en blyft.

Hoe licht verftrooit het heyr als God den vyand dryft!

Zo haaft als Caleb hoort de boodfehap van den zegen,

Hy maakt hem veerdig op , en komt den Ridder tegen

Te midden op het velt De nieu-gewonne Bruit,

Die quam benevens hem getreden vooren uit.

Daar voegt zich by den fleep een rey van jonge maagden.

Die met een geeftig lied vai al den tocht gewaagden,
Die prefen Kenas Soon met zang en fnaren ipel,

Maar loofden boven al den God van Jfraël.

Zo ras als deze ftand is by den Held geweten,

Is hy met eenig volk in haaften opgezeten,

Het gantfche leger volgt met al het krygscieraat,

Een ieder in 't gelit. en op de rechte maat.

Hier ziet men op een rey in lange drachten komen

,

Hetfchoonfte van den buit, den vyand afgenomen,

k Goud, peerels, diamant, juwelen, oude fchat,
• En menig kundig werk, en menig aardig vat:

Vooral des konings helm-, zynlchilden,fpieffen,zweerden,

Zyn kroon en gulden ftaf, zyn uitgelezen peerden

:

Zyn Princelyk' karos , zyn Dochters boven dien

,

In dezen tocht alleen voor flaven aangezien;

Een gifte voor de Bruid, om haar tot kamer -maagden
Te dienen na den eifch , zo die haar Hechts behaagden.

Z;et, dus trekt Othniè'1, tot Caleb hem ontmoet,
Die eerft met bly gelaat den Overwinner groet

;

Zyt weltekom edel Held , die met u vroome leden,

Hebt voor den gantfehen Staat en uwen Godgeftreden,
Hebt door u kloeken arm gewonnen dez^ Maagt,
Die u van heden af de Vader overdraagt,

Komt hier ontfangt u loon, die God u heelt gegeven.
Mits gy door flim beleid de vyand hebt verdreven.
Zy is u eigen goed, uit kracht van ons verbond,
Ontfangtze, waarde vriend, zy is u wel gejont.

Dit
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Dit zeid by , en ract een zoo komt hy toe getreden ,

En voegt hem na den Held, en tot zyn vroome leden.

Hy lyd zyn Dochter met, en neemt haar rechter hand 9

En zyt noch andermaal : Ziet daar myn eenig pand.
Ziet daar myn dierite f;hat, voor u alleen gebooren,
Die zy van heden af u lief en uitverkooren.

Ziet daar benevens haar myn toegenegen hert,

Dat even met de Maagt aan u gefchonken wert.

De Ridder in den geeft van hlydfehap overgoten,

Een blydichap dien hy nok voor dezen had genoten

,

Ontfangt de jonge Maagd , en naar een heufchen foen

,

Beftaat hy voor het volk zyn woord aldus te doen

:

Ik dank u, machtig God, die Jacobs groote fcharen

U gunft zo menigmaal hebt willen openbaren,
Die met een hoog belyd en wonderbare macht,
In dit zo ryken Land ons Vaders hebt gebracht.

Ik dank n groote God, met al myn ^antfche krachten.,

Met lyf, gemoed , en ziel , met woorden , met gedachten

,

Ik dank u, groote God, dat gy in dit gevecht,
Hebt met een goeden gunft gezegent uwen knecht.

Ga Ik
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Ik dank u boven al van uwen milde zegen,
Dat my dit weerde pand ten leften is verkregen

,

Da: my nu deze Maagd, dit wonder fchoon juweel.
Is voor myn eigen lot, en voor myn echte dee!.

Geeft dat wy nu ter tyd, met onderling vernoegen,

Ons handen over een, ons herten mogen voegen.

Vergunt ons t'uwen lof, vergunt ons vruchtbaar zaat,

Ter eeren uwes volks , en voordeel van den (laat.

Ik dank u , moedig Vorst, die Godt hebt voonjefproken

,

Doen aan het gantfche volk de moed was afgebroken,
Aan wien op dezen grond is Hebron toegezeid,

Aan wien tot zynen loon, is Sepher toe -geleid.

Ik dank U deftig Man, en weerde Vriend des Heeren

,

Van u geftrekte gumt, en van zo grooter eeren:

Ik dank u noch eenmaal, ik dank u menig fout,

Dat gy u belle pand op heden my betrout. 4

Ik dank u f:hoone Maagd, 6 blom van onze tyden!

Dat gy ook Jieden zelfs myn herte komt verbiyden.

Dat gy ocïk hier Vcrfchynt, en wel te vreden zyt.

Tot myn ver naak alleen te leven uwen tyt,

Te geven uwe jeugd, en uwe teere jaren,

Voor myn gebruik alleen voortaan te willen fparen.

Ik dank u fchoone Maagd, 6 lang gewenlle Br uit!

Die al myn he. flens lust in u alleen befluit.

Ik zal wat my belangt, ik zal myn leven dagen,
Ik zal van nu voortaan u reine liefde dragen,

Ik zal u eigen zyn in vreugd en tegenfpoed,

En nol t *al ander Min verrukken myn gemoed.
Noit zal 'er eenig wyf myn vafte zinnen buigen,
Des neem ik al het volk ons heden tot getuigen

,

En uwen Vader zelfs, en onzen grooten God;
Gy zyt van heden aan myn deel, myn echte lot.

En om met eenig pand myn woorde vast te maken

,

Gelyk men veeltyds doet in diergelyke zaken,
Ziet hier tot groot gebruik . ziet hier een grooten fchat

,

Ziet hier tot uwen d enst de (luitels van de Stad

,

ViQ hoort u eigen toe met al haar groote palen,

Daar in een wakker oog ten vollen zou verdwalen,
Dat



HOUWELYK VAN STATE. 57
Dit zal de trou ring zyn, die ik u heden geef,

Dat zal u trou ring zyn , ook als ik net en !ee£

De Maagd in dit gewoel en kan niet overleggen,

Wat dat 'er is te doen, of wnt ze dient te z< ggen.

Zy voelt in haar gemoed de fchaamte van de Jeugd,
En echter zeid ze wat . verwonnen van de vreugd.

Ons huis is overftort, door velerhande wegen,
Met Godes rvke guost en nlderhande zegen,

Maar dat ik meest verheffen voor het hoogde weeg,
Is «lat ilc tot myn deel, u edel Ridder, kreeg,

U puikje van de jeugd, 'k En wil u niet gelyken,

By goud, of grooten fchit, ja gantfche Koningryken,
Gy zyt al dat alleen, gy zytln myn gemoed,
Naast God myn eenig heil, myn aller hoogftc goed.

Wel, kom dan, edel Held, gy kloekfte van de mannen,
Die met een ftyven arm de ltale boge fpannen,

Bezit myn innig hert, bezit myn jeugdig lyf

;

Ik ben van dezer uur u >ief en echte wyt,

Met dat de Juffer zwygt, zo komen duizend menfehen,
Die aan de jonge Maagd geluk en zegen wenfehen,
En brengen uit het heir, en leggen voor de bruit

,

Het befte van den roof, het puikje van den buit.

Tapyten», naaide • werk , hair - banden , arrem ringen,

Hals-fpangen, goud, koraal, en duizend moye dingen,
En koppen voor den dran ,en fchotels voordefpys,
Al konltig uitgewrocht, en op een vreemde wys.

En t'wyl de gantiche ftad van dezen zegen melde,
Zo word 'er twee gekroont te midden op den velde

;

De Maagd van 't Vrouw geflacht,deRidder van deMans
Zy kreeg een roozen-hoed, en hy een lauwer-krans

G3 HOU
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KOmt hier , nieusgierig volk, een zeldzaam loopfpel

kyken,
Daar een behaald den prys, en honderd in bezwyken :

Men vind hier fchoone verw,of wel een duiiter graf.
DeV'ryfter is de loon, de dood een wille tfraf.

Hier is een rappe l

> aagd, die k3n geweldig ioopen;
Maar die verwonnen is. die m -iet 't'dier bekoopen. '

Het is een vast befluit , al wie 'er bl ft te kort,
Die word zyn jeugdig bloed, als water uit geftort.

Daar is geen zeggen am, wie achter is gebleven

,

Dit misc den hoogüen prys , die milt zyn eigen leven

;

En fchoon het dunkt u wreed, men doet hem geen ge-
Het fpel dat heeft 't m, de wet is zo geftelt.(wek,

£*°ch zyn 'er evenwel, die met haar fnelle leden,
Die met een moedig hert, in dezen handel treden;
Zy fpotten met 'c gevaar, en trachten na gewin,
£o veel heeft onder hen een fchoone vryiter in.

Maar niemand van den hoop en kan 'er trooll verwerven
Dies is 'er menig Held gedwongen om te fterven.

Ach/ voor een blyde feest men diepe lust verwacht
Zo word de Jeugd betreurt, en in den kuil gebracht.

De gantfche wereld zucht, vermits de Jonge lieden

Den hals van (tonden aan ten zweerde moeten bieden

;

Te meer, om dat de wet, niet eens gedoo^en wou
Dat iemand aan de Maagd een kusjen geven zou

Een kusjen voor het lest Dat fnyd hen in de zielen;

Maar des ai niet te min zy moeten neder knielen.
Al

.
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Al dunkt het iemand hard , en uittermaten draf,

Zy reizen uit het vleefch, en vallen in hat graf.

Juift onder die gewoel zoo is 'er een gekomen,
Die heeft de ftrenge wet noch eenmaal aangenomen

,

fly fprak met bly gelaat , en uit een vollen mond,
Dat hy daar om de dood, of om de vryfter ltond.

Het was een ruftig Quant van boven tot beneden»

Een ieder had het oog ontrent zyn rappe leden;

Het bleek aan zyn geftel , en uit zyn ryke dracht

,

Dat hy was afgedaalc van eenig ïioog gedacht

Veel menfehen zyn bedroeft, veel jonge beden klagen,

Dat hy zo fluxen lyf aldaar beftaat te wagen,
Veel zeggen dat de Man wel licht een fchoone Vrou,
Ook zonder dat gevaar , voor hem bekomen zou.

Doch hy ltond niet alleen op zyn gezwinde gangen

,

Maar heeft een beter raad van zeker vriend ontfangen:

Gy (zo het lyf bezwykt) brengt my den geeft ter baan,
Het bede meefterftuk word door verftand gedaan.

De moeder van de min, van dezen jrleld gebeden,
Was in der Goden Hof, op zyn verzoek getreden;

Daar heeft ze, t'zynen dienft , drie appels uit gebracht

,

Van wonder fchoone verw,en wonder groote kracht.
Zy zag de vruchten aan, en waar iets mocht ontbreken,
Daar heelt ze met 'er hand een weinig aan geftreken

;

En t'wyl zy op het ooft met zachte vingers dout, ^
Zo blonk het over al gelyk als en,kel gout

Zy heeft dat aardig fruit den jongeling gefchonken,
En heeft 'er in geftort den geeft van hare vonken

,

Iet ik en w^et niet wat, iet dat men niet en kent.
Iet dat een zoet vergif tet in het herte zent.

Zy leert hem boven al, door onbekende reden,
Hoe dat hy dat gefchenk met voordeel zal hefteden.

Hier op zo trad hy voort, en gaf hem in het velt,

En heeft hem toe den prys, ot tot de v dood geftelt.

Daar floeg het fnar trompet. De frnTchc jonge lieden,

Beginnen tot den loop haar leden aan te bieden.

Men blaait noch ander werf, en met den derden (lag,

Zo fchiet een ieder uit zo veerdig als hy mag,
G 4 k*
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En fchoon de Vryfter liep gelyk de (helle winden,
N-ch weet hlippomenes 'haar gangen in te binden;

Want't geen dat aan deMaagd dele nreden weder houJ,
Dat is de feboone vrucht , gechrt met edel goud.

Hy gooit het aardig fruit te miuden op den velde,
Als hem de rappe Maagd den prys in twyffel (lelde.

En t'wyl zy neder buigt en na den appel taft,

Zo is 't dat hy te meer op zyne gangen paft.

Hy liep gelyk een hart , en kwam zo weder vooren

,

J£n won het wederom al wat 'er is verlooren;
Maar fchoon hy dapper fnelt,de Vryfter niet te min,
Die haalt van (tonden aan den moeden looper in.

Zy zweefde door het velfi , gelyk de paarden hollen

;

Dies liet den Jongeling den tweden appel rollen,

Die had noch fclioonder glans,als d'eerfte gulde vrucht,
D es ftremtle wederom de Maagd in hare vlucht.

Want als zy zag het ooft, het fcheenzy werd gedwongen*
Te (laken haren loop, en ongetoomde fbiongen;
Zy greep het veerdig op, en weder even fnel,

Loopt in der haalt voorby haar droeven loop-gezel.

Pe Jonk heer werd bevreeft , onzeker wat te maken,
Hy ziet den leften peil, hy ziet het einde naken,
Hy zyt in zyn gemoed : ik zie -de bleke dood

,

Of win ik dezen loop zo ben ik uit den nood.
Wel aan nu, Venus help, en (lyft myn zwakke leden;
Want ik heb over lang om dezen kans gebeden.

9
t Is nu de rechte tyd: Want blyf ik nu verftelt,

Zo word ik nu orithalft te midden op het velt.

Uur gaat den Jongeling den leften appel werpen

;

ftHar ging noch boven al zyn gantfche zinnen fcherpen

,

Op dat hy voor het left den voortocht houden mag,
En gooit daarom de vrucht ook verder als hy pteg.

De Nimphe ziet het goud en zyn vergulde (tralen,

fcn lchoon het ven e rolt, zy gaat den appel halen:

Zy fteek t het aardig ooft in haren teeren fchoot,

En ziet (door Venus lift) het woeg gelyk een loot.

Dit gaf den Vryer tyd om voor den Maagd te komen,
3o dat hy wederom heeft nieuwen moed genomen- .•
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Want hoe hy verder quam, en rader henen liep,

Hoe dat de blyde Jeugd met luider ftemme riep:

Nu loopt, 6 Vryer loopt! en dat met alle krachten,
Nu loopt, ey lieve! loopt, de prys ftaat u te wachten;
Nu loopt , ö Ridder ! loopt ten einde van de baan

;

Wy zien de fchoone Maagd voor u als eigen ftaan.

Dit was den Jongeling een dapper fpoor gegeven

;

Dies liep hy over weg, als van ten wind gedreven:

En ichoon zyn harte flaat, en dat hy dapper hygt,
By maakt dat hy de Maagd voor hem teloonekrygt.

Daar juigt al wie het zag met uitgelaten kelen;

Daar komt de zoete Jeugd het bruilofts deuntjenquelen:

Daar hoort men fnaren-fpel, en ander zoet geluit,

En al wat fpreken kan dat groet de jonge bruit.

MAAGDE N-R O O F

V A N D E

B E N J A M Y T E N,

TE S C I L O.

Richteren cap. 21. vf. 15, 16. &c.

HEt wyf uit Ephraïm in Benjamyn gefchonden ,

Was door het gantfche land by ftukken omgezonden.
En, mits het vreemt geval, en fchandelyk geweld,
Wis Gibea verbrand, en tot den grond geveld.

De bloem van hare jeugd, haar uitgelezen mannen,
Die lagen door het vyer of door het zweerd verbannen

;

£es hondert, zonder meer, gevlooden in het wout,
Die (tonden in gevaar om noit te zyn getrouu

Haar Vrouwen , fchoon bevrucht, en in haar befte dagen

,

Haar Maagden even zelfs die waren dood geflaten.

G § Zo
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Z i" om dit verderf de ftam van Benjamyn,
Was op den naaften trap om uitgeroeit te zyn.

Te meer, vermits het volk ten dierfte had gezwooren.
Dat vo r hen niet een wyf en mogte zyn gekooren

Uit al des Hesren erf, of Jacobs edel zaat.

Zo diep was Isfraël verbittert in den haat.

Maar na dat al het land was over hoop gefmeten,

Zo is het hevig bloed ten leften eens gezeten,

De gramlchap en het doen van zo geftrengen Eet,
Is meed a n al het volk tot in haar zielen leet.

Men zocht dan Benjamyn als weder op te bouwen,
En aan het treurig voik te geven nieuwe vrouwen.

Ziet! na een harden ftorm zo word hy weder (lil,

En even vriendichap waft by wylen door gefchil.

De gantfcheri omme loop van alïe werelds zaken,
Beftaat in nederilaan, en weder op te maken,
De nacht verdryft den dag, en naar een korten ftond

Zo ryft den dageraad, en toont haar roode mond.
Men liet het menigmaal, dat ook de vafte wallen,

Poot ik en weet niet wat, in hnatl ter neder vallen:

Men ziet 't wederom, dat o^k een eenzaam wout,
Word uit het ftof gelicht, en tot een ftad gekout.

Waar eerryds koeren wies daar vind men dorre zanden»

En uit een barre ftjrand omfpringen vette landen.

En waarom meer gezeid? men ziet in alle ding
Een ronte zonder eind', en als een ftage ring

God flaat by wyien hard, maar naar het is gelegen,

Zo geeft hy wederom een onverwachten zegen:

Hy is niet aityd gram, niet ftaag als even draf,

Hy walt na langen rou de droeve tranen af.

De ftam van Benjamyn die was geheel verdreven,
En in een (laad gebracht om niet te konnen leven:

Nu poogt de gantfche Staat, en wat 'er onlangs vocht.

Dat Jacobs jongfte Zoon in wezen blyven mocht.
Ir Jabes kreeg het volk vier hondert friiïche Maagden

,

Die noch den ondergang van hare ftad beklaagden,
Die zyn van (tonden aan in wettig trou- verbond,
Die zyn van hooger hand aan Benjamyn geiont.

Nod
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Noch is het niet genoeg , De rede zonder vrouwen

,

Dient dofte toe gebracht urn ook te mogen trouwen.

En als dit by üen Raad is naader overlyc:

Zo werd hun al gelyk een uitkomd aangezyt.

Te Solo was een feeft: om dezen feeft te vkren,
Met reuk en offer-werk van alle reine dieren:

Dar quamen,na dendienft,de vrydersaan den dans,
En ryden om den mey, of om een roofe krans.

Hier op werd doen gelet. En 'c is de jonge gaden
Geoorlooft door den Raad, on toe te mogen taften,

Te kiefen uit den h »op en uit een groot getal,

Een die hen tot een wyf voor eeuwig dienen zal.

Noch werd hun toegezeyd , dat(ofmi(rchien de Magen

,

Een Oom of Vader zelfs hier over quamen klagen)
1 Men ieder, dl-1 het raakt, voor eeuwig houden zal,

Bevryd van alle draf, en buiten ongeval
De Jeugd hier op geruft j die gaat haar veerdig maken
Tot zo een blyden ro f, en zo gewende zaken.
Een ieder komt geciert ten belten dat hy mag,
En geeft zi h tot het werk er. tot een bruilofts dag.

Daar was eej lullig dal geciert met fchoone boomen,
Omringt aan alle kant met klare water droom en,,

Met heuvels, aardig groen en wyngaard tufllhen by
En dit

1

Wii doen Je pats befchyden tot den ry.

Mier zet hem Benamyn, enin de groene itruyken

,

Daar g^at de rappe jeu^d ,n ftilheid neder duyken,
En loert op haarbejag, en op een gunttig lot,

Gelyk een looze vos ontr< nt ten hoender kot.

Maar iemand uit den hoop die gaat zyn metgezellen

Een voorflag open doen , en in bedenken dellen

:

Hoort zythy,vrimien hoort: Hier dient eengoetverdrag,

Daar op in dit bedryf een ieder letten mag.
Want zo wy zonder gronvi, en buiten alle wetten,

Ons geven. in het velt, en tot den grabbel zetten,

JNIa'ik het duk begryp, daar is geen twyffel aan,

Of daar zal om de £eur een harde twid ontdaan»

Licht zal 'er twee .gelyk* op eene faySei wachten

,

Tot eeneVryder gaan, naar eene Vrylter trachten.

En
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En dan zal ftraks het volk da^r liggen over hoop,
De vrienden tegen een, de Vryfter op de loop.

Hier tegen dient voor al een voet te zyn genomen,
Op dat wy tot het wit van onze mandag komen.

Indien het u be aagt, dat hier op zy gelet,

Laat ons dit heden zy i een onverbroken wet.

AU' iemand op het velt een vryfter heeft genomen,
Schoon dat een ander poogt ontrent den roof te komen.

Laat hen- de nantte zyn die eerft de juffer nam,
Niet hy die naderhand ontrent den handel kwam

:

Maar als 'er twee geljk rot eene Maagd genaken,
Noch dient men evenwel in geen verfchil te raken;

Hy wie de Vryrter heeft aan hare rechterhand,

Die leide na zyn huis het uitgekooren pand.

Maar kan men op het ftuk noch echter niet verdragen,

Noch dient 'er evenwei gevochten noch geflagen:

Kieft liever zachter weg, ö Jeugd van Benjamyn!

En dien de Msagd verkieft, laat hem de naafte zyn.

De voorflag dus beraamt die word terftond geprezen,

En even vaft geftelt een wet te zullen wezen.

En dit noch komt 'er by dat niemant grypen moet,
Tot dat haar over man voor eerft een tyken doet.

De Maagden onder dies, die op den velde kwamen,
Beginnen vaft het werk , en voegen haar te zamen t

Zy fpelen zonder erg en reyen in 't gemeen,
Doch zonder Manne volk , en Vryers onder een.

Daar zag men Benjamyn in ftihe zitten loeren;

Wien ieder tot een roof met hem zal mede voeren.

d'Ëen laat zyn oogen gaan ontrent een fieren gang

,

Een ander pryft de ftem,en houd hem aan den zang.

De geene kieft 'er een met wel gevoede wangen,

En deze laat het hoofc na teere leden hangen.

Een derde zoekt 'er een die trots en deftig gaat,

Een ander wenft een mond die wat na 't lachen itaat.

Van dezen word alleen een blonde Maagd geprezen,

Een ander houd voor al een bruintje fchoon te wezen.

En waarom meer gefeid? Het oog dat word gevat,

Door iet,'k en weet niet hoe, en ik en weet niet wat
Het
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Het trekken van de Mond, het (tellen Wn de fchreden*

Het zwieren van den arm het reppen van de leden
?

Iet, waar op niet een menfeh voor dezen heeft gelet,

Heeft daar in menig hert de liefde vaft gezet.

Op tafels aan-gedift met drank en ryke fpyze,

En na de kunft bereid op alerhande wyze,
Daar eifcht d'eenoude wyn,een ander nieuwe moft,
Een dat de tonge by t , een ander zoete koft.

Een wilder heet gebak, een ander eifcht gebraden!

Ma dat de Mond hem leid, ofnaar hem dunkt geraden.
En nooit en is 'er iet zo zeldzaam toegemaakt,
Of daar is eenig menfeh, aan wie de fpyze fmaakt,

Daar zyn in alle ding, byzonder in het minnen,
Daar zyn in ai Ie ding verfcheide tuimel zinnen.

Ziet hoe in dit geval des menfehen herte malt,
Een vryfter werd gewilt na dat het ooge valt.

Maar als ter rechter tyd het tyken werd gegeven

,

Daar liep de ïappe Jeugd, als van de wind gedreven,
Daar viel aan alle kant, daar viel de Jonkheid uit,,]

Als Arens op het aas, en Byën op het kruid.

Hy die eerft zyn gerief heeft uit den rei genomen,
Was Hafor, van den berg in fnelheid of gekomen.

Niet een van al den hoop die hem zo reppen kon;
Zo dat hy op den to^t de voorfte plaats gewon

,

En fchoon hy nj et gemak , een vryfter mocht verkiezen
9

Hy wou noch even wel ge&\] tyd hier in verliezen,

Hy greep 'er een ter loops, die hy de naaite vand^
Maar zy geheel verbaaft; begaf haar in het zand

,

En t'iont aan haar gebaar, geheel te zyn verbolgen,
En niet te willen gaan, en niet te zullen volgen
Hy ziende dat de Maagd de fchoonfte niet en was*
Nam elders zynen gang en liet haar in het gras.

En mits hy veerdig hep^ en past op alle wegen,
Zo had hy met 'er haait een nieuwen roof gekregen,
Die ftond hem be^er aan, en was zo vinnig niet,
Het fcheen aan haar gelaat, dat zy haar vangen üec.

Maar t'wyl hy bezig is om deze weg te krygen ,

Zo hoort hy daar ontrent een aardig meisjen hygen

,

De
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Dat qu?ra daar aan gevlucht Hy zag haar roode mond:.
Hy zag hoe net haar kleed ,hoe zoec haar wezen ftond*

Hy zag naar fiere tred, hy zag haar rappe leden,

Hy prees al wat hy zap, en vry niet zonder reden,
Dies liet hy met 'er haast de tweede Vryfier daar

,

En koos al wederom een ander weder paar.

Straks liet hy wederom de derde vry lier glippen,

En die hy fchoonder dacht die greep hy by de flippen:

En'dit niet in der haart, en voor een rys aiieen,

Maar al na ryp beraad, en dikmaal achter een.

Ziet, als een graage duif is om haar aas gevlogen,

En met een fnel gezwier ten velde omgerogen,
Zy eet al watze krygt, of gerit, of ander graan,

Dat zy vind op het land, of aan de wegen lta^n;

Maar komtfe naderhand een beter vrucht te fmaken,
Zo weetz' haar voorig aas ter keele uit te braken;

En als h?ar dikke krop ?yn ballaft heeft geloft,

Zo werd het gulzig dier g fpeilt met nieuwe koft.

Dus gaat de quant te werk. Daar leggen al de wetten

,

Niet eene van den hoop en meint 'er op te letten.

Een ieder grabbelt toe, alwaar hy maar en kan,

En wat 'er iemand krygt daar fcheid hy nimmer van,

En of fchoon Amos roept: Jk ben hier eerft gekomen,
Én hebhe deeze Maagd tot mynen buit genomen,

Jk bid u vrienden wykt, en houd u aan 't verdrag,

Naa huttan dragtfe met en paft op geen geklag.

Het is van outs gezyd: Het leen is voor denoutlten,

Het neft voor dien het rooft,de vry(ter voor den ftoutllen

Geen wet of keur en geld, in zo een rauw gevecht,
Wie meed hier in vermag die heeft het belte recht.

Daar is het danfTen uit, daar fcheur.n alle ryen,

Daar legt de roofekrans getreden in de ween,
Daar ryft een vremd getier, daar valt men overhoop,
Daar tyt in aller haalt de fpeeiman op de loop.

Daar vlucht het Maagden- rot, gelyk verjaagde duiven,

Daar vliegen in de lucht de fynlte doeken huiven,

Daar valt een arremring, een dop, of hals-cieraat

,

Daar word de netlte kap gedingen over ftraat.6 * Wie
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Wie dat een open ziet, die flelt haar om te vluchten

;

En wie gevangen is begeeft haar om te zuchten.

d'Fen valt en d'ander ryft , d'een kr\ t, en d'ander hygt

:

d'Een fchelt , en d'ander vleit d'een fpreekt, en d'ander

Veel die gegrepen zyn die poogcn iet te zeggen
, (fwygt

,

Om met een fcpet verzec den gryper af te zeggen

Ruth fprak : Ey laat myn gaan , ik ben een eenigkint

;

Maar ik ben, zeide Jor, te meer tot u gezint,

En wil, ó friffcbe blom! myn aanflag niet beletten,

Ik zal uw's Vaders huis op vader- gronden, zetten,

En weert niet onbezint, of buiten reden gram,
Een is te kleiner hoop, u dient een grooter ftam.

Als Ela dit verftond, zy liet haar niet genaken,

Zy dacht in haar gemoed zy wou 't beter maken. *

Dies is 't dat zy in ernft ontfluit haar teére mond
En beet den fchaker toe als op een valter grond

:

Wy zyn veel kinders, vriend, op my is niet te vitten,

U moeder , zeide Knas , kan u te beter milTen.

't Was noit de quaadfte wolf, indien je my gelooft,

Die uiteen groten hoop maar Hechts een fchaapje rooft.

Seraphnis veinft haar mank , en klaagt van trage gangen

;

Geen, nood,werd haar gezeid, gy mo t s;een hazen vangen.

Kir riep, ik ben te jong, en noch ie lydig groen,
Vriendinne,zeid haar Sera, wie kan het beter doen?

De waarheid, ichoone Maagd, die kan net 4} betuigen,

Dat teer en jeugdig rys is beter om te buigen
Maar Thimna nep geliaag:Ey laas! myn jeugd verout;
Wel aan, word haar gezeid, 't is tyd dim datje trout.

Dinhafpa zeid haar zwak , en dikmaal ziek te wezen

;

Men antwoord, dat een man een vryfter kan genezen.

En t'wyl Amana klaagd' van al te zwaren lyf,

Riep Abner, vet te zyn dat maakt een handig wyf,
'k En wil te gener tyd voor u een ander kiezen,

Men zal u in een vou van 't laken niet verliezen,

Van achter wel gevleefcht, van vooren wel g< borft,

Dat is/de rechte ftand daar na myn her*; dorft.

Riep Afnach: Wie je zyt, wilt elders henen treden,
Ik ben te byiter fchraal, en mager aan de leden,

Haar
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Haar word daar op gezeid .• Gy zult vry dikker zyn,
Eer dat de tie-de muan z l eeven haren fchyn.

Hem zag een friflche Maagd , die ,mits haar ihelle gangen

,

IMietaan en was te doen, niet op en was te vangen : . braam ,

Maar t'wyl haar bouwen zweeft , zo vatf ' een i'pitfen

En dat was aan den vriend ten hoogilen aangenaam

:

Want t'wyl zy bezig is om los te mogen raken,
Liep Zepho wonder fnel, en quam tot haar genaken.

Hy zy : Myn's h ertzen wenfch , ik bid omvlugtmy niet

,

Gy voelt dar ook het veld aan my zyn gunde bied

;

De braam al is hy fcherp, die laat hem noch bewegen.
Tot trood van myn verdriet , tot my te zyn genegen

:

Wel ! zyt dan dat ik wenich. Maar zy riep overluit:

Uw bede komt te laat, dewyl ik ben de Bruit.

De Vryer op het woord begon alreê te wyken,
Zyn hertegaf een zucht, zyn handen die bezwyken:
'Maar als hy recht bezag haar oog vol zoeten brand

,

Doen greep hy weder toe , en vry met vader hand

;

En weder : Friflche blom , gy zyt aan my verbonden

,

Ik heb u aan den ry, en niet in huis gevonden,
Geei
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Geen wet heeft oit gezeid dat iem ndzicb verloopt,
Die op een vrye markt bequame waren koopc.

En waarom meer verhaal? Hoe dat de vryfters waren,
Kort, lang, gezond, en ziek, van veel of weinigjaren,
Van witte' of bruine verw, het word 'er al gewik,
Tot dat den gr ^gen hoop ten lellen is gefhlt.

Kier geld geen deerlyk zien. Wat onfehui d datfe maken

,

Voor haar en is geen kans om los te konnen raken.
Geen lym , of Frans vernis ,

geen pek en houd zo vait

,

Gelyk een vryers hand, die na een vryfter taft

Her word "er een gewilt.om datze weet te zuchten,
Daar word 'er een begeert om datze fchynt te vluchten

,

Hier word 'er een ontfehaakt vermits zy is befchaamc
En mits dat even zulks een vryfter wel betaamt.

Hier word *er een gevat, om datze konde vleyen,
D.'ar word 'er een ontvoert , vermits zy weet te fchryen.

En waarom lang verhaal? Watmaagd of vryfter doet,
Een vryer uit den hoop die vind haar wezen zoec.

Men hoort in dit gewoel te midden op den velden,
Men hoort een gramme maagd op haren rover fchelden:

ó Guit! ó Fiel! ó fchelmfó boef ! en menfehen dief!

Watantwoord?Hoejefcheldgy blyfcmyn weerde lief

't Sal t'avond beter zyn. Schoon iemand word geflagen,

Hv kan het met geduld en zonder morren draden.

Maar hoe de zaken gaan, of wat 'er oit gelchied;
Wie vangt laat zynen roof, zyn weerde proye niet.

'Indien men hoort een Maagd om hare moeder kryten,

IMen hoort in tegen roep van onze Benjamyten

:

Vriendinne weeft geruft: Ik ben u lieve man,
Die zal u beter zyn als iemand wezen kan.

Of is haar wrange fpyd met woorden niet te bluTen ,

Soo word haar mond gedopt met duizend zoete kuilen.

Den vryer breekt den fchreeuw met zo een ftage zoen,
Dat zy door haar gekryt geen hinder weet te doen.

Siet als men honing rooft, fchoon iemand word gefteken»
Noch dient 'er van den korf in 'c minfte niet geweken,
Het is een oud gebruik, dat hoope van het zoet,
Het bitter of verdry ft, of minder fchynen doet.

ïi Maar
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Maar Thirfa, rad te voet, als zy de rauwe gaften.
Zag vallen uit den berg, en na de vryfters taften,

Begaf haar op de vlu^t, zo vecrdig als ze kan,
Zo datze met 'er haalt een ruime ftrate wan,

En fnelde na de ft ad. Geen duif kan harder zweven,
Wanneer de Vogel ziet, het geit haar aan het leven,

Vermits een fnelle Valk hem in de lucht genaakt

,

En nu me: zynen bek haar langfte veeren raakt.

Niet verre van de ftad zo komt haar Ophel tegen,
Die tot de jonge Maagd ten hoogfte is genegen.
En zy < ook even zelfs aan hem alleen verpand

,

Gevo'eM in haar gemoed gelyken minne -brand.

Hy ziet de vryfter aan,hy ziet haar neerftig vluchten,

Hy ziet haar bleke verw,en hoort ze dikmaals zuchten :

Hy ziet haar gantfeh alleen, en zonder kamer-maagt,
Hy ziet hoe datze fnikt en met den adem jaagt.

Hy z ,:et haar geeftig hair, en ongebonde vlochten,
Gedreven in de lucht, en met de winden vechten.

Hy ziet haar zonder krans en zonder hals cieraat,

En hy is onbewuft van dat 'er omme gaat.

Hy komt tot grooten ernft, en met gezwinde fchreden

,

Hy komt met haar gegaan , als met de gantfche leden

,

Hy vraagt, mits hy de Maagd aldus verbyftert zag,
Wat dat 'er is gebeurt, en wat 'er fchuilen mag?

Waar dat haar kamer-maagd, en haar gefpelen bleven?
En wie haar uit het woud zo vinn g heeft gedreven ?

En waarom dat ze vlucht? De moede Juffer zwygt,
Vermids haar moede ziel noch zo gedurig hygt.

Hy grypt haar in den arm en kuft haar roode wangen,
En vraagt noch andermaal, met even groot verlangen.
Hy leid haar van den weg en wat bezyden af,

Daar zy hem op het left het ftuk te kennen gaf;
Hoe dat 'er in hei woud zyn roovers aan gekomen,
En hoe dat met gewelt de vryfters zyn genomen;
Hoe dat het gantfche rot verftroit daar hene liep,

En met een droef gefchrei om hare Moeders riep.

Myn Nichte, zy de Maagd, die was alreë gegrepen;
Ik zag haar door het ftof, en na de peordenflepen.

lic I
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' 'Ik zag aan d'ander zy een onbefchoften gnft,

Die had een teere Maagd wel zeldzaam aangcrafh
Een ander daar ontrent die had 'er een geladen,
En kond' hem , zo het fcheen met kuflen niet verzaden
Wat dat hy meer bedreef en zag ik vorder niet*
Zy, denk ik, weet het beft al wat 'er is gefehiefo

Ik onder dit gewoel, en in het zeldzaam ftroopen,
Begaf my na de ftad, en fielden 't op een loopen,

Ik rende wat ik mocht, en liet ook nimmer af,
Het fcheen dat my de vrees gezwinde vleugels gaf.

Ms dit den vryer hoort, men ziet den man bederven,
Hy greep haar in den arm, hvkufthaar menig werven:
Hy dank t den grooten God, dat hy de vreugd geniet.
Dat hy zyn weerdfte pand alleen behouden ziet,

Maar ieder die een maagd heeft van den rei genomen,
Maakt zich in haaften weg , eer vriend ofouders komen

;

Want ieder weet genoeg wat hem gebeuren zal^
Indien hy langen tyd bleef dralen in het dal.

Doch wie zal Benjamyn op zynen roof beknippen?
Hy doet gelyk een wolf, hy gaat «in haaften glippen,
Eer dat de Herder komt; hy geeft hem in het bos.
En ziet, dan is het dorp en al de boeren los.

-Een ieder van de jeugd die heeft een fnellen wagen,
'Of muil, of veerdig peerd , om zynen roof te dragen,

Een ieder maakt hem op, en niemand is geruft,
Tot dat hy komt gerent ontrent zyn eigen kuft.

Terwyl nu al het volk hen om te reiz'en ftelde,

Bleef "Egla daar alleen te midden op den velde.

Zy had haar niet geroert, niet uit den weg gemaakt n

En niemand evenwel en had haar aangeraakt.

Zy floeg haar oogen om, en zag de vryer reizen

,

Zy ging in haar gemoed den handel overpeizen.
'En 'twyl zy daar alleen ontrent de beke zit,
Zo berft de Vryfter uit, en zeid ten kften dit:

Hoe vreemd gaat hier het werk, hoe zeldzaam alle zaken

!

Wie kan in dit geheim de rechte gronden raken?
Het is een duifter wolk, alwaar men henen ziet,
Ea wat rfe wereld is en weec de wereld niet.

H 2 Hoe
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Hoe rolt het los geluk! Daar zyn ver fcheide men fchen^
Die krygen haren wil en hebben datze wenfchen,
Zy leven buiten zorg, en hebben genen nood,
Want ziet het hoogflelnt dat vak hun inden fchoof,

Hoewel zy mee gemak in hare kamers nden,
Zy krygen 't innig wit van hare gantfche lullen;
V'c waar dat hare fuik ter neder is gezet,

De vang, by haar

'

u egeert, die valt haar in het net.

Een ander wederom , hoe zeer hy plag te woelen,

En kan in zyn bedryf geen voorïpoed immer voelen,
• Hy weet van geen geluk , ook niet door enkeidioom

,

En waar hy iet begint, daar roeit hy tegen droom
Dit heb ik menigmaal en op verfcheiden donden,
Dit heb ik met 'er dand noch heden ondervonden:

'k En weet in wat planeet dat ik gebooren ben

;

Ik weet dat ik gedaag niet als verdriet en ken.

De Stam van Benjamyn is heden af gekomen.
En heeft tot haar gerief ons Maagden weg genomen,

Dit heeft, gelyk ik weet, veel Juffers wel gelukt.

• Die zyn, als tegen dank, met eeren weg gerukt.

Ik ken 'er meer als een , fchoon zy haar vreemd gelieten

,

En met een droef gebaar de lieden roovers hieten,

•Die blyde zyn gèweeft-, ontfehaakt te mogen zyn?,

En in haar bed te zien de Jeugd van Benjamyn

:

Maar 't is ook zoo gebeurt dat even fchobn e Maagden,
Die onze deedfche Jeugd ten vollen wel behaagden,

Zyn mede weggevoert, en vry een groot getal,
t

Daarom de ga>;tfche dad in rouwe wezen zal.

Ik had een zoete Nicht, aan wiende jonge lieden,

Om dryd meed alle daag haar trouwe quamen bieden ;

En, ziet, dat aardig dier is vaneen rouwe quant

Gegrepen op het veld, getogen uit het land-

IVïyn "buur- niyd, nu gereed om alle dag te trouwen,
En heeft de grage Jeugd niet, konnen wederhouwen,
Zy word van hier gerukt, niet zonder groot verdriet,

En zy noch evenwel en was de fchoonde niet.

Daar zyn 'er boven dien wel honderd weg genomen;

Die hebben tegen dank een rykea man bekomen

;

Maas
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Maar ik ben h ;er alleen gelaten op het veld,

Dat my door enkel fpyt tot in het herte queld.

Wat is dat my ontbreekt'? Wat fchortmy aan deleden,
Datmy geen menfehemraagtgeen vryer heeft gebeden?
Heb ;k «Jan niet met al aan lyf of in de ziel,

Dat iemand geeftjg docht> dat iemand wel beviel ?
Ben ik zoo vreemden fpook, onwaardig om te paren ?
Of is myn Jeugd voor by, vermits de lange jaren?

Of ben ik maar een romp, een onbelopen ftuk?

Neen, neen, ö droeve ziel! het is maar ongeluk-

k En ben zoo lelyk niet; ik hebbe my bekeken,
Ik hebbe myn gelaat gefpiegelt in de beken,

Ik hebbe daar gezien, dat ja een eerlyk man,
In my, gelyk ik ben, vernoegen vinden kan.

Daar zyn 'er vry geno g op dezen dag gegrepen,

Djc ik zag henen gaan of uir den velden liepen,

Niet friffcher in gelaat, als ik op heden ben,
,

Gelyk ik vry genoeg van deze Juffers ken.

Maar ziet , <Je rauwe Jeugd die quam metloffe fprongen

Gevallen aan den dans, en in den rei gedrongen,
En greep gelyk het viel en ryp en byfter groen*

Gelyk noch over al de meefte vryers doen.

Ah iemand in een tuin de roozen komt te naken,

En wil tot zyn gerief een aardig tuilcjeo maken,
Zy plukt niet juiftde bloem die zy met oordeel koos.

Maar trekt dat haar ontmoet, of wel de befte roos,

Zoo is 't hier gegaan. Waarom zal. ik my quellen?
Ik wil myn droeven geeft in rufte neder ftellen.

Ben ik niet met den ho p hier op het veld gevat,
Myn kans is nu ter tyd verbetert in de ïlad.

Daar mifl nu al het volic twee hondert witte doeken;
Dies moet 'er menig man een ander vryfler zoeken.

Ik flelle voor gewi^ dat my dit ongeval,
Tot trooft van myn verdriet , een vryer geven zal.

Ik moet noch evenwel het (luk alzo beleiden,

Dat ik niet fchynen mag gelaten aan der heiden,
Verlaten van de Jeugd, als die niet eenen man,
Ook by zo grageu hoop, tot haar bewegen kan.
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Het zou my nadeel zyn, indien men kom*: te weten,
Dat ik hier op het veld alleene ben vergeten.

Het dient dan opgekropt, en niet te zyn verbreid,

Noit tyd en is zo goed, dat alles dient gezeid.

Maar als dit zeldzaam werk toe Scilo werd geweten,
Zo is de vreemde daad gantfeh hatig uit- gekreten.

Men wil het liftig rot, vermits het ftout bedryf,

Men wil de rauwe Jeugd al weder op het lyf.

Maar ftraks den breden Raad, en d'Oudfre van de Stam-
Die dit aanftaande vier airede zagen vlammen , (men a

Die waren daar ontrent, en kwamen in de ftad,

En vinden al het volk in'gramfchap op gevat.

Daar ging het klagen aan daar roepen al de menfehen,
Dat zy al weder kryg, en nieuwe oorlog wenfehen

;

En mits nu Benjamyn zyn oude wegen gaat.

Dat zyn vernieude lift verdient een nieuwen haar.

Den Raad des niet te min die wil hen neder zetten.

En bid hen , op het (tuk met vlyt te willen letten.

Men zeid hoe Benjamvn te voren is gep'aagt;

En dat haar friiTche jeugd is in het graf gejaagt,

Haar mannen uk' geroit, zeer weinig uit genomen,
En dat de gantfche Stam niet om en dient te komen,
Dat Jacobs edel zaad niet al en dient verdriet
En tot den wortel toe ten vollen uit gerukt.

Dat aan het Heidens volk, dat aan de philiftynen
,

De nieu verwekte kryg zou wonder zeldzaam"fchynen ,

Als of des Heeren erf zyn eigen broeder at,

En met inlandfchen haat gedurig bezig zat.

Dat even dit gewoel hun oorzaak mochte geven,
Om tegen Ifraël te werden aan gedreven,
En tegen eodes volk, als op een vaften grond,
Te maken onder hen, een hatig krygs -verbond.

Hier dringt men wonder op, en geeft haar in bederken,
Of nut en dienftig is zyn eigen bloed te krenken.

Men zeid, hoe deze Stam is uitermaten ryk,
En dat in al het land is niemand naars gelyk.

Men zeid > dat maar ontrent zes hondenjonge menfehen

,

Zyn Heeren van het land, eri hebben dat ze wenfehen;
Ea
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En of 't niet beter is, (dewyl het is gefchiet)
Door onderling verdrag te ftillen dit verdriet.

Men zeid dat in de ftad veel honderd Maagden waren,
Genegen tot de trou, en veerdig om te paren,

Maar dat het manne * volk door kryg en ongeval

,

Of dood, of buitens lands is minder in getal.

Men zeid , dat even nu verfcheide jonge maagden

,

Die (zo het fchynen mocht) geen Vryer ooit behaagden
Straks zullen zyn ge wilt, vermits een fchaarïTentyd,

-En zo van hare fmaad ten leften zyn bevryd.

Naar dit en meergefpreks , de viicnden, ouders , magen

,

Die fchynen met geduld het leed te zullen dragen.

De Rykdom van het volk verzoet het ongeval,
Men hoopt dat zich het (tuk tot vrede wenden zal»

Maar onder dit gefprek zyn Vryers aan gekomen

,

Aan wien een lieve Bruid of Vryfter is genomen.
Daar ging het over kant, daar roept men over-hoop,
Daar raken wederom de zinnen op de loop.

Daar riep men over luid, ook zonder iet te myden:
Hoe zal men dit geweld noch vorder konnen lyden?

Veel liever Benjamyn met voeten dood getrapt,

Of met een felle byl de leden af gekapt.

Och had men dit gefpuis doch leftmaaldoodgefmeten,

Zy waren al te maal, op heden al vergeten:

Zy hadden even ons die fpyt niet aan gedaan,
Noch hier rot Scilo zelf zo fnooden daad begaan.

Hoe zal een eerlyk hert dat vuil bejag verdragen,

En zien de vryfters zelfs als fchapen henen jagen

,

En zien een aardig bruid, een uit gele '.en pand,
Geflingert door het (tof, en fleuren door het zand?

Zyn niet, om minder quaad, ons Helden op getogen,
En hebben tot den kryg, het gantfche lana bewogen?

Is niet heel Ifraël van Berfeba tot Dan
Verzamelt tot den kryg geiyk een eenig man?

Heeft niet het wettig zweerd veel duizend man verflon-

Vermits in Benjamyn een hoere was gefchonden
, (den

,

Een floir die by hen quam , en oie tot hun gemak
Haar man ten beften gaf, en uit den huize fak?
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En hier komt dit gebroet \ en nidert onze kuften,
O ti met ons befte Jeugd te boeten hare luften.

Ons maagden zyn gerooft, en uit het land gevoert,
Hoe zit dan nu het volk hier dus en koekeloert?

Waarom het ftuk verfchoont door enkel faly- vouwen?
Ey,laat ons dezen hoop doch eens ter neder houwen,

Laat ons gaan roeyen uit het fchuim van Benjamyn,
Het land en al hec volk zal maar te beter zyn-

Dus gaat de- Jonkheid aan-, men flaat 'erop de zweerden,
Men (preekt 'er even ftaag als boomen uic 'er eerden ,

Het fchynt dat hy het hert aan deze menfehen breekt,

Die root een enkel woord haar heden tegen fpreekt.

De Raad is zonder raaJ, en weec ze niet te (tillen;

Zy fchreuwen over -hoop, en zeggen dat ze willen.

Den Vader word gepaait, hoe zeer hy is ontfteld;

Maar niemand weer/er raad, ds 't iemands vry fter geld.
Wat is dan beft gedaan? Le zaken uit te zetten,

En door een ftil beleid den eerfcen tocht beletten.

De Raad die neemt vertrek; en fcheid 'er heden van,
De tyd geeft menigmaal dat reden niet en kan.

Terwylen nu het volk en al de vryers wachten,
Wat 'dat hier op de Straat zal nut en dienftig achten s
Een ieder die het raakt die luiftert wat hy mag,
Maar, ziet! uit Benjamyn en hoort men geen geklag.

Als eerftmaal in het woud een vogel is gevangen,
En dat hy in de koy moet op -gefloo ten" hangen,
Zoo fpnngthy zonder ruft,enmaakt een groot gefchal,

Het fchynt dat hy den kop aan ftukken lopen zal:

Maar als hy koy- vaft word, en zich nu gaat bedaren,

Dan laat hy zyn getier en harde fprongen varen;

En naar een kleinen tyd, hy zingt een vrolyk lied,

En van zyn eerfte leed en weet hy vorder niet.

Dus even gaan te werk de weg gevoerde vryfters,

Zy doen in dit geval gelyk gevangen lyfters;

Zy varen met de mans, zy ryden door het land,

Eerft droef en ongezint, maar vrolyk naderhand.

Hier toe doet ieder man al wat hy.kan bedenken,

i%y fpreekt fchier alle tyd van kopen
, geven 3 fchenken

;

Van
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Van alle vrouwen tuig , van kleeren van cieraad

,

En wat de longheid pryft, en wat ter zinnen Haaf:.

Veel gaan *cr op het land, en fpreken met de vrouwen,
Hoe enig cierlyk huis of ander flot te bouwen

;

En of het open dient, of oti en om bewalt,

Of immers hoe het werk haar aüerbeft bevalt.

Hoe wyt zy is gezint de kamers uit te (trekken,

Hoe verre zy den hof wil in den velden trekken,

Waar zy een boomgaart wen rchc , en waareen groene
En watze maar en zeid dat is terftond gedaan, (laan,

Een ander leid zyn lief, en toont haar fchoone dreven,
En groote (treken land*, hem by het lot gegeven.

Hy wy(t al wat het oog van daar bereiken kan^
En zeid : Hier ben ik Vorlt en gy Vorftinne van.

Een ander wederom die iaat zyn trouwde (laven,

Goud, kooper, diamant, uit (tof en affLhen graven,
Verduiftert in den brand, of anders daar vervuilc,

Of even in den nood van iemand daar gekuilt,

En als 'er dan e:n klomp word in den puin gevonden,
Dat word van (tonden aan de vrouwe toe -gezonden,
En haar word af gevraagt, wat kop, of ander vat,

Zy liefft , tot haar vermaak, hier uit gefmeden had.
Maar onder dit belag, en naar een weinig dagen,
Zoo vo'id men menig wyf die kind begon te dragen,
Zie daar is nu de man gedurig ongeruft,

bJy vraagt , wat dat ze wenfcht , ofwat haar herte luft.

En als haar iet bevalt, dat laat hy veerdig koopen,
Al zou men door het land en alle (teden looien.

G en moeite word ontzien geen eeld en wordgefpaart,
Tot eens de jonge vrouw ten leden heeft gebaart.

Dan gaat 't weder aan ,men denkt op nieuwe vonden ,

Waar door de jonge vrouw werd aan de man verbonden.
Hy voe^t hem tot haar bed,hy dankt haar van de vrugt,

Hy toont haar nieuwe gun(t,en vry al meerder zugc.

Hy zeid met blyden mond : Dit zyn de rechte banden,
Van ons gewenïte trouw, dit zyn de zoete panden.
Hy toont haar dat het kind, waar mee hy is verrykr

,

Zyn Vader wel bevalt, zyn Moeder wel gelykt.

H5
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In 't korte wat hv weet haar vreugd te zullen geven;
Of nut te mogen zyn om wel te mogen leven?

Dar haalt hy met; beleid , en brengt 't aan den dag,
Waar hy het vinden kan, of immer halen mag.

"H • Vrouwen, tot heil uit, die hebben dafze willen,

En dit kan boven al verftoorde zinnen Rillen.

Een wyf aan wie de man geftage gunfte bied,

Denkt aan haar Vaders huis of om haar moeder niet.

Zo is 't hier pegaan. Na dat men vind befchreven

,

Het ftuk hoe vreemd hec was, dat is 'er by gebleven.

Niet ecne die ik weet, al fcheenze byfter gram,
Die van haar man on t vloot, en tot haar moeder quam.

Maar zo daar iemand vraagt wat al de vryers deden,
Die 't hoogfee ziel verdriet uit dezen handel leden;

De tyd verzoet het leed^, Wat zal een deftig man,
Wat* zal een vryer doen, als hy niet meer en kan?

De nood is zonder wet. Wat baat hier innig belgen?
Het is een hoog gemoed dat onluft kan verzwelgen.
Het is een billyk hert, dat zich na reden voegt,
En, als het wezen moet, hem in den tyd vernoegt.

H O U W E L Y K

Van den
KONING

DAVID,
MET

ABIGAIL;
TVedu -Vrouw van den fturen Nabal.

Ls David in het woud , gelyk een veldhoen zweefde,A En fchier te gener tyd in vafte fteden leefde,

Had Nabal groot beflag te Maon op het veld

,

Zo dat men nauw den hoop van zyne fchapen teld.

Zyn
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Zyn lammers uitgebreid door al de naafte palen,

Gaan op een vlakken berg of aen der heide dwalen;

En t'wyl het dertel vee ontrent de boflchen fpeelt

,

Zo is 't dat Coridon een herders deuntjen queelt.

Hy liet om dezen tyd een maaltyd toe-bereiden,

En nooden tot het "feelt zyn herders uit der heiden,

En mids hét wakker volk zyn ruige kudden fchoer,

Zo treed* hy als een heer, al was hy maar een boer.

Zyn eigen huis geA'as en dat de fchapen gaven
Was machtig zvn gezin na vollen eifch te laven.

Hy kond' een maaltyd doen met ongekookte ipys,

Maar hy was byfter norts, en uitermaten wys.

En fchoon de man genood des Heeren vollen zegen

,

Noch was hy lyke wel tot ruften niet genegen.
Hy had een zoete vrouw; doch mids zyn onderftand,
Eu fmaakt hy ooit den geur van zo een weerdig pand

ÓMaarDavid, doen ter tyd van Saul weg-gedreven,
En wift nau wat te doen , of hoe te zullen leven,

Zyn leger fche-n een berg gefmeed van enkel ftaal,

\Vel veerdig tot den kryg, maar uitermaten kaal;

En daarom vond hy goed tot Naba! af te zenden
Tiengaften uit den hoop van zyn gezwinde benden;
En als het happig volk ontrent den herder ftond,
Ontfloot een over-man aldus zyn heufchen mond;

De God van Ifraël wil u een vrolyk leven,
Wil over u bedryf een ryken zegen geven,
ö Vorft van dit gezin! Wy zyn vanDavids rod,
En komen uit het Heir, en dat op zyn gebod.

De Faam heefc ons gezeid, dat gy voor uwe knechten
Op heden hebt beftaan een maaltyd aan re rechten

:

En David weet ook zelfs, dat gy te dezer tyd,
Met al het dienftoaar \olk in luft en vreugde zyt.

U Herders, weerde Man, die hebben lange dagen
Haar hutten in het woud benevens ons geflagen,

Haar kudden even (laag ontrent het Heir geweid,
En even met gemak in uwen ftal geleid.

Gqgti menfeh en heeft u volk oitqualyk toe gefproken,
En niet een eenig fchaap en heefc 'er ooit ontbroken.

Be-
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Bevraagt u daar het dient, 'k En weet niet eenen man >

Die zich met eenig recht van ons beklagen kan.

Wel dan, mits al 't gezin met u zal komen eten,

En wilt in deze feeft u knechten niet vergeten

,

Zend aan den gragen hoop, zend David uwen vriend

Dat ons voor hongers nood, en hem ter eeren diend
Wy zullen wederom op uwe kudden letten

,

En ook ons leven zelfs voor u te pande zetten.

d'Een gunftlokt d'ander uit, en zet de vriendfehap vaft,

Het is een zoet bedryf,als d'een hand d'ander waft.

Na dat op deze wyz' dè Lanzer had gefproken

,

Is Nabal in der haaft in gramfchap uit gebroken

:

Wat David (zeid de man) brengt gy hierin het fpel ?

Men kent doch over -al zyn loozen handel wel
Daar zyn maar al te veel van deze fnoode lieden,

Die rechte muiters zyn, en van den Koning vlieden,

En wie oit oproer maakt verdient in 't minde niet,

Dat iemand hun behulp of trouwe gunfte b"ed.

U Rot is, naar ik hoor, een fchuim van alle boeven,
De niet als hinder doen, en alle man bedroeven,
Die om haar flim bedryf, of om haar groote fchuld

,

Geen Rechter in de ftad of op het land en duld.

Zal ik u fpyze doen, en laten 't hen ontbeeren,
Die met gevoegde macht myn fchapen heden fcheeren ?

JNTeen, linkers, denkt 't niet. Wie met ons niet en werkr,

En hoeft met onze koft ook niet te zyn verfterkt.

En waarom eisje dit? ontdekt ons eens de reden,

Tc En heb door u bedryf geen hinder oit geleden.»

Geen fchapen oit gemift. Dit word van u gezeid;

Maar 't is na myn verftanid , een lofTen grond geleid.

Geen quaaddoennóemjedeugd,zyndatniet moye zaken?

Komt gy hier op een eifch , tot uwen voordeel , maken ?

Het fchynt 't is groote gunft, gelyk als gy gelooft,

Indien je niet en fcroopt, of eenig huis berooft.

Ffukfl , fchuimers, pakje wech. en gaat den vyand tergen

;

Hier woontmaar vreedzaam volk aan dezegroene bergen,

't Is beft dat gy het lyf voor uwen £oning waagt,

't Heeft lang genoeg geduurt, dat gyde boeren plaagt.

Men
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Men acht hier in het land geen ongenoode gaften

:

W.-nt die zyn anders niet als Hechts gewilte laüen.

Van hier, onguren hoop, die van den Koning vliet.

Gaat voor een ander deur, want hier en deelt men niet.

Daar üond de Jeugd bekait en kreeg befchaamde wangen,
En voe't een diepen fpyt haar op de zinnen prangen.

Dies keert het rot te rug en zeid den Koning aan
Wat hun voor ongelyk by Nabel is gedaan,

De Vorft door dit verhaal die word geheel verbolgen,

Hy gord zyn wakker zweerd, en niet den leger volgen

;

Hy field hem op de reis, en zeid in zyn gemoed;
Nu zie ik Nabals huis een bad van enkel bloed.

D vrek heeft onverzeert zyn landen mogen bouwen >
Wint ik heb door bedwangmyn gallen weder-houwen

'

Al ben ik fchraal geweeft, ja fchierin hongersnood,
'k En hebbe niet een bok van zynen hoop gedood.

Zal hy met vollen luft zyn vette fchapen eten,

En even genen dank voor onze dienften weten?
Zal myn onfehuldig volk met fchulden zyngeloonr.
Voor al te trouwen gunft aau dezen hoop getoont?

Neen zeker, deze trots en. ftaat my niet te lyden,
Hy moet een Konings Heir al beter leeren myden.
Wie aan die wapens draagt dat billyk is ontzeid
Die heeft als voor het zweerd een bloten hals geleid.

Jk wil den nortzen kop, ik wil zyn huis bederven,
En wat een man gelykt dat moet op heden derven.

t'Za, makkers, gerd het zweerd, en paft öp'u gewin-;

Her fteekt ons grooten roof en enkel voordeel in.

Het woord is nau gezeid, men ziet de rappe paften,
Of naar een zwakke lans, of naar een degen tarten.

Haar brein- is op den loop, haar tanden zyn gewet*
Haar oog is naar het dorp, en op den roo r gezet

Maar een van Nabals volk, die al de zaken wifte

En niet als enkel leed uit dezen handel gifte,

Ging na Abigail toe, en zeide: Weerde vrou,
Ik zie voor deze vreugd wel haalt een grooten rou.

Hoort wat 'er is gefchied. 't En is als niet geleden,
Dat hier ontrent het flot tien mannen quameo treden,

Van
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Van David af gefchikt: zy fpraken met befcheid,

Masr Nabal heeft het volk ten haraften af gezeid.

De lieden evenwel en al haar med'- gezellen,

Zvn wonder nut ge weeft aan al de naafte ftellen,

'Haaf rot heeft onze koft of voeder niet verquift,

En daar is nooit een fchaapvan al den hoop gemifc.

Zv waren aen het vee gelyk als vafte muren,

£n daar en mocht geen' wolf ontrent de kudde duren*

Zy waren neven?" ons öëk in de middernacht,

Met vlyt en ftage zorg gedurig op de wacht.

Ik houde voor gewis, het zal den Nabal gelden.

Dat hy 't gewapend volk zo vnnig dorfte fchelden

Ik wou hem dit gevaar wel hebben aan gedient:

Maar hy is my te fors, menhiethemniemantsvrient.

Wil iemand daarhet paft een woord ten beften fpreken,

Hy zal hem (zo het fchynt ) den kop aan ftukken brekenv
'Hy is (gelyk gy weet) een wonder haaftig mm,
Die veel geen tegenfpraak of reden lyden kan.

Dit fchaad hem menigmaal, vermits zyntróuwe knegten,

(Wat onheil dat men vreeft) hem noitenonderregtcn.

Men zeid hem niet een word al wierd 't al gerooft.

En ziet dat is den loon voor zyn onftuimig hooft s

Maar gy dient in der haaft op dit geval te letten,

Öm U én al het Huis niet in gevaar te zetten.

Ëy ! denkt hoe zoud 'er gaan , als hier een leger kwam?
Wel fchutdan, t'wylgy meugt, de fchapen voorden

Ik bidde, laat het dorp geen onheil overkomen, (dam.
Een die gewarend bid die is voor al te fchromen

:

En wie een V
7
orft ontzeid dat hem de reden geefr,

Die ftelt hem in gevaar , ook dat hy zekers heeft.

Abigail greep 't woord, en fprak in haar gedachten:

Den raad ook van een knecht eD wil ik niet verachten,

Al is zyn wezen ilecht, des efter niet te min,
De reden dien hy fpreekt die hebben kruimen in.

Zy trad bezyden af, en ging haar wat bedenken,

Hoe zy, ter befter eer , den Koning zal befchenken,

En hoe zy na den eifch haar woord beleggen zal,

Om vry te mogen zyn van druk en ongeval.
Hier
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Hier dient geen lang beraad, zy moet dekanze wagen
,

Dies (zonder haren maa hier over iet te vragen)

Zo neemtzc brood en wyn , en fruit en fcftapen ireis,

En pakt het al te maal, en geeft haar op de reis.

Zy laat voor eerft de knecht haar ezels henen dry ven :

Maar wat dat haar belandt, zy wil wat achter blyyen.
't Gefchenk ging voren uit "en zy kwam aller felV :

Het licht dat voren gaat dat licht zyn meefter hd\
Het dacht Abigail goed haar gaven eerft te zenden,
Om onder dat beleid het onheil af te wenden,
Zy had (selyk het fchynt) van Jacob dit geleert,

Die heeft een Efaus haat op dezen voet gekeert.

Daar reed de jonge vrou, verzeld met zeven knechte
Om wat 'er qualyk ftond door goed beleid te rechte;;

En fwyl zy van den bergen na de? laagte fnoed,

Zo is 't dat haar de Vorft met zynen hoop petnoe 1

:

Daar zygt ze van haar beeft , en valt hem aan de voeten

,

En vangt met ootmoed aan den Vorft aldus te groeten:
Ik bid , u machtig Prins , geeft u dienftmaagd gehoor

:

Ea jonc tot dezer uur aan my een gunftig oor.

J knech
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U knechten (ik beken 't) i« fmaadheid over - kom eö.

Och! dat zo loozen daad niet qualyk zy genomen.
Gelooft het- eóc] Vorft si dat 'er is gefchiet,

En komt van myn belc :d, van myn beveien nier.

Jk heb e<_n vyzen men, een los hooft zonder reden,
Die niets beleefts en heeft in al de gantfche leden;

Hy graut een ieder toe, hoewel het niet en fluit,

Het is een rechten nar, zyn naam die wyft 't uit.

En wilt om zynent wil u herte niet ontzetten

,

't fs niet de pyne weerd op zyn bedryf te letten.

Geen leeuw befleedzyn macht ontrent een kleine muis
Geen arend jaagd een vlieg of ander wild gefpuis.

't Is wyze lieden werk etn dwaas te konnen vieren,

En wat hy qualyk doet tot nut te konnen (lieren,

Weeft niet op al het -dorp om eencn dwaas gefcoort,

En doet, geduchte Vorst, geen onverdienden moord.
Gy zyt alreeds gczülft, en zult in korte dagen

,

De Kroone van het Ryk op uwen Hoofde dragen.

Eefmet dat Heilig Ampt met geen onfchuldig bloed,
Dewyl u wettig zweerd de moorders flrafFen moet.

Bewaart u handen rein, dat zal een vreedzaam leven»
Dat zal u aan de ziel een ftaag vernoegen geven

,

Dat zal u dienftig zyn en ftellen buiten fchult,

Als gy des Heeren Volk als Koning rechten zult.

't Is- vry een groote zaak, en over al geprezen,
Met onfchuld voorden Heer een Vorst te mogen wezen
En noit door onverftand of feilen overmoed,
Te hebben uit geftort het edel menfehen b'oed.

't Is ja des Heeren werk dat ik hier ben gekomen,
Op dat het ongeval weg mochte zyn genomen,
En dat gy Biet en zoud (al is de misfag grooO
Ons ftorten over hoop, en geven aan de dood.

Gy die wel eer den Reus hebc konnen overwinnen,
Verwint ter dezer uur u om gevoerde zinnen ,

Een die den vyand flaat, dat by te rugge vliet,

En wykt. ó machtig Prins! voor uwe tochten niet

Ik heb een klein gefchenk u knechten aan te bieden,

Laat dat r<v voeczel zvn van deze jonge liedea.

Ik
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lic weet het is gering; maar^fter gröote Vorft,

Het koomt uit ware gunft, en uit een reine borft.

Ontfangt' i
n- te gir ft, z o wil God uwe zaken,

U Ryk^ uws Vaders Hui* in airs beftendig maken.
Ik weet 't en is geen roof, w ar «p gy Koning loert

Het is des Heererrkryg dien gy van herten voert

Laat ftroopers uit het woud, laat orbelchofte. boeven

,

Met roóven, met geweld het ga tfche land bedroeven

j

Gy hooger van bedryf, en beter van gegoed,
En ftrekt geen handen uit tot ander lieden g^ed,

En tchoondaar eenig Menfch is tegen u verbolgen,
Die met een vinnig hert u Koning zal verv- Igen,

U ziele niet te min, die zal in Gode- hand
Garfch vaiï verzegelt (taan, ten goede, van het land.

Maar d ; e u tegen zyn en ihoode ranken dryven.
En zullen voor den Heer niet (taande konnen blyven.
Hy die haar flim bedrog en bgen ondervind,
Sal wat u deeren kan verllrooien in den wind.

Ma r(a!sdesvyands macht zal eenmaal zyn gebrooken)
Sal God ten vollen doen wat door hem is gefprookena
En als dan uwen throon zal vaft en zeker Itaan,

En dat u hoogen naam zal tot den Hemel gaan,
Dan /.al u (til gemoed niet ahgftig liggen wreegen

,
"Verrmts te dezer tyd u knechten iemand floegen,
Of dat hier eenig menfch is in het land verkort,
Of dat

9
er eenig hl ed uit moet-wil is geftort.

Ik weet gy zul< den Heer hier over namaals pryzen

,

En met een vrolyk hert hem dank en eer bewyzen*
Ik weet dat gy met ernft, door lülfc en heil vervult,
My u geringer Maagd ook dan gedenken zult,

Met dit Ab gail zweeg ging D:\vid overleggen,
Wat op haar zoet gelprek tot artwoord is te /eggen.
Lof Gode (zeid de Vorfl: die in der hoogten zweeft,
En u te dezer lVmd tot my gezonden heeft.

Gezegent zy het woord door uwe mond gefprooken,
Dat jüisi te rechter uur myn opzet heeft gebrooken •>

Gezegent zyt gy zelfs, die heden hebt belet.

Dat ik door ir.enfchen bloed ïuv mee en heb befmet.
I Dair
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Daar is geen twyffel aen , waer gy niet aan gekomen

,

Zoo had ik uwen Man hec leven af genomen

,

Ik hadde door het zweerd gedood op eenen dag

,

Al wat in u gezin een man gelyken mag:
Maar ziet om uwent wil , om uwe wyze reden

Zoo vi il ik dezen hoop te rugge laten treden

:

Ik wil noch boven dien ontfangen u gefchenk

,

Vermits ik over u geen onheil meer en denk.

Gy keert dan wederom * en hebt gerufte zinnen

;

Gy kond ook zonder zweerd een leger overwinnen
Z et wat een zoete tong, en haar beleeft geklag,

Ziet wat een wyze vrou ook op een heir vermag l

Als David dus befloot, een deel van zyne gaften.

Die nu als met 'er hand in Nabals haven taften,

En zyn in haren geeft ten beftefi niet gezind,
Vermits de jonge vrou by hem genade vind.

Gewis zoo haren raad maar hadde mogen gelden

,

'Daar hadde bloed gevloeid op al de naafte velden

,

Daar was maar ftofs te veel (zoo werd het ftuk gevat)
Te geven tot een buit dat Nabal oit bezat.

En hadden zy geweeft beleiders dezer zaken,
Zy wouden onder een aldus haar deeling maken,
Dat voor hen Nabals goed , en dat de jonge vrou
Tot luft en tyd verdryf aan David wezen zou.

De Vorft noch evenwel gebood de rappe benden
Te keeren van den tocht, en naar het heir te wenden.
Hier deilt hy aan het volk al wat Abigail gaf,

Doch nam 'er (haar ter eer) voor hem een weinig af.

Daar fchikt zich al het heir ontrent de dichte boomen,
En in het groen gewas , en aan de koele ftroomen ; '

De tafel is het veld, en ftoelen 't jeugdig gras,

En niet een menfchcn fcheid , voor dat het avond was^
Abigail, onder dies in haar bedryf gekomen,
Die vind het gantfch gezin metblydfchap*in genomen,
Bevind door al het huis gelyk een Konings feeft,

Een ieder is verheugt! maar Nabal allermeeft,

Die hadde zonder maat en boven meug gedronken.
Zoo dat zyn grillig brein ten vollen is befchonken.,

E*
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En ziet wat dezen man en menig menfch gebeurt.'

Hy zwom in enkel vreugd^ wanneer hem dient getreurt

Abigail zag het aan al wat de gaften deden,

En hoe ze gaan te werk . en in de boute fneden

,

En hoe het maagden rot een herders deuntjenzong,
En in het groene zat, of aan der heiden fprong,

En hoe dat Nabal woelt, en ieder dede drinken,

En ftraks al wederom een vollen beker fthinken.

Maar zy terwylhy braft,enzeidhemnieteen woort,
Wat David had beftaan , en hoe hy was verftoort.

Doch als hem naderhand en aan zyn ruwe knapen,

De brokken zyn verteert de dampen uitgeflapen,

Soo tyd het wyf te werk, en zeid met heulen mond,
Dat hem geweten dient , en haar te zeggen ftond

:

Het is genoeg bekend hoe Davids rappe ben 'en

Ons vee geen hinder doen , ons kudde niet en fchenden.

Maar datze vreedzaam zyn , en dat 'er niet een beeft

Voor diefte, voor geweld , of ander hinder vreeft.

Noch weet gy weerde vriend, hoe Davidaltevooren,
Is uit des Heeren Naam als hoogde macht gekooren,
En dat hy met 'er tyd, na menig ongeval,

Eens Rechter in het land, ja Koning wezen zaL
En gy noch evenwel, wanneer zyn boden kwamen,
En met een heus gelaat tot ons haar toevlucht namen

,

Hebt zyn manhaftig volk gantfehkwalykafgerecht,
En David uit gemaakt gelyk een boozen knegt.

Hoe ! was 't niet beft geweeft nadien u dienaers zaten,

En met een vollen mond van onze kudde aten,

Te zenden eenen deel aan zoo een trouwen vriend ,

Die al het gantfche land vo r ons ten goeden dient!

't Is ja een nutte kunft voor die by meafchen leven,

Te fchenken als het dient, en weg te konnen geven.
Want die ter rechter tyd zyn hand ontfluiten kan.

Dat is een wel gewilt, een wys en geeftig man.
Gy weet het even zelfs, dat uwe rauwe zeden,
By niemand van het volk en konnen zyn geleden,

En dat u grillig hooft in vollen bnnd cmtfteekt,

Soo haaft als eenig menfch u niet te pas en fpreekc.

I 2 Ik
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Ik hebbe menigmacl, ooi; met geftorte tranen,

U tot een zoeter aerd bevlyti^t aen te manen.
Macr wat ik oit be^on, gy houd u wrangen aerd,

En blyit ui r even z;o, als gy te vooren waerd.

Is 't niet een oude les, dat heus en wel te fpreken

K-n twift, en ongemak, en kwaJe flagen breken,
E dat m tegendeel een fel en vinnig woort,
Ook zachte lieden zelfs en ftille zinnen Hoort?

Ik heobet met 'er daad, en op gew^iTe gronden
Ik h:b het even z^lfs ten vollen onder-vonden,

H> heb het by gelyk gezien op eenen dag,
En wat een \ innig woord en zoete tael vermag.

Myn 1 ert dat fchrikt 'er af, wanneer ik ga bedenken

,

Hoe lat het leger kwam , om al het Huis te krenken,
Om ons , en gantfch het Dorp , te brengen in den nood;
En u voor alle ding te geven aan de dood.

't En ware Godes hand, tot ons-behoud genegen,
Het kwa d had afgekeerd, door onverdienden zegen,
Gewis het gantlch ge dn dat lage nu vermoort,
En gyin 't itof gedrukt, en in ü bloed g:fmoort,

Wa t als gy vinnig fpraakt tot DaviJs trouwe knechten ,

En dat zy haren deer des gingen onderrechten

,

Doen werd zyn geeft verrukt, zoo dat de goede Vont
Na wraak, en ons bederf met al de zinnen doril.

Hy liet van (tonden aan den feilen hooren blazen

,

En deed" het gantfche ro. van lpyt en wrevel razen

.

En aar kwam fluks het heir me: rafTe fchreden aan.

Met op-et ons gezin, en u voor al te liaan.

Ik, hier van onderrecht, ben, na myn krank vermogen,
lot David af gereilt, en tegen hem getogen,

En God heefc myn germeek gegeven deze kracht,

Dac hy is van dên fpyt tot beter zin gebracht.

"Wei, geeft den ILrere dank, en vry met volle leden,

Dat u des levens draad niet af en is gelhedtn

,

En wat ik bidden mag, betracht een beter aard,

En word eer» wvzer man, als gy te voorei. waird.

Men 'etrt uit ongev.d, uit druk, en harde fhgen,
Hoe dat men leven moet en zich behöoit te dragen,

.

Doet
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Doet hier dan voordeel met. Want die uit droefheid
Die vind zyn ongeluk in blydfchap omgekeert. (leert

,

Als Nabal 't ftuk door zag gelyk het wjs gelegen

,

Zoo i> een koude fchrik hem op het hert gezegen;
't Schynt dat het levens vocht hem in deburftvervrieft

m

Soo dat hy neder zygt en alle kracht verheft.

Siet daar een menfch vervreemt van al!e goede zeden?
Hy dankt de'vr juwe niet voor haar bezeae reden

,

Noch voor haar wysbeleid , noch voor haar kloeke daad
Zoo dat haar zoet bedryf als rook daar henen gaat,

En dat het iluHle wasj geen ftem en werd verhe /en 9

Om voor des Heeren gumt een dankbaar hert te geven.
Noch min fielt Nabal vaft, dat hy na dezen tyd
Zal toornen zyn gemoed en hoeden voor den fpyd.

Dat hy zd wyzer zyn, en zachter leeren lpreken,
Dat hy zal beter doen, en weeren zyn gebreken.

Dir had hem wel betaamt: maar neen, o leider ! neen.

Zyn hert is als een blok, zyn geelt een hirde fteen.

En eer de tiende zon kwam aan den Heme fchynen,
Zoo zag men als een rook zyn bange ziel verdwynen.

Godflocgherndaihyfter£ Ziet hier, ö vrienden, ziet!

Dit heeft de wereld in, de vreugde hart verdriet.

Straks ging 'er door het land dat Nabal was geiïr.rven,

En dat de jonge vrou hiar vryheid had veiworven,
Dit riep de fnelie Faam, als met een vollen mond

,

En Kenas hoorden 't eerft, daar hy op fchil'dwagt üonol.

Hy was een hups gezel, en hadde lange djgen
Met David ongemak en enkel leed gedragen.
Hy ftond doen op den weg, een weinig uit het heir,
Hy lett'op zyn b.roep, en paft op zyn geweir.

Hy wandelt aan den berg en ging een deuntjen zingen

,

Ten einde dat de flaap hem niet en zou befpringen.
Al is het land in roer, hy voed' een nullen geel,
Het blykt uit zyn gezang, dat hy den Heere vreeft.

I 3 GE,
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GEZANG.
Foor een Krygsman op de Schildwacht ftaande,

Op de wyzc: Jamais une Ji belle Dame, &c.

OGyf die noit gewoon te flapen,
Noch egter fiage ruft geniet ,

Weeft) Heer, een Herder uwer fchapen,
En op u knechten neder ziet*

Eilaas ! ons wak.n
En k n niet maken

,

Ten zy gy u> ons gunfte biet.

Wilt u tot onzen leger wenden

,

Waar dat hy zich ter neder fielt,

En hout de Wacht voor onze benden

,

Wanneer zvy trekken in het t/e/t

En laat ons wallen
Niet overvallen ,

Noch door verraad , noch door gewelf.
Gy kent des werelds gr r>ote werken

,

Als fchepzels van u eigen hand ,

Gy kont eok in der haaft bemerken ,

De gronden in het gantfche land.
Laat uwe ftralen ,

Maar neder dalen

,

En, He>r, wy zyn in goeden ftand
Ons zweerd en kan ons niet befchermen ,

Daar in bejlont noit onze kracht, .

8y wilt maar onzer, Heer, erbarmen
£n houd voor ons geftaage wacht

,

Zo kan noit quellen
Noch noit ontftellen ,

/*/ wat 'er hindert in de nacht.
Laat noit denJlaap myn oog bekruipen ,

Terwyl ik hier dus tenzaam fta y

£n laat mit vyand komen Jluipen

,

Dat
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Dat hy my in het duifter Jla.

Laat my de zinnen.

Niet overwinnen ,

Dat ik verkeerde wegen ga.

Maar fwyl ik hier ben om te wachten ,

En dit ik v fyt noch moeite fpaar ,

J&ftiefi %
6 Heere ) myn gedachten,

Dat ik myn eigen' ziel bewaar.

Zend uwen zegen '

Op myne wegen,
En hoed myn geeft voor hels gevaar.

Terwyl de krygsman zong be°;on de zon te ryzen,

Om a! wat duifter is de menfchen aen te wyzen,

En ziet, een herders knecht, die na zvn kudde ging,

Die fprak de lanffer aan, en zeid' hem alle ding,

En zeid' hem boven al, hoe Nabal is getreden

Den weg van alle vleefch, en van de dood beftreden,

Den laatften adem gaf, en dat zyn jonge vrou,

Is zonder eenig kind gelaten in dën rou.

Juifc op dien eigen Dag was David opgerezen

,

Om vroeg op zyn bejag , en in het veld te wezen.

Hy ftont alreê begord met zyn manhaftig zweerd,

En zag voor hem getoomt een fris en moedig peerd.

Maer ziet in dezen ftand is Kenas aan gekomen,
En fcheen aan zyn gelaet met blydfehap in genomen.
Hy buigt hem voor den Held , en bied hem goeden dag,

En ftort hem in de borft dat op zyn herte lag

;

Geluk, ó machtig Vorft! uw leed is nu gewroken,

U fchaemte weg gedaen, ons fmaedheid afgebroken;
Ziet! Nabal is geréift na 't onder aardfche dal,

Zoo dat hy nimmermeer ons weder hoonen zal.

Het was hem aangedient, wat gy had voorgenomen,
En daar uit is een fchrik hem veérdig overkomen

,

Een fchrik vol diepen angft , zo dat hy neder viel

,

En is te dezer fcond een lichaam zonder ziel.

Zo > haafc de Vorft het woord kwam in zyn ooren zygen,
Zoo Toelt hy zyneo geeft tot in den Hemel ftygen.

I 4 Lof
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Lof, zeidhy, zy den Heer, die mynenweg bewaart.
En even wrake doet aan Nabals harden aard.

Die* eigen oogenblik hy voeld zyn jonge zinnen,

Door zeker (til gepeis in ftüheid overwinnen.

Hy zag Abigail, en haren rooden mond,
Als of de jonge vrou hem voor het ooge ftond.

Hy dacht ain haar gelaat , aan haar bev llig fpreken

,

En hoe ha^r zoete mond zyn gramschap wift te breken
En hoe zy rechten kon, door heus en wys beleid,

Al wat door onverftand by Nabal is gezeid.

Hy voeld in dit gepeis zyn gantfche ziel bewegen,
En al zyn innig merg dat word tot h-iay genegen.

.
• En waarom lang verhaal ? Hy maakt een kortbeflui^

En (tiert dien ólgen dag een deel gezanten uit.

Die gaan tot Maon op, die gaan Abigaïl groeten,

En met een blyde taal haar droeven ftaat verzoeten.

En Sein, aan wien de \
'orll den lait bad op geleid,

Die b og hem voor de vroia, en heeft 'er dit gezeid:

U.wysheid, fchoone b oem, heeft onze Prins bewoogen ,

Dat hy zyn hoogen geeft tot uwaarts heeft geboogen,

Zoo dat zyn innig hert u ware liefde draagt,

Di:s naakt u groot geluk, indien het u behaagt»

Wy hebben vollen lalt u dit te komen zeggen,

Gy wilt het dei tig ituk na reden overleggen.

Een Prins die bied u aan zyn onverbroken trou,

Indien het u bevalt gy word zyn echte vrou.

Hy die u gunit verzoekt is tot ce kroon gebooren.

is tot een Yorft gezaltt, en tot het Ryk gekooren.

Zoo gy hen gunnen wilt u trou en rechter hand.

• Gy zyt van h -den an PrincelTe van het land

Denkt waar gy voortyds waard, en waar gy ftaat te ko-

Indkn maar dezd kan van u werd aangenomen., (men,

Weet dat u dit geval tot hooger ftaat verheft,

Zo ver Jeiu alom uw' Maon overtreft

Gy die te vloren zat te midden in Je fchapen*

Zult wo.onen in het Hof, en by een Koning ilapen,

Zult H irdérintté zyn van Jacobs hooge Stam,

En van des Heereh volk, het zaad van Abraham*
U zal
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Uzal geen nonze ko:^, geen wind gek meer ontvellen»
U zal ^een grillig ho ff de teere zinnen quelien

;

Een wys en deftig Vorft, een fpiegel van de deugd,
Die zai een trooiter zyn, een lydei uwer Jeugd,

Bedenkt hoe veel 'er zyn, ook van de grootile vrouwen,
Die wenfchen van den Heer, aldus te mogen trouwen.
Maar zoo een hoog geluk en is voor ieder niet,

Gy daarom p.eemt het aan, dat u de Koning bied.
Abigail op het woord die liet haar neder zygen,
En icheen een diep gepeis op dit verzoek te krygefi.

Zy weet wie David is, al lyd hy tegenfpoet,

En ïtelt het voor gewis, wat hem geworden moet.
Zy weet dat alle daag geen goede Honden komen,
En dat een fchoone kans dient waar te zyn genomen»
Zy weet noch boven al, dat God is met den man,
En dat ze met den Veilt niet kwalyk wezen kan.

Zy (breekt dan in haar zelfs: God geve zynen zegen,
Ik vinde myn gemoed tot dezen Heki genegen",

Ik z e hoe dit geluk my van den Hemel daalt.

En dat op dezen kans niet lang en dient gedraalt.

Het is des Heeren werk, dat zoo een machtig Koning,
Syn oog heelt laten gaan op myn geringe woning

,

Dat David over my zyn edel herte ftreKt,

Wel aan ik neem Öpnggjig duarmy den Hemel trekt.

Zy keert haar tot hef rot van David uit gezonden,
Zy lpreekt de mannen aan, daar zy te zamen Honden;

Ik ben manhaftig volk , voor uwen Vortt bereid

,

Waar dat hy trekken zal , of waar hy my geleid.

Ik Wil op zyn bevel, en op zyn ciienften puffen,

En aan zyn knechten zelfs haar moed^ voeten waden
9

Ik wil hem eigen zyn in vreugd, en ware rou,
En, mee e.n wunrd gezeid, ik ben zyn echte vrou.

Tentona m ditgefprek, de Bruid gaat haar bereiden*
En kieftvyfmaagden uit en doet haar zoo geleiden.

Zy ryd tot David in, zoo veer als ze maar kan,
En hy onthaalt de vrou gclyk een echte maiu

I5 PROEF*
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VErnuftig Griekenland, wilt heden laten varen,

Wat m u is gebeurt in meenig hondert jaren,

Al wat het eerfte volk eens zeldzaam heefc gedagt,

En wat een jonger tyd te voorfchyn heeft gebragt.

Wilt door een lang verhaal, hier me't te zamen rapen,

Noch hoe, door flim bedrog, Alcmeerie werd beflapen

,

Noch hoe dat Ceres kind by PIiko was ontfehaakt,

En van den 2warten poel PrincefTe werd gemaakt.
Noch wat Pafiohaë voor dezen heeft bedreven,
Dat van den ouden tyd niet recht en is befchreven

,

Noch hoe dat overlangeen gantfeh verfcheiden aard 5
Te zamen is gebracht, en door de trou gepaart.

Laat ons een ander ftuk op heden gaan bemerken,
En laat op dit verhaal , de jonge zinnen werken

t En is geen wonder meer, al troude Galathé
Een dooden uit het woud, of monfter uit de zee.

Ziet hier een jonge maagd , tot hooger drifc genegen

,

Die fteld haar teeren voec op ong*:baande wegen,
Zy doet een zeldzaam werk, en met een vreemt beleid,

Zy fchout die haar begeert , zy wil die haarontzeid,
Zy
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Zy vleit een bultig man , zy vlied de fchoone menfchen»
Zy haat 't al te maal dat jonge lieden wenfchen
Op, op, gezwinde pen, beichryfc ons dit geval,
Dat aan ons Hollands Volk een wonder fchynen zal.

Kipparchia geftreelt van al de jonge lieden,

Meer als 'er eenig menfch te vooren zag gefchieden j

Is quellig in den geelt en bylter ongezint

Als haar een jong g r-zel met zoete woorden mint.

Het is haar meerder luft, gelyk de maagden plegen,

En in een Uil vertrek alleen te mogen weg.-n,

Om door een ryp gepeis te toornen haar gemoed,
Wanneer het buiten fpoor verkeerde gangen doet.

Zy vind in haar geen luft, gelyk de maagden plegen,
Zy vind tot naaide- werk haér zinnen niet genegen

-

Zy wil gein tyd verdryf, gelyk de lofle Jeugd,
Zy wil geen mal genas , of onae/;outen vreugd.

Haar geeft itygt honger op, zy geef: haar om te zoeken,
Al wat 'er lchuilen mag in ongemeene boeken,
Zy fpot met fpe-dewerk, en al het aardig doek,
En laat haar vrouwen tuig verfchoven in den hoek.

Een fchrift dat hooge zweeft- en boven alle vrouwen;
Dat ruft op hare fchoot , en leid In hare bouwen.
En lchoon het duifter word , zy draagt de boeken met

,

En leidze nevens haer ook in het zachte bed;
Al wat de jonkheid acht, dat is in haar verdwenen,
De befte vm het land die loopen blauwe fchenen.

Eqii Jonker uit het Hoi', en zyn uitwendig kleed

,

Dat is haar als een walg, en enkel herten leed.

Klaar des al niet te min de grage jonge lieden,

£n later efter niet haar gunlt te mogen bieden;

En hoe de Juffer meer de vryers wederhout,
Hoe meer zy word gevergt, om haaft te zyn getrout.

kleeft al luar naafte bloed is bezig haar te raden,

£ich met geen droeve zorg te willen overladen;

Maer bly te zyn gelyk de Jongheid veeltyds plag,

Terwvl het haar betiemt," en ook gebéuren mag.

Pc moeder is gezint haar fpoe'dig uit te geven,

pin in den echten ftaat hacr da,ien af te ieven.

Zy
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7y roept fcliier even Haag: Het is my groote ïpyt

Dat gy zoo byftcr ftiï, en ongezellig zyt.

Gy fpaart u Jeugd te lang, dies word ik onverduldig;

Gy zyt aen onze itam een" nieuwe jonkheid fchuldig:

Gy moet voor al bet Ryk gaen brengen aen den dag.

Waer door het even (teeg in wezen blyven mag.

Ontfluit den weerden fchat in \iwen feboot verholen 5

U Vader ewn zelfs die beeft 't u bevolen.

Kielt uit de gamfche ftad een iuitig Edelman,
Die tot zoo nirten werk u dienltii wezen kan. »

Om land- koop wel te doen, en wel te mogen paren,

En komt nau eens 'c geluk m zeven gantlche jaren

,

£n midsdie febocne kans zoo wonder zeldzaem valt,

Zoo die t bier valt gegaen en niet te zyn gemalt.

Maar wat baer iemand raad, zy gaat baar oude wegen,
Tot vryers niet gezint, tot vryen ongenegen.
En zy en kent voor ai geen aangenamer dag,

J3an als ze boeken leeft, en eenzaem wezen mag.
Het viel op dezen tyd, baer vader hadde ga(ten;~

Maer hy en liet met drank geen vrienden over laften.

Een ieder eilchte wyn zoo veel bet hem geviel.

Zoo dat meelt al bet volk de zinnen nuchter hel.
De vreugde lyke-wel en is niet weg genomen:
Want na het derde glas begonder praet te komen,
De wyn heeft ieders brein tot fpreken op gewekt,
Een ieder vogel zong, na dat hy was gebekt.

Hier gaet Archidama^met wonder booge (treken,
Van zyn doorluchtig Huis en grooten .Adel fpreken,
Hy roemt hem afeedaelc van Cadmus oude (lam, (rarn

Die (fchoon het'Bacchus fpeet) den drank bet leve»
Maer Bytes poogt btt geld, het land, en oude renten.
Als vry "van meerder nut, de gaden in te prenten.

Hier weid hy wonder breed. Arifto prees de Jacht
Die hy van groorer vreugd voor rechte mannen acht

Maei'Hedonvalt 'er in, in looft de fchoone vrouwen
E:. wil, tot zyn vermaek, maer dezen akker bouwen.
Candaules loeg hem uit, verhielden koelen Wyn,
En noemt zyn hoogde goed te leven zonder pyn,

Phvx:
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Phryx zweeg een langen tyd, terwyl de gaften aten,
Maar berft ten leften uit, en pryft de groote ftaten,

Hy meint dat ftaag te zyn in 'sKonings vaftegunft,
Ts ver het hoogfte luk, en vry de meefte kunft.

Doch Calchas, o rn den twift in dit geval te myden
Ging halen aan den dag den loop van oude tyden.

Hoe dat eens over Jang Leander had gevryt

.

En door de baren drong met onvermoeide vlyt;

Wat Thaïs heeft gedaan in haar ontugtig leven,

En wat oit Canace voor dezen heeft bedreven,

En meer van dezen aard, waar van hem ieder prees,

Tot dat 'er op het left een groote ftilte rees,

Wat lager aan den difch daar jonge lieden zaten;

En niet als van een bruid, of van haar vryen praten,

Daar ging een yder aan na dat hy is ge/int,

Of na de reden* leid, of naar hy'ftoffe vint.

Accetes, uit 'er aard, een hater van de Vrouwen

;

Befpot al wat 'er fcheen genegen om te trouwen,

Hy noemd het echte bed, een jok, eenlafrigpak,

Eén ftage flaverny, een willig ongemak;

Hy zwoer noit tot een wyf zyn hart te zullen geven

>

Af wou de Wysheid zelfs met hem in echte leven,

Dit hield meeft ai de jeugd al wat te rau gezeid,

En meind dat hy te breed in dezen handel wei.

Maar Arcas wederom , genegen om te, paaren

,

Hielt trouwen wonder nut voor zyn gelyke jaren.

Hy noemd het echte bed des wêrels hoogfte vreugd,

Een fteunzel voor Jen Staat, een Haven voor de Jeugd ?

Hy riep: Ik wil een wyf, ik zal 'er een belezen,

Al zou de Sotheid zelfs myn byflaap moeten wezen.

Siet daar een groot verfchil , "voor ongelyken aard,

d'tóen wenfc te zyn getrout. en d'ander ongepaart.

Maar onder dit gewoel quam Celon tuffen beiden,

Ee hield 't zonder grond al wat de vryers zeiden.,

Hy fprak: Indien ik oit zal komen tot de trouw,

Ik* wil een flechte duif, 'ken wil geen wyze vrouw.
Siet dus zweft al het volk, en weet bequame reden.

En wat hem dienen mag tot zyn gebruik te fmeden

;

d'Een
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d'Een doet het in der daad, en d'ander in den fchyn,
Dus ziet men overal de krachten van de wyn.

Hier na ging Crates aan, onaardig in de leden,

Maar geeftig in 't verftand, en deftig in de reden.

Eerït fprak hy vin het ooft, dat op de tafel ftond

;

Maar uit een diepen geeft, en op een vaften grond.

Doen trad hy voorder uit, en kwam tot hooger zaken,

Zoo dat hy menigmaal den Hemel fcheen te raken;

Hy fprak van waar de vorft , yan waar de donderdag

,

Van waar dat ebb' en vloed met beurten komen mag,

Hoe dat het met de lucht en aardryk is gelegen,

£n wat het wonder Al geduuris; doet bewegen,
En hoe een hooger geeft bewoont dit machtig lyf,

Die al dit groot beflag heeft onder zyn bedryf.

En of geheel de menfeh
1

, wanneer hykomt te fterven,

Zal in het graf vergaan, en in het ftof bederven,
Of dat zyn innig deel zal zweven in de lucht,

En komen even zelfs daar nok en werd gezucht.

Hy komt ten leften af en ftraft de vreemde ftreken,

Waar roe van langer hand de menfehen zyn geweken

,

Hy ftrykt de ranken deur, hy fcheld de lofle waan ,

Waar med' in zynen tyd de lieden zwanger gaan.

Hy leert dat geen bejag mag nut en voordeel nieten,

Indien 'er goede trou geen deel en mag genieten.

Hy fchaft dennkdom af, vermits de middelmaat,
Al wat ter wereld is in pr>s te boven gaat.

Hy leert hoe dat de geeft ons tochten moet betoomen,
En da? al 's menfehen doen beftaat in loiTe droomen.
Hy fpreekt van' t lompe vleefch, en van de rappe ziel,

En meer van deze ftof ^ na dat de reeen viel.

Hic- in fchiep onze maagd een wonder groot behagen,
En fcheen in dit gefprek als buiten haar gedragen,
Haar dacht , dat zy niet meer by zwakke menfehen zat,

Maar in des Hemels troon en by de Goden at.

De msaltyd is gedaan, de gaften gaan vertrekken;

,Maar zy gaat des te meer haar gantfche zinnen trekken
Tot Crates hoogen geeft, zy wikt en overleid.
Wat Crates heeft gedaan, wat Crates heeft gezeid.

Zyu
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Zyn ftsnd , zyn wy> gefprek, en zyn manhaftig wezen,
Dat is in haar gemord als in een boek te lezen,

Dat is in haar gemailt, en won- Ier diep geprent,

En waar de Juffer ^aat daar fchcen de man ontrent,

Hy zweeft haar vo>r het oog, en leid haar in de zinnen;

En zy en kan geen ruft op haren geeft gewinnen,
Zy noemt hem menigmael, ook tegen haren dank,
En dus maelt haer de ziel gehee'e nachten lank

Doch fchoon een zoete flaep komt over haer gevallen,

Noch wordze nimmermeer genegen urn te mal'en

;

Haer hrein is even dan met reden inget^omt,
Mstuchtalwatzepreist, en wysheiddatze droomt,

Zy ,geenzints door het oog. maardoor het oor gevangen;
Gevoelt in haar gemoed een wonder zoet verlangen,

Zypryst den Jongeling, en zyn-n hoogen geelt,

Zy pryst zyn diep vernuft, en Ichoone reden meest*

Wel wat .is dit gezeid! (dus gaat de Vryiter fpreken^

Wat voel ik voor een brand in dit gemoed ontfteken ?

Werd ik nu minne-ziek van zoo een vyzen man.
Die 't my niet vragen zal, en ik met vragen kan?

Siet , wat een zeldzaam werk ! de befte van den lande

Die ftellen hare trou aan myne Jeugd te i»ande,

Die bieden my geftaag haar trou en rechterhand,

En ik en bood hun nooit een eenig minne -pand*

Ik worde t'aller tyd'gevleit, geftreelt, gebeden,
En deftig aan-gezocHt, en wonder hart beftreden,

. En des al niet te min ik biyve die ik ben,
Om dat ik niet een man voo my bequaam en ken.

Hoe! zal vian nu een menicli van wonder ftrtnge zeden^

Die geen cieraad en lyd ontrent zyn rauwe leden,

OntOellen myn gemoed, en roeren mynen geeft,

Daar voor ik van der jeugd ten hoogfte heb gevieeft?

Ach! dat zou voor het volk een vreemde handel wezea
En daar in d'oude tyd noit van en w-rd gelezen,

En om zoo vyzen gril, en ongehoorde br nd,
Sai ik een ftraat maar zyn door al het gantfche land.

Maar neemt, ik vnndhet „oed zooh;rd. naart te minnen,
Komt zeg eens, myn vernuft ; hoe zal ik dit begin en!

Ach?
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j\cn! Cratcs is van ouds een hater van de vreugd,

Hy kent geen zoete min, geen luimen van de Jeugd,

£yn hert is even daag als buiten hem gevingen,

£n boven aardfchen draf ten Hemel op getogen

,

Hy voed een hoogen geeft van alle tochten vry,

Erkent niet wat de Jeugd of wat het minnen zy.

Wil ik hem voor een man. ik zal 't hem moeten vragen,

En met een groot gevaar myn eere moeten wagen,

Ik zal hier moeten doen al wat een vryer plag,

En dat noit teere Maagd met eere plegen mag.

En zoo ik dit befta, hoe zal de Wereld fprëken ?

Hoe zal het fchamper volk met felle tongen fteken ?

Hoe zal de Steedfche Jeugd verfoeyen myne dat,
Als die gantfeh buiten fpoor en uit den regel gaat,

Ey! wat ik bidden mag, bedaart u lotte zinnen,

En wjlt zoo vreemden (luk u leven noit beginnen.

Kie(Uiever,t\vyl gy mengt,eenman,een echten vrieht,

Die zoet, die geeftig is, en tot u vreugde dient,

't Is vry een wyd verfchil te werden aangebeden

,

Door iemand van de jeugd , verciertmet friftche leden ,

Als aan te moeten doen een fchaam rood aangezicht,

'En af te moeten gaan van alle maagde- plicht,

Als zoo een vyzen kop, ve-flingert op de boeken,

Xe üreelen met den mondj tot vryen aan te zoeken.

Ach ! ziet doch , myn gemoed , dat gy de Klippen myd

:

Een menfeh die leelyk is, hoe kan hy zyn gevryd?

Zy wou na dit gefprek haar geeft in rufte ftellen,

Maar voelt al wederom haar ziel gedurig quellen

:

Dat hoog verheven brem dat zweeft haar in den kop
En waar de juffer gaat, het draait geiyk een top

Zy gaat al wederom h'er over liggen malen,

Zoo dat in dit gewoel haar gantfche zinnen dwalen*
Wel hoe) befchroomde ziel, is dat zoo vreemden ftuk ir

Dat ook een Juffer vryd, en let op haar geluk?

Of moet een jonge maagd haar zinnen laten binden,

Daar niet als tegen- aard en leed en is te vinden,
Moet ik en mynsgclykvooreeuwigzyn befchroomf

,

En trouwen naar het voleen nemen dat '^rkoomt?
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Neen , neen , na myn begryp , dit zyn maar vyze grillen';

Die ons, als yoor een wee, de raenfehen (tellen willen.
Een Vryfter heeft de macht zoo wel als eenigMan,
Te nemen haar gerief, daar zy het vinden kan.

Medea, weg gerukt door Jafons fchoone leden,

Heeft met een zoeten mond den Ridder tian gebeden,
Den Ridder op gedaan haar toegenegen hert,

Tot dat zyn friiïche Jeugd tot haar genegen werd.
Heeft Dido niet gevry t , en met geheele zinnen

,

iEneas aan geleid , om haar te konnen minnen ?

Heeft Sappho boven dien niet Phaön aan gezocht
En door een zoet gevlei tot hare wil gebrocht?

Hoe! zal ik dan ontzien , dat hondert fchoone Maagden
Eens (lelden in het werk , en zonder fchroomen waagden?
Hoe kan het heden daags alleen my qualyk^aan,
Dat in den ouden tyd zoo dikmaal is gedaan ?

Soo ik op luiten zag , daar waren vuile zaken

;

Maar nu ik wysheid zoek, wie kan myn voordel laken?

Ik, die een man begeer, niet zoo de Jonkheid plag,

Mag doen in dit geval dat ieder niet en mag.
Maar Crates is mismaakt. Dit hoor ik op hem fchieten.

Hem die de deugd verciert,wie kan hem !elyk nieten?

Maar hy is byfter arm, en uitermaten kaal.

Die wyze zinnen heeft bezit het al te maal.

Maar hy en heeft geen Haat, om van te mogen leren;

Al wat op aarden waft dat kanjiem voedzel geven.

Maar hy is noit gezet en dwaalt aan ajle kant.

Alwaar den Hemel (trekt daar is ons Vaderland.

Maar wat heeft zoo een menfeh als enkel leet te wachten ?
Een wys en billyk hert kan alle ding verzachten
Maar hy word (taag befpot, dat hem tot fchande (trekt,

Wie dat den wyzen fchimpt,nochword hy nietbegekt.

iVTiar gy zyt bly van aard, en hy een rechte fufter;

Ja hy een deftig Man , en ik een Hechte Juffer.

Maar hy een vuile üonsl en gy een nette maagd ,

Gy fpraakt een ander taal. zo gy hem innig zaagt.

Waar woont oü kloek ver(tand in zo mismaakte leden?

Ik bidde vjaagc my nieu? maar hoort zyn wyze reden

:

Maar
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Maar 't is niet dat alleen, want hy is ook gebult;

Geheel dat groot gezwel is met verftand gevult.

Maar 't is een vyzen kop , hy kan geen vrouwen ftreelen

;

Hy kan my zyn vernuf en deugden mede deelen»

Maar hy is ftaag alleen in eenig zelzaam dal;

Wat raaft het fchamper volk! is God niet over al?

Maar hy baft ieder toe , geen menfch kan hem behagen

;

Dat is een vafte peil dat z,y hen kwalyk dragen.

Maar hy veracht het geld , een teiken dat hy raad,
Wie daar niet op en pad die komt de Goden naa ft.

Maar hy lyd ftaag gevaar % met veel in 't woud te zweven

;

Al wie geen dood en vreeft die kan eerft ruüig leven.

Maar hy komt in geen huis, ook op een verre reis,-

Des Hemels fchoon verwulf dat noemt hy zyn paleis.

Maar hy en drinkt geenWyn,wat kan hem oic vermaken;
yVie drinkt wanneer hemdorft dien kan ook water fmaken
Maarhy nut Hechte fpys,en dikmaal niet en beet;
't Is è;oed al wat hy nut, die maar uit honger eet.

Maar hy en lyd geen kunft of cierzel aan de leden
;

Een wys en deftig Man vernoegt hem met de reden.
Maar dit is enkel leed voor uwen teeren aard;

't Is my de meefte vreugd met hem te zyn gepaarc.

Maarhy waakt menigmaal , ook dikwils gantfche nachten
Wanneer hy niet en flaapt dan yoedhyzyn^gedachtenc
Maar zoo e n zeldzaam hooft en dient geenjonge vrout

'k En. name Crates niet indien ik mallen wou.
Daar ftaat de Vryfter vaft; zy roept haar Vaders knechten
Zy laat in haren Tuyn een hoogen ladder rechten,

Zy gaart in haren fchoot het fchoonfte boom gewas ,

Dat oit een zinnig menfch van fchoone boomen las-

Dit lietze na de kunft met aardig kruid belleken,

Ën wrocht 'er roozen om met hondert minne- treken ,,

Een ieder die het werk m ar eens met oordeel zag,
Verftohd waar heen het wou,. en wat 'er onder lag,

Verftorid in volle daad, en wat de groene kruiden,

En wat het bloem -gewas in dezen wou beduiden.

Men zag 'er fneeg beleid, men zag 'er vonden in,

Yry teikens van verftand, en van een diepe min.

k 2 m
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t)e fchotel boven al, daar in de fruiten lagen,
Die fcheen ook even zelf haar zoeten nood te klagen,
Men zag 'er menig hert bezyden op gemaakt,
Met pylen (zoo het fcheen) tot in den grond geraakt,

Zy geeft het rein gefchenk een van de Kamenferen,
En hiet het by den Man met heufche woorden eieren ;

Doch hoeze fpreken moet en wat 'er dient gezeid,
Dat word haar voor gefpelt en in den mond geleid.

De dienftmaagddoet haar werk, ten beften datzekonde,
Hoewel zy met den geeft de zaken niet door- gronde.

't En valt haar geenzins in, dat 3an de zoeteMaagd,
• Soo vyzen hooft bevalt, zoo ftrengen aart bt haagt.

Zy komt dan met het ooft tot Crates in getreden,

Zy groet den jongeling en zeid hem dezen reden:

Myn Juffer weerde Man, (gy kent ze zoo ik denk)
Die bied u goeden dag, en zend u dit gefchenk.

't Zyn fruiten, na de kunftgeciertmet verfche roozen

,

Die wy tot uwer eer uit meer als duizend koozen,
Vermits gy gifier noen zoo wel en bondig fpraakt.

Van a' dat 'smenfehen oo°;,en ook den mond vermaakt.

Hpparchia die wenft, zoo gy het woud gehengen,
Eens meerder herten Iuft u toe te mogen brengen;
En, om u kond te doen haar toegenegen hert,

Soo is 't d «t dit gefchenk u toe gezonden werd.
De Man die hoort 't aan, maar hielt zich onbewogen,
Vermits hem even doen de zinnen elders vlogen;
By hem werd , zonder ïlot , 'k en weet niet wat gezeid,

En hy gaf even zelfs geen drink -geld aan de meid.

vSyn zwaar en killig brein dat blyft gelyk vervroozen,
Te midden in de Jeugd van al de friffche roozen,
Hy laat de fruiten daar, en hy en proeftze nie:,

Het fchynt dat hy geen kruid offchoone vruchteoziet.

Dit fpeet de Kam ermaagd, en mits zy kon de merken,
Dat aan de Jongeling de zinnen elders werken,

Soo keer^ze wederom, en zeid de Juffer aan,
Wat dat 'er is gebeurt , en hoe de' zaken ftaan.

U fruit begon de Meid , dat zwaar- hooft toegezonden,
En heeft in zynen geeft geen luft mee al gevonden.

Want
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Want of men deze kluts al moje dingen geeft,

Hy weet van buiten niet of hy van binnen leefc.

Hy is al ftaag van huis Gy (hebje'wat te fchenken)
Wilt niet om dezen bloed, maar om een ander denken.
Een gifte (na my dunkt; is zonder grond beftect,

Als hy,dien gy befchenkt, aan u geen dank en weet.
De Maagd had uit gezeid. De Juffer is ver/lagen,

£y geeft haar na den Hof. om daar te mogen klagen:

Ach zeid ze, \ is een blok en niet een geeftig man,
Aan wien myn groengefchenkgeen luft verwekken kan

AchI't is een deuzïg brein, dat niet en kan bedenken,
Wat dat het zeggen wil , als jonge vryllers fchenken.
Ach had ik dezen gunft aan Lycias" betoont,

Ik ware met 'er daad door weder gunft geloont.

Had ik het aardig fruit Eudoxus toe gezonden, ]

Ik hadde voor gewis zyn hert aan my geboridën;
Ik weet hy had vereert aan myne Kamer maagd»
Vry meer als dit gefchenk en al het fruit bedraagt.

Had ik aan Eutrapel het minfte ding gefchonken,
Hy kreeg in zyn gemoed wel duizend minne vonken

;

Sond ik hem maar een blom ofmaar een verfche roos,
Wat is 'er dat zyn hert voor myne gunft verkoos?

Een peer hem toe-gefchikt, een appel hem gegeven,
Die zou als van der dood hem brengen in het leven ,
Die zou den Edelman verfraeyen zyn gemoet,
Gelyk een zoeten dau de flauwe kruiden doet.

Voor minnaars is het ooft van alle tyd geprezen,
Cydippe kan voor al my des getuige wezen.
"Een appel heeft wel eer een ongetemde Maagd,
Tot in den lieven arm van haren vriend gejaagr.

Door ooft en zyn behulp zoo maakte Pluto zyne,
'

Den roof by hem ontvoert, de fchoone Prozerpyne;
En komt 'er aardig fruit van eenig Herders Kind,
Het is van ouds een .peil, dat hy van herten mind.

Dit al (gelyk ik weet) heeft Crates wel gelezen y
Hoe kan dan zyn gemoed zoo ongevoellyk wezen ?

Voorwaar hy is te Huur, daar is geen zoetheid in

,

Daar is in zyn gemoed geen woon-huis voorde min.
K 3 Gy
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Gy wilt dan uwen geeft tot zoeter vryers geven,
Verkieft een Edelman , die beter weet te leven,

Verkieft een zoeter aard die op u dienften wacht;
't Is dwaasheid gunft te doen een die ze niet en acht.,

Zy heeft na dit gepeïs een langen tyd gezwegen, :

Maar heeft al wederom haar ouJe luim'gekregen:
Fy,zeid ze, grillig menfch, hoe g je dus te werk?
Ik bidde. zeg een reis wat is u oog gemerk?

Wilt gy een jonge laf tot uwe gun ft wrwekken?W t gy een Venus wigt tot uwe liefde trekken!

Neen , dat i^ niet gemeent , gy zoekt een deftig man >

Die met een hoog gemoed zyn tochten dempen kan^
Wel aan dan

;
grillig brein, en wilt u niet bedriegen

,

Het is van ouds gezeid: Geen Arend jaagt 'er vliegen:

Geen man zoekt kïnder fpel : en wie 'er hooge zweeft

;

Weet dat hy geen vermaak in Hechte dingen heeft.

De Meid die kwam daar aan en ging deMan bezoeken,
Daar hy gantfch bezig zat te midden in de boeken;
Zy fielt hem fruiten voor met roozen overdekt

,

Voorwaar (bedenkt het wel) het is met hem gegekt.

Hy was met zynen geeft tot in de lucht gevlogen.
En by de Goden zelfs ten hoogften op getogen,
Hy wift u grillen niet, noch hoe het Meisjen ralt,

Vermits zyn hoos gemoed zoo lage niet en valt.

En ziet, vermits de Man veracht zoo kleine dingen.

En niet en is ge wiegt met flechte beuzelïngen 5

Daarom verflaaut u geeft, en krygt een dwarflen zin

,

En 't is nochtans de grond van u begonnen min. -.

Om dat geen oogen-luft zyn hert en kan bekooren,

Om dat de lekkerny by hem is af gezwooren,
Om dat geen fchoonheid zelfs zyn reine zinnen trekt,

Dit is dat u gemoed tot zyne gunft verwekt.

Om dat hy niet en doet gelyk geringe menfchen,
Die rykdom,die vermaak, die*.zachte dagen wenfchen,
Om dat hy over lang zyn tochten overwan,
Ziet daarom wil ik hem, en anders geenen Man.

Maar daar is boven dien een misflag hier bedreven

Ik nebbe dezen laft een toffe Meid gegeven

;

':
• . Ea
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En die heeft (naar ik merk) myn gronden niet verftaan,

En daarom als het dient haar boodfchap niet gedaan.

Wie ziek is van de min, en zoekt te zyn genezen,

Hy die de pyne voelt die moet de bode wezen,

Hem is het droevig leed tot in de ziel geprent,

Dies is hy flecht bedacht als hy een ander zenr.

Ik wil myn eigen zelfs aan Craies gaan vertoonen.

Zoo zal 'dit kloek verftand myn gunften wel beloonen.

Wac doet ons wakker oog en geeftjg wezen niet,

Wanneer het op een man gezwinde pylen fchiet?

Maar hoe! zal ik, een Maagd tot Crates nu genaken?

Zal ik in vollen daad den vryer moeten maken?
'

Zal ik met flout gebaar hem vallen in den fchoot,

En met een vollen mond hem klagen mynen noot ?

Kan dit een Vryfter doen? Kan dit myntongefpreken?
pews myn eerbaar hert dat fchynt 'er af te breken,

Myn bange geeft verdwynt, myn teere ziel verïchiet,

En myn bevreesden aart en heeft de ftoutheid niet.

Maar fchoon ik had de kragt myn voorflel uit te brengen ,

Miflchien én zou de Man myn ftreelen nietgehengen?
Miffchien zal hy terftond, met hard en fcuurs gelaat,

My ftellen buiten trooft, en buiten alle raad?

Maar hoe! bedrukte ziel, wilt gy gedurig hellen,

Om dit onruftig hert met zwaren angft te kwellen?
'Waarom geen zachter weg en beter aard bedacht?
Waarom niet wat gemaks tot uwen druk gebracht?

*k Kn hoef in dit geval myn eere niet te wagen,
Noch met een open mond myn herten leet re klagen;

ïvlen kan in dit geval bedekt en zeker gaan,

Myn eer en dit verzoek dat kan 'te zamen ftaan.

Wie geeft heefc in de oorfc , die kan ook zonder (preken

,

Aan iemand doen verftaan,al wat haar mag ontbreken.

Al zwygt een Vryfter ftil,een wink,een zoete lag,

Die zeid ook zonder taal, al wat haar fchorten mag.

Zy gaat na dit gepeis in hare ki'mer treden,

Zy neemt een zuiver glas, en fpiegelt hare leden,

Zy doet haar koffer op : en haalt 'er voor den dag ,

Al wat tot meerder glans haar leden dienen mag

:

K 4 Zv
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Zy troft haar geeftig hair, entert aan alle kanten,
Haar vlechten met Topaas, en ryke Diamanten,
Met Peerels haren hals, dat net en geeftig ftaat.

Mits zy het aa'rdig tuig in wit te boven gaat.

Een tabberd, na de kunft gefchildert mer de naaide,

Daar in een wakker oog met groot vernoegen dwaalde ,

Die zweeft haar om het lyf, en mits haar rykeftof,
• Vertoont , in bloem • gewas, gelyk een vollen hof. •

Maar fchoon zy is gecjert met hondert moije dingen
,

Die 't oog van *al het volk als tot haar leden dwingen,
. Zy heeft noch beter glans. Want al haar fchoon cieraat,

En h zoo luftig niet gelyk haar zoet gelaat,

Gelyk haar geeftig hair, en roos gelyke wangen,
Al net, en recht bequaam om herten in te vangen.

En dus zo treed ze voort, en geeft haar in de ftad J
Doch meeft ontrent de plaats daar Crates dikmaal zat.

Daar Orate* bezig was, zyn zinnen op te fcherpen,

Daar ziet men onze Maagd het oog gedurig werpen.
Maar of ze zomtyds lacht, en zomtyds deerlyk ziet,

De Man is onbeweegt en hy en groet ze niet.

Hier op fpreekt haar gemoed : Het ftuk moet verder ko«
Want hy is met den geeft te by fter opgenomen , (men ,

.

Ik wil" hem nader gaan, en mee een heuzen mond

,

Hem zeggen dit geheim tot in den diepften grond.

Dat is de rechte ftreek die my zal konnen baten,

Waar fchaamte fchade doet, daar dientze na gelaten,

Dat is een nutte fpreuk , beveftigt van den tyd,

De wy^heid is het weerd dat haar een maget vryd.

Zy komt op dit gepeis tot Crates in getreden,

Maar ziet een koude fchrik die ry£t haar in de leden

,

Haar innig herte klopt, haar gantfche lichaam drilt,

Zy weet niet wat ze doen of wat ze laten vvilr.

Zy ging tot driemaal toe om aan de klink te roeren,

Maar zy voelt haren geeft als uit de leden voeren.

Het fchynt dat zy in zwym ter aarde neder zinkt,

Of dat de ftrate zelfs haar in het aanzicht fpringt.

Zy keert dan wederom, en gaat vafl overleggen,

Of zy dit niet en dient haar moeder aan te zeggen.

Dat
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Dat vond zy voor het led na haer bedenken goed;
Dies gaetze tot de Vrou en opent haar gemoed.

Vrou moeder (zeid deMaegd) hec is een wyl geleden,
Dat gy liad in der ernft gelet op myn hefteden.

Gy hebt my duizendmael tot trouwen aengemaent,
Maar ik en zag den weg daer geenzints toe gebaent

Myn ongevoelig hert en myne tuimel-zjnnen

,

Die waren even (heg onluftig om te minnen

,

'k En wift niet eenen man die my zoo wel beviel,

Dat ik aen zyn beleid wou gunnen ; eze ziel.

Maer ziet hoe alle ding ter wereld kan verkeeren;

Ik voele door de min myn zinnen overheeren

,

Ik voele dat myn hert nu anders is gedelt

,

En dat een zeldzaem vier myn teere zinnen quelt.

Indien het u gelieft my dus verlof te geven,
Ik wil van nu voortaen, ik wenfch een ander leven,

Ik wil ook heden zelfs verkiezen eenen man,
Die myn onduimig hert in rufte dellen kan;

Die myn onrype jeugd ten goede zal bereiden,
En tot de ware deugd myn driften zal geleiden:
Gy doet in dit geval gelyk een Maeder plag,
Op dat ik dit begin ten einde brengen mag.

De Moeder is verheugt van zoo gewende reden

;

Enz oekt van donden aen hier nader in te treden.

Wel Dochter (zeid de Vrou) zyt gy aldus gezint,
Zoo opent even hier , wie van u werd bemint.

Ik zal eer dat de zon is in de zee geweken,
Ik zal noch heden zelfs mee uwen Vader (preken,

Ik weet geen meerder vreugd en zal hem oit gefchien,
Als u zyn liefde kind gecrout te mogen zien.

De Maegd gaec weder aen. Ik hebbe lange dagen,
Myn zinnen om gevoert, myn oogen om gefligen,

Op dat ik mee befcheid ten leden vinden zou ,

Aen.wien ik myn gemoed zou binden in de troj.

En naer ik menigmael met alle myn vermogen,
Het ftuk heb overleid en dikmael overwogen,
Zoo oordeelt myn gemoed, dat Crates is de man,
Die my in dit g'evaï alleen vernoegen kan,

K 5 Ia
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Indien het u behaagt ten echten m} te geven,
Ik ben met hem gezint myn dagen af te leven *

Es dat in vreugd, in pyn, in luft, in ongeval,
En wat my voor een lot den Hemel gunnen zal.

Hoe! Craces (zeid de Vfoü) wel dat zynvyzegrillen.
Die ik niet kan verftaaa waar henen datze willen;

Hoe! Crates. lieve kind, dat is een zeldzaam menfch,
Hy kent geen lief ofleed, géén luft of herten wenich.

Hy heeft en vleis en bloed te zamen uitgetogen,

De gronden van den menfch, de wereld uitgefpoien,

Hv heeft zyn eigen aart en alle vreugt verzaakt^

Zoo dac gy boven al daar kwalyk zyt geraakt.

Zoo gy zyn lichaam ziet, hy heeft mismaakte leden,

En waar men hem ontmoet daar gaat hy eenzaam tredene

Zyn aanzicht ftaat geftrekt, en als in ftagen rou,

In 't korte, dezen Man en dient geen jonge vrou.

Gy in het tegendeel zyt prachtig opgetogen

,

En hebt geftaeg verkeert by luiden van vermogen,
Gy zyt van ons geciert, en van der Jeugd gekleed,

Niet.uit een fchaerze beurs, maer uittermaten breed.

GyzyteenfchooneMaegd, en hondert jonge mannen,

Die hebben, t'uwendienft, haer zinner>fn gefpanneow

Of zoo gy rykdom zoekt, de rykfte van de ftad,

Die zyn door uwen glants ten vol'en op gevat.

Zoo gy op Adel ziet, de befte van den lande,

Die bieden hare trou aen uwe günft tePande,
Gy daerom , friflche bloem ,

gaet neemt een luftigman.

't Zy edel, ryk, of fchoon, gy hebt 'er keuze van

Maer zoo een vyzen aert voor u te willen kiezen

,

Dat is met eigen wil zyn lieve jeugd verliezen,

Dat is het nklfte fluk, en wel de vreemfte flag,

Die ik in dft geval van al myn leven zag.

Hy is een leelyk menfch, en gy van fchone leden,

Gy van een zoeten aart, en hy van fturè 'zeden,

Hy wonder rou gckleet, gy net in u gewaat,

Hy droef in zyn gebaar, gy bly in u gelaat.

Hoe zal dit groot verlchil zich oit te zamen voegen?

Hoe kan dit ftrydig werk oit herten vergenoegen V

Ge-
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Gelooft 't, weerde Kind, zoo ongelyken aerd,

Kan nou als met verdriet te zanten zyn gepaert

De Moeder hadgezeid. De Dochter ging beginnen ,

Niet door een fchielyk hooft, maer wel bedacfite zinnen

Met oorlof, zeid de Maegd,al wat men fchoonheid hiec

En he'efc zoo góéden naem in myn gedachten niet.

En dat gy leelyk noemt en kan ik niet verfoeien,

Maer voel in tegendeel myn liefde dieper groeien.

Defchoonheid, na my durikt, byzonder in demans,
En gèefc noit wareluft , en heeft" ge /n rechten glans*

UlyiTes hadde noit de gaef van fchoone leden,

Noch wan hy menig hert door zyn bezette reden;

Noch heeft hy Nimphen zelfs to: zyne min g bracht:

Zoo dat ik kloek verftand voor alle'dingen acht.

Al Is een lichaem fchoon, wat vreugde kan het geven
Om daer aen vaft te zyn voor al zyn gantfchq Ie" en;

't En is maer een gezicht. Wat kan 'er meer gefchien ?

Al wie het eens bekykt, die heeft 't al gezien.

Of zoo der naderhand iet anders is te vinden *

Zoo blvkt 't dat de tyd de fchoonheid kan verflinden.

. In voegen dat men noit, als met eengroot verdriet,

Het afgaen van de Jeugd en van de fchoonheid ziet,

't Is anders met de geeft,1 die kan tot allen tyden ,

Verfraaien ons gemoed, en op een nieu verblyden,

Die weet, tot onze vreugd, geftaeg een nieuwen vond,
Of met een deftig fchrifc, of met een zoeten mond*

En als dat Hemels vier genaekt zyn fdler lede

,

Dan komt de meefte glans, en ver het aller befte;
. Het is in dit geval de witte zwaen gelyk,

Die zingt haer zoecfce licdontrent haer droeviglyk.

Een geeft van hoog vernufc die kan op weinig uren,

My ftorten in de borft, dat my zal eeuwig duren,
Daer my het friiTche lyf , ook van d^n fchoonften man,
Noch wyzer in verftand, noch beter maken kan.

Hetlyf, hoe fchoon het is, en kan my niet vermaken,
Gbed, adel, fchoone verw' en zyn maer beu :el-zaken^

Het lyf is maer een blok, een ongezonden romp, .

Eti, meteen woord gezeid, niet als een aerden klomp.
Indien
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Indien gy rny een man oit zyt geneigt te geven

,

Ik ben met deze vrierd alleen gezint te leven,

En daerom totbefluic, Vrou moeder, weeft geruft,

In dat gy leelyk noemt, daer is myn herten Iuft.

Al wat de goede Vrou hier tegen kwam te zéggen,
Dat kon de jonge Maegd met reden weder leggen.

De Vader even zelfs die is hier in ontftelt,

Als hem, gelyk het lag, zyn Vrouwe dit vertelt.

Hy, naer het gantfehe Ruk te hebben overwogen,
Meint dat hier Crates zelfs wel mee ft in zou vermogen

;

Hy voegt hemby den Man., hy opent zyn verdriet,

En bid 'met grooten ernft dat hy 'er in verziet.

Dat hy (die niet en is genegen om te trouwen)

Het opzet van de Maegd wil krachtis; weder-houwen;
Dathy(die meteen woord veel'menfchen beter maekt)

De Vryfter neder zet, en har^ luimen ftaekt.

Dit werd van ftonden aen by Crates aen genomen

,

Hy zeid dien eigen dag by hser te willen konien,

Hy zeid, dathy den loop van zoo een vreemd geval*

Ook in een oogenblik in ftihe brengen zal.

In 't huis waar Clico woont daer was een ftille kamer,
Hier tyd de Man te werk, en met een fluxen hamer *

Zoo maekt hy daer een gat, zoo dat hy kondezien,
Al wat 'er omme ging, en wat 'er mag* gefchien.

Maer eer hy weder komtgaethy zyn Dochter fpreken»

En poogt met alle macht haer voorftel af te breken

;

Doch zy blyft onbeweegt, en zet haer even vaft,

Zoo dat haer vreemde luim gedurig hooger waft.

De Man , als uit geput , gaet nu zyn befte reden

,

Gaet al zyn gantfehe kracht op haer gemoed befteden

Hy klopt aen haren geeft met zoo een harde flag

,

Als o t een felle tong aen iemand geven. mag.
ó Wat een fchendig ftuk! waer zyn u teere jaeren?
Waer is u zedig hert, u fchaamte weg gevaren?
Waer is het eerbaer rood der vrouwen hoogfte deugd?
Dat gy u reine plicht aldus vergeten meugt?

Wat roh'u los verftand? Waer dwalen u gedachten ,

Dat gy wik onderfcaen een Man te gaen verkrachten?
Een
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£en Man gantfch tegen aard te dringen op den trouw

,

Dat noit én werd gedaan als vnn een geile vrou?
Quelt u een heeten brand , of worden u de Jedêfl,

Van krevel aan gerit ft, of van het vleis beftreden,

Soo malt gelyk: het dient, en kieft een ruftig Man,
Die itfet een ió.et onthaal u Jeugd vernoegen kan.

Maar by een yyzen griek u liift te willen zoeken,

Die oit geen luft en vind als in vernufte boeken,
Dat is het zotfte (luk dat ik inyn leven zag,

En dat noit mcnfchen brein met reden lyden mag.
Hoe! zal een bkïtig Man een fchoone Ma^gd vervoeren ;

En die geen liefde kent u zinnen konnen roeren?
ó MonJ>er van de ftad, en van het gmtfche ryk!
Wie zag 'er immermeer, wie kent 'er uws gelyk?

Juift op die eigen woord zoo komt de moeder binnen,
Die zeid : Verdwaalde ziel , wat moogjedoch beginnen ,

Gy hebt in gvootenernft op my wel eer verzocht,
•Dat py eens met gemak ot Crates fpreken mocht.

Komt nu, en neemt de proef V3n zyn verkleumde zinnen,
En ziet wat u gefprek op hem zal kunnen winnen.
Hy is hier binnens huis in zeker ftil vertrek,

Gaal; fpreekt hem zoo je wilt, en opent u gebrek.

Als dit -de" Juffer hoort, al is. haar geeft verflagen,

Zy is noch evenwel het fcuk gezint te wagen,
Zy weegt in haar gemoed het onverwacht geval

,

En peift een korten wyl hoe zy het maken zal.

Maar als ze Crates ziet, haa~ gantfche leden beven,
Soo datze geen geluid voor eer ft en konde geven;
Zy üaat gelyk verbaaft van zoo een deftig man,
Maar grbét hem lykewel ten beften datze kan,

In wysheid, kloek vernuft, en lufc tot hooge /aken,

Daar in, ö weerde V>iend?beftaat myn gantfch vermakee
En fchoo i ik ben gevlei c van al de friiTche jeugd

,

'k En vinde geen vermaak in al die malle vreugd.

Want naar ik even hier u left eens hoorde fpreken
Ben ik van zoere min ten vollen afgeweken,

Ik ben, na dat gefprek, gedurig ongerufc
En ziet, ia u alleen beiliiic ik mynen liifc.

Zoo
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Zoo gy het, weerde Man, na dezen wilt gehengc?
Ik zal al wat ik kan tot uwen dienfte brengen ,

Ik zal al wat ik heb u ftorten in den fchoot,

En blyven u getrou tot aan de bleeke dood.

Jk heb van u geleert in tucht alleen te fpreken.

En al het los gevlei ten vollen af te breken,

Ik heb van u geleert» te lyden met verdrag,

Al wat "het fchamper volk op iemand zeggen mag.
Ik heb van u geleert niet meer te willen achten,

Dat ieder een begeert, dat alle menfchen wachten,
Dat oit een prachtig wyf om hare leden droeg,

Ik heb van u geleert, dat weinig is genoeg.

Ik heb van u geleert in voorfpoed niet te zwellen,

En als het qualyk gaat zyn hertje niet te quellen.

Ik heb van u geleert , dat ons de bleeke dood,
Stelt boven alle zorg, en buiten alle nood.

Ik heb van u geleert myn los gemoed te dwingen,

Ik heb van u geleert dat God in alle dingen.

Zyn woonplaats heeft gezet dat God is over al,

Dat God te zyner tyd de wereld rechten zal! .

t

Dat waar hy is ontrent 'geen kwaad en dient bedreven,

Geen boosheid aan gerecht door al het gantfche leven:

Want hy vervult het al. Ik heb van u geleert,

Hoe druk en tegen fpoed ten goede dient gekeert.

Ik heb van u geleert dat ftil te mo?en wezen,
De menfchen voordeel is, en driften kan genezeD.

Ik heb van u geleert, dat gullen overvloet.
De leden niet en helpt, maar enkel hinder doet.

Ik heb van u geleert, en wil 'er in volherden

,

Ik heb van u geleert een menfch te komen werden.
Ik mein het met 'er daad, en niet in loozen fchyn ,

En, acht ik uwe leer, zoo moet ik uwe zyn.

Met zy haat reden fluit, haar gantfche wangen bloozen,
En gloeyen even zoo geKk als verfche roozen.

Daar was een ftoel omtrent, waar op zy neder zeeg;.

EnzietJhaar wezen fprak,fchoon dat haar tongezweeg.
De Man op qit gezicht, voelt zyn gewrichten trillen,

Zvn geefcen over hoop, onzeker watze willen.

Syq
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Sya over ftrengen aard word zacht in dit geval,

En weet niet wat hy doen, of wat hy laten zal-

Hy ftaac dan zonder fpraak, verftelt in zyn gedachten,

Hv voelt in dit gewoel zyn herte fchier verkrachten,

Ten leften, wat bedaard, zoo leid hy zynen ftaf

Syn afgefleten maal , en rouwen mantel af.

Paar ftonthydoenontbloot.Hy toontzyngantfcheleden,

Hy toont zyn krank geftel van boven tot beneden,

Hy.toont.de jonge Maa*d zyn heimelyk gebrek,

En, ziet! in dezen ftant begon hy ditgefprek:

Hetkom my zeldzaam voordo Bloempje van de Maagden!
Die oit door zoet gelaat aan eenig Man behaagden,

Hed komt my zeldzaam voor , ó Bloem je van het land l

Dat gy, fchóon onverzocht, my bied u rechter hand,
Dat gv des (noit gevergt) aan my wilt over geven,
U fri fiche maagde blom, u zoet en jeugdig leven;

Dat gy my zyt gezint , als uwen bed -genoot,
Te bieden uwen mond, te jonnen uwen fchoot.

Wat komt u in den zin, my dit te komen zeggen?
Gewis gy moet liet ftuk vry nader over leggen.

Bedaart u, zoete Maagd , en kent, eer datje mint,
En eer gy door de trou u vrye zinnen bint.

Ik wil u nu ter tyd, ik moet het u ontdekken,
Dat ik geen Man en ben om Vrouwen aan te trekken,

Jk ben een flecht gezel , eh van geen hoogen ftam,

En 't huis is zonder glans, daaruit ikoorfprongnam,
*k En heb geen kooren land, geen kiaverryke dalen,

Geen heuvels in het woud , daar du.'zend fchapen dwalen
'k En heb geen boom gewas,geenwyngaardophet veld

'kEn heb geen prachtig huis en min nochmachüg geld.

Dees male, die my dient om boeken in te fceken,

Ei wat my op den weg' noch voorder mag ontbreken,
En dezen fcaf alle n dat is myn eenig goet;
Myn fchac myn gantfche kraam, die myvernoegen moet

En wat myn lichaam raakt , *k en zal u nie: bedriegen

,

Ook ben ik niet gewo m aan iemand oit te liegen

;

Ik heb my bloot gef.elc voor u, bero.mde Maagd,
Op datje myn geftel en zwakke leden zaagt.

Men
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Men houd 't voor gewis . dat. als myn Moeder baarde.

Ik baar en al het volk met dezen romp vervaarde;
Ik word' als voor een fpook van ieder aan gezien

,

En ik en heb noit Vrou myn leden willen bien.

Daar is een ronde bult my op den rug gewaiTen

,

Hoe kan dat immermeer u friiTche leden paffen?
Hoe zal u geeftig iyf, u aangename Jeugd,
Tn my onaardig menfch oit vinden hare vreugd?

H' e zal u hoog gemoed zich neder konnen geven?
Hoe zal u vrolyk hert zoo ftreng oit konnen leven?

Gy zult, voorwaar gy zult, indienje my gelooft*

Vertreuren uwe Jeugd by zo een zeldzaam hooft.

Ik ben meeft alle tyd genegen orn te dwalen,
Nu in het naafte land, en dan in veire palen:

En dit is myn gebruik, al is myn lichaam zwak,
Noch doe -ik evenwel myn leden geen gemak.

In 't hol ft e van de nacht als' vee en menfchen flapen,

Of by haar weder paar haar zoete kiften rapen

,

Dan leid myn bezig hert, myn deufig hooft en maalt,
Zoo dat het even dan in verre landen dwaalt

Myn
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Myn huis is zonder glants, en zonder gulde vaten,

k hebbe dit beflag al lange na -gelaten.

Een Kamer zonder pracht die cht ik vóór geluk
Een peerd al waar het blind, en brakker niet een (tuk.

Een kleed is my genoeg, kan 't maar de leden dekken,"

En,fchoon 'er iemand lacht, ik laat de wereld gekken.
'kEn zoek geen lekkerny, geen mond of oogen lu(r,

Ik noem het goede fpys al wat den honger' blull.

Aan tafel, daar het volk zyn hoogmoed plag te toonen,
Daar nut ik enkel moes , of dikmaal rauwe boonen.

Ik ftape daar het valt, en ben dan ook alleen,

En voor een zachte peul neem ik een h rden fteen.

Voor wynen,diehet brein mèt heetendampontfteeken,
•Soo les ik mynen dorft met water uit de beeken,
En voor een gulden Cop, of ander ryker vat,

Soo Schep ik met 'er hand een fchraal en killig nat.

Ik leve zoo ik mag, en na de zaken vallen,

Vol hoog en diep gepeis , terwyl de lieden mallen.

Maar hoe een jonge Vrou dient aan te zyn geraakt,

Daar heb ik noit myn werk voor dezen af gemaakt.

Denkt nu, gy die zoo teer van jongs zyt opgetoogen,
En uit uw's Moeders borft maar weeld'en hebt gezoogen,'
Denkt wat gy maken zoud by zoo een vyzen Man,r

Die aan het echte bed geen vreugde brengen kan.

Indien gy zyt geneigt ons regels aan te vaarden,
En leeren na de kunft de gronden van der aarden,
En hoe in oude tyd de wereld is geboud,
Soo bleefje, zoete Maigd al beter ongetrout.

Dm zyn.de zinnen vry, om hoog te mogen zweven,
Èn nutter tot de kunft als die gezellig' leven.

Want al wasr Kinders zyn daar is het nimmer ftil,'

En wie 'er Moeder is en dott niet datze wil.

Maar wat dat u behaagt , ó Peerei van den lande

!

Doet gy met uwe Jeugd aan Hymen offerhande,
Want als ik u bemerk en uwen zoeten aard,
Soo dient u geen beroep, als wel te zyn gebaart*

Gy moet met eenig Prins in echte banden leven,
Eu aan het Vaderland van uwe vruchten, geven,
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De loten uwer Jeugd, u gul en edel zaat,
Dat-moet hier namaals zyn een iteunzel van den (Tast.

Het rood van uwen mond het wit van uwe borften,
Een wenfch van al de Jeugd en hondenjonge Voriten^
En daar van ieder fpréekt door ni het gantïcheRyk,
En is niet voor een romp, als ik of myr.s gelyk.

Wy zitten menigmaal veel uuren opgetogen,
Het fchynt dat ons de ziel is uit het lyt^geviogen;

Maar van het echte bed ofvrouwen geen gewag:
En wat is edel fruit voor die het niet en mag?

Wat is u ichoone blom , aan dit beflag gelegen ?

{Gaat kieft een lullig man, gelyk de vryüers plegen,

Gaat neemt tot u behulp een zoeten bed -genood,
Soo mag een aardig kind vercieren uwen fchoot.

I>at zal u beter zyn , als in geleerde boeken

,

Den aart van alle ding te willen onderzoeken,

Al dat en is geen werk dat jonge vryfters raakt;"

Het fchepzel dient gebruikt daar toe het is gemaakt.

De Man betaamt de zorg, De Kinders moeten fpelen,

Een vryfter dient gepaart, om vrucht te mogen telen.

Gy daarom .. friffche roos , gaat neemt een edelman

,

Die u tot echte luft en vreugde dienen kan.

Dit loom .en bultig lyf voor u te willen kiefen,

Dat is u zoete Jeugd ^ u zoete vreugd verliezen,

Dat is u jeugdig lyf te brengen in den nood,
Dat is by een geleid het leven en de dood.

Daar zyr.der in de itad die zich gelukkig achten,

Dat zy tot in der nacht op uwe dienden wachten,

Al geeitig, edeh ryk, en rappe jonge lien,

Voorwaer het is u belt op haar der een te zien.

Kieft daar wat u bjvaït, dat zal u beter voegen,

Want met een e Je; pa ra ea mag geen ezel plogen.

Niet dat met valler knoop twee harten t'zamen bind ,

Dn als men haren aard in een geitalte vind.

De Vader hoort 'c al wat Crates heeft gefproken,

(Vermits hy door een ipleet, te vooren op gebroken,

Aanzag het zeldzaam fpel) hy dan met zyn gemaal

,

Komt onder dit geiprek getreden op de zaal.

Het
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Het dacht hem tyd te zyn,zyn Dochter aan tefpreken,

Om al dit vreemd gepeis haar uit *t hooft te fteken

;

Hy zeïde: Weerde Kind, hoort nu den leden raad,
.

.. Gy ziet aan alle kant hoe dat u zake ftaat:

t) Moeder raad 't af, u Vaders is 'er tegen,

En Crates even zelfs tot trouwen ongenegen,
En dan noch boven al zoo meind de wy/.e vriend,

Dat gy hem niet en' voegt, en hy u niet en dient.

Gy wilt dan even doch u lófle zinnen ftilien

,

En doet dat u betaamt, en dat de vrienden willen.

Wie na geen Vader hoort, en na geen raad en doet.
Die haalt zich op den hals gewilTen tegenfpoet.

De Maagd in dit gewoel, bedroeft tot in de zielen,

Ga^t met een bangen geeft voor haren Vader knielen,

Zy geeft een diepen zucht, als in den lellen nood,
En toont in haar gelaat gelyk een volle dood:

Ach Vader !'t geen ik eifch dat moet ik hier verwerven;'
Of laat my nu terftond en hier ter plaatze fterven.

Of, zoo ook dit verzoek my niec gebeuren mag,
Houd dezen evenwel voor mynen lellen dag.

Ik zal veel eer een zweerd in dezen boezem drukken,
En myn bedroefde ziel uit hare woon -plaats rukken,

-Als dat myn treurig hart zal fcheiden van den man,
Die ik niet nuffen wil, en niet verlaten kan

Zy keert haar met een woord, en laat haar Vader kyven
En^laat haar Broeder liaan; en laat haar Moeder blyven,

ö Peerei van het Ryk! ik zweere by de zon.
Ik wou u dienltmaagd zyn, indien ik maar en kon.

Ik ben met al myn hart tot u alleen genegen,
Maar niet om myn vermaak met u te mogen plegen.
Neen, neen, gelooft 't vry, ik .heb eenander wie,
't En is geen geilen brand, die myn gtmoet verhit.

Zyt gy, naar u gebruik, genegen om te waken,
En egter niet geilelt om vrouwen aan te raken ,

£v lieve weeil geruit; ik zie maar op den geeft,

- En met u wys te zyn dat is myn bruilofts feeit.

Dat is myn ho glte lult; ik zal niet anders wenichen;
Gèmeenlchap jn liet bed is voor geringe menfehen

L z : 'kEc
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9k En acht .'t niet een zier al wat men daar geniet.
Het is maar een water verw voor een die hooger ziet.

Schoon gy my niet en raakt, noch zal ik uwe blyven*
Laat Hechts maar op myn graftdenaamvanC/"<i^.rfchryven,
Dat is voor my genoeg. De grond van myne vreugd v
En heeft zich noit gezet op ranken van de jeugd.

Hoog oordeel , diep ver(tand,en wel betfrochte zinnen *

Die konnen maar alleen my krachtig overwinnen

,

Daar ben ik op verlieft, daar ben ik om beluft,

En zonder dit verm jak zoo blyf ik ongeruft

,

Hoe! kan ook niet een vrou ha r zinnen over -geven,
Om met een deftig Man haar dagen af te leven

,

In vriendfchap aunder meer ? Kan niet een billik menfch
Ontfangen, buiten luiï, zyn vollen herten - wenfch.

Voor my ik zegge, ja. Gy zult 't haalt beproeven,
Dat ik tot myn vermaak geen man en zal behoeven

,

Geen man en heb gezocht Noemt my flechts een; e vrou,

En ik en wil van u geen plichten van de trou,
Geen wel- luft in het bed. Ik zal my konnen geven,
Om als een deftig Man naar u gebruik te leven,

Ik zal myn hooft -cieraad geboort met diamant,
Ik zal myn ryk gefpan gaan leggen uit 'er hand;

Ik zal dit edel kleed niet laten af te keuren,
Ik acht het Juffer- tuig alleen voor flechte leuren,

ik achte niet een ding als dat de wysheid raakt

,

En dat in ons gemoed de zinnen beter maakt:
Goud, peerels, diamant, en al de ryke fteenen,

En zyn niet in der daad gelyk de lieden meenen

;

't Is maar,'k en weet niet wat, dat om het ooge fpeelt

:

En dat een ydel hert zich in de zinnen beeld;

't En is maar rau £ew;is , gekomen uit de rotzen

;

En geenzints van den aard om dus te mogen trotzen

;

't En is maar oefter-quyl, bevroozen in de zee,

En met een harden iïorm gellingert aan de ree.

't En raakt niet aan het hert , 't en kan geen menfch verbly-
9
t En baat geen dille ziel in druk en bit ter lyden

;
^den

,

Het maakt in tegendeel een ongeruften geelt,

Want een die veel bezit isalle'tyd bevreeft.

VS
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5
t Is vry een meerder luft, de fterren aan te fc

1
* ouwen

,

Als ydel poppe- goed en leuren van de vrouwen.
Voorwaar, het minde licht dat aan den hemel (laat
Is zoeter in vermaak, en hooaer in cieraat.

Dat mag een Menfchen oog ook zonder koft genieten
En zoo een rein gezicht en zal hem noit verc rieten!

Noit boven / yns gelyk doen zwellen door de pracht
Geiyk haar fl'kktr £lans van alle tyden placht.

Wel vriend, wilt gy den aard van myne luften weten
Ik kan ook enkel moes en rauwe boonen eten;
Ik kan ook dooien gaan, ik kan ook zober zyn,
En flapen in het woud en leven zonder wyn.

Ik zal benevens u een rouwen mantel dragen,
En wat gy verder doet en zal my niet mishagen.
Gy zult te gener tyd vernemen myn geklag,
Indien ik maar alleen ontrent u wezen mag.

Maar wat ik heb gezeid , gy laat u niet bewegen,
Ik zie aan u gelaat het is U byiter tegen.

Wel Crates, wilt gy dan myn liefde tegen -ftaan,
Soo moet dit treurig hert van droefheid onder gaan

£00 moet myn woonplaetszyn ontremde droeveMaagden'
Die haar benaude ziel uit haren boezem jaagden,

Uit zake van verdriet en heeten minne- brand,
Daar niemand zoet behulp oi hope toe en vand-

Als Dido niet en mocht haar weerden vriend genieten,
Soo ging. zy met 'er daad haar edel bloed vergieten.
Want eer hy met de vloot verliet het Koningryk,
Soo was de jonge vrou terftond een droevig lyk.

En als de Griekfirhe Maagd Leander moefte derven

,

Zy wou geen vreugde meer,maargafhaaromtefterven.
En Thisbe , by geval van haren vriend ontbloot,
Begaf haar door het zweerd gewillig in de dood.

En waarom zou de menfeh op aarden langer leven;
Als aan zyn droevig hert geen trooft en werd gegeven ?
Voor my 6 waarde Man* ik ga den eigen gang,
Mag ik niet uwe zyn myn leven dagen,

Ik ga den eigen weg, ik zyge na beneden,
Ik ga tot Car^ns boot, en dat met raffe fchreden.

L 3 'kEn
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'k En vreze nu voortaan geen droevig ongeval*
Ik heb hier by der hand dat my vevloffen zal.

"

fuift op dien eigen tyd zy greep een bloten degen,
Die onder zeker kleed vèrhoblen had gelegen

,

'Zy voegt haar op den punt Maar Pyt 'agantfchontftelt

Die vak haar om den hals, eer zy het wapen veld.

Wat zal de Vader doen: wat zal de'MoederTpr?ken?
Hy zit haar tranen aan, die fchynen ft'age beken,
Hy ziet haat droef gelaat , en haren bleken mond,
Soo dat liy zyn gemoed in duizerd prangen vond.

Hy geeft hem uit de zaal , met droefheid in genomen,
En zyn bedroefde Vrou is tot hem afgekomen;
Die toont haar gantïch ontdek, en boven albevreeft,

Het fchynt dat zy de Maagd ziet geven haren geeft.

Zy valt hem om den hals, en met een droevig kernen,
Soo bidze dat de man zyns dochters wil ontfermen.

Hy van een zachten aard 3 en even zeer ontzet,

Vergunt na groot beklag, de moeder haar gebed.

Daar gaat 't zeldzaam toe, daar laat men Crates halen 3

Die komt met ttil gebaar getreden op de zalen.

De Vader zeide niet, hoe na de jongman quam,
Soo dat de droeve vrou het woord ten leften nam.

2y fprak dan Crates aan, met tranen op de wangen:
Ach hoe is déze Maagd 'met uwe min bevangen!

Daar is geen uitkomft aan, ik zie 't met *er daad,

i
Dat al de gantfche lust in u alleen beftaat.

Voor dezen waarde Man, zoo was het ons begeeren 9

pat gy de jonge Maagd zoud van de liefde weeren

,

;' En hier is toegedaan al wat ik oit bedacht,
En daar is niet met al by haar te weeg gebracht;

Pes koom ik wederom met uitgeftorte tranen,

Om tot het tegendeel u zinnen aan te manen.
Wel aan dan lieve vriend, ontfangt de jonge Maagd

,

En doet met hare jeugd gelyk het u behaagt.

De Man die ftelt hem vreemd, en wil het ftuk omleggen

,

Maar echter op het lest hy liet ook hem gezeggen.
Cupido quam 'er by en fchoot hem in de bult,

Totdat zyn koude bert, met vlamine» is vervult.

Het
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Het wicht dat had een pyl in /Etna laten fmeden,

Die nut en dicnitig waï tot zoo verkleumde leden,

De fchicht was byïler Ving, en wonder fyn geftaaïtj

Soo datze door de borst tot m de lever daalt.

Daar gaat den Bruiloft aan , maar zonder faruilofts -gatten,

Geen Maagden by de Bruid die on haar dien lten pallen.

Geen {pel ,óf bly gezang, geen kruid, ofrooze krans,

Geen vryers op de zaal , geen vrylters aan den dans.

De Maagd de woordeen Vrou, door wonder vreemde we»
Haar Ui t is even zelfs in Iuften niet gelegen ; gen,
En des al niet te min zoo ïs de Vrylter bly,

En niemand (zoo het ïchynt) enhöud*erfeert,alszy.

Maar zy verlaat terftont al wat haar plag te eieren

,

En word tot in de ziel verandert van manieren:
Zy draagt een rou gewaat, al is ze wonder teer»

Zy wil geen diamant of ryke peerei meer.
Da tYehoon , dat geeltig hair , zoo net wel eer gevlochten :

Dat zonder heten brand geen vryers zien en mochten,
Is nu in een gerolt, gedwongen over hoop,-
En 't i> nu maar alleen een onbelompen knoop.

Zy gaat door al het land;, en dat met naakte voeten,
Gelyk die haren kost met fpitten winnen moeten:
Haar bed is menigmaal het gras en jeugdig velt,

Daar zy by wylen rust, of óm te ilapen ftelt.

Zy eet maar vóór de nood , en drinkt uit klare beken
Zy kan in grooten ernft de feilen tegenfpreken

,

Zy (traft- het noeii gewoel, en ik en weet niet wat,
De ranken van het Hof, de grillen van de Stad

:

Zy tast ook Princen aan, en die zich Heeren poemen,
Pok die met vollen mond op haar geleerdheid roemen».
Maar boven al het volk dat alle dingen leert,

En tot zyn eigen hert geen zinnen oit en keert.

Siet daar de lieve twee, bewondert van de menfchen.
Gaan dolen zonder huis, maar hebben datze wenfehen.
Zy leven buiten zorg, en met een bly gemoed,
Gelukkig zonder ftaat, en machtig zonder goed*

h 4 Q?Ei



O P E N I N G E

VAN INNERLYKE

GEBREKEN,
T V S S C H E N

N IE U-G EHOUWDE;
Tot welftand van de aanftaande

HUYS HOUDING E.

Een jong en aardig paar, een weinig tyds geleden

,

Was naar een lang gevry in echten Staat getreden.
* De tyd doet haren gang, de bruiloft is gedaan,

De vrienden zyn verreill en hares weegs gegaan,
De nieu geplukte bloem, niet lange na die dagen,

Dat zy den maagde -krans niet en vermocht te dragen,

Die nam haar nieuwen vriend zoo wat ter zyden af,

Daar zy hem onderging, en deze lefle gaf:

Phileta (zoo je weet) wy'zyn nu echte lieden,

En moeten by gevolg verfchil en onluft vlieden

:

De vreed' is voor de Vrou en e yen voor de' man.
Het befte dat men oit ten echte brengen kan.

Ik wil in dit beleid myn kracht en jonge leden

Ik wil tot óns gemak myn gantfch vernuft belleden

;

Gy tracht gelyk als ik tot ons gemeene ruit

,

Soo werd ons 't huisgezin tot enkel herten - luft»

Wel aan nu tot een grond van dit gelukkig leven,

Wil ik tot u bericht een nutten regel geven,
Ik bidde let 'er op; Want zoo je dat betracht,

Soo word on 2 gantfch bedryfin goeden (tand gebracht.

Ik heb een zeldzaam h>ofd en dikmaal lofle vlagen,

Die zomtyds verre gaan en niet en zyn te dragen?
Maar



PH1LETASEN PSYCHE. xaj

Maar wie Hechts voor een wy 1 myn luimen vieren kan
?

En krygt 'er nimmermeer verdriet of hinder van.

Siet als myn fchone • kleed is uit zyn plaats geweken,
Of dat het met 'er hand ter zyden is geftreken,

Soo weet dat my de fchroef dan niet te vaft en (laat.

En let dat ay voor al myn luimen gade Haat.

Weet gy dan myn gebrek een weinig toe te geven,
Wy zullen met vermaak en in geruttheid leven,
Wy zullen buiten twiit verflyten onze Jeugd,
En leven onder een als in gefhge vreugd.

Philetas noord 'het aan al wat' hem Pfyche zeide.

Het fchynt dat hy haar woord als aan zyn here lelde.;

En, n^ar hy zich hier op een weinig had bedacht*
Soo heeft hy met befcheil zynantwo ïrdin gebracht;

Het is my, weerde lief, een wonder groot behagen,
Dat gy de gronden legt voor onze goede, dagen;

Ik wil u weder zyn een zoet en ruftig man,
En brengen tot het werk al wat ik immer kan;

Ik heb van u verdaan, en wil het overwegen,
Moe dat in u gemoed de zaken zyn gelegen,

L 5 Ik
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Jk wiï u van gelyk ontdekken mynen aard

,

En 't is de rechte weg om wel te zyn gepaart.
Ik heb een vyzen kop, en wonder vremde kuren,
Soo dat 'er niet èen menfch by my en kan geduren;
Maar wie rayn grillen viert, of handelt met befcheid,
Die ziet den wrok verzoent en haaftig afgeleid.

Maajr op dat gy verft aat wanneer ik ben te myden

,

En hoe dat met geduld myn ranken zyn te lyden,
Sóo let op dezen peil; De roos van mynen hoed,
Sal u een teiken zyn wanneer gy zwichten moet.

Als die niet recht en ilaat dan heb ik vreemde grillen

;

Siet dan myn hevig brein met alle macht te ftillen.

En zoo gy dat bezorgt, en hier op vlytig acht,
Soo word' ik met 'er daad in beter Hand gebracht

Hier op werd onder hen een zoet verbond geflooten
,

Beveiligt door een kus; en met den wyn begooten;
Een ieder die belooft te pallen op het ftiik,

Op dat haar ftil gezin mocht wezen buiten -druk;

Maar let hoe dat het volk den weg hier toe bereiden,
En hoe zy naderhand haar zaken overleiden.

Soo haaft het vrouwen-kleed is fcheefen buiten ftant,;

Soo haaft was ook de roos verdraait en over kant.

Want als Philetas zag, dat Pfyche zuu beginnen,
Te (lellen in het werk haar ongetoomde zinnen

,

Syn geeft was in de weer, zyn hand die werd verzet/
En zoo werd alle twift van ttonden aan belet.

De Vrou in tegendeel had ftaag het oog gefljgen,

Op zyn verdraaiden hoed, en zyn verkeerde vlagen;

Zy viert hem wat ze mag, en hy verlchoonthetwyf,
En zoo blyft ieder een geruft in zyn bedryf.

Wel aan dan wie 'er is in echten ftaat getreden,

Die prent in zyn gemoed den grond van deze reden

:

Gy Vrouwen eert den hoed, gy Mans het Vrouwen.
Soo blyft het huis geruft en buiten alle leed. kleet,

HOU



H O U \v* E L Y K
Veroorzaakt uit Me del y de n,

Deor eenfchielykeu inval, van een Italiaanfcht

JONK-VROUWE,
Hoe dat de liefde /pee/t ontrent de jonge zinnen,
En maakt een killijr hert generen om te minnen,
Js -vaart te zyn bemerkt. JVeetf gun fit

f*
'zoete jeugd'.

Eens anders>het ten Ieet is dikmaal iemants vreugd*

ACtne^n uit der aard tot vliegen zeer geneges,
En met een fnellen valk «yn lust te mogen plegen,

Was van een edel huis en van een hoog gemoed,
Was uit een volle beurs en welig op -gevoed,

Was vroïyk in gelaat. Syn geest voor weinig dagen

,

Was aan een jonge Maagd ten vollen op -gedragen.

Jolinde was zyn wenfch,zyn troont, zyn herten-lust,

En buiten haar geziekt en was hy nok gerust.

I Hy poogde wat hy^mocht, en met de gantfche zinnen,

Pen toeïit v^n haar gemoed voor hem te mogen winnen;
Hy dede jaren lang al wat een Edelman

,

Met geest en groote kost te wege brengen kan

:

Hy liet meest alle nacht voor hare Kamer fpeclen,

Offehonk haar ftaag den galm van al de zietfte keeien,
En als de lente tyd'haar jeugdig loof omfloot •

Soo was 't dat hare ftoep het eerlte groen genoot.

Hy rechte fp:e!en aan, en maakte groote feeften,

Hy trok in zynen dienst meest al de fraaye geeften,

Hy gafze t'huis de kost, en buiten vry gelag,

En gaat in alle ding zoo quiftig als hy mag,
>Hy nam veel dienaars aan , veel pagie?, veel lakeyen,
T)\z vry een vetten grond haast weten af te weyen

Pi
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Die kleed hy byfter weits en verre buiten maat.
En even in die verw"* gelyk Jolinde gaat.

Syn lyf is op -gepronkt met alle moye dingen

L

Syn vingers als een kraam van al de ichoonfte ringen

,

Daar komt geen nieuwe fnufvan eenig zeldzaam kleed,
Of 't word tot zyn gebruik in haatten uit -gereed.

Hy maakt een fchoonen hof, daar ftaag is in te werken,
Met beelden in het kruid, met duizend fchoone perken,

Getoogen op een draad, en ichier in ieder deel,

Ken fpeel-huis na de kunft , of eenig fchoon Prieel.

Maar dat U niet genoeg , geen tuin en kan 'er helpen

,

Hy maakt 'er grotten in van alderhande fcheipen,

Van aardig hooren- werk, en takken van koraal,

En wat de zee oit zend uit haar verglaasde zaal. •

Hy maakte boven dat ook fchoone water fprongen ,

Die worden door het vrssk. behendig uit gedrongen,
En gaven beelden uit | wonder vreemden aard,

Soo dat ook even daai geen koft en is gefpaart.

1 .y maakt een ruim geb«;u voor doggen , brakke, winden,
En wat van dezen aard by menfehen is te vinden

Hy bracht 'er voogels by de fnelfte die men vond,
En wat van dezen aard oit Noordze Klippen zond.

Hy maakte voor de ftad waranden voor de dieren ,

En koyen boven dien waar in de vogels zwieren

,

Daar zet hy herten in, en menig ander wild,

En dus werd over al het befte geld gefpild.

Hy kocht de fchilder- kunft van al de befte getften,

Een landfehsp, boeren hoef, een woud vol felle beeften,

Een zee van wfnd beroert en uitermaten ftraf,

En wat de rykfte kunft aan ieder nieefter gaf.

Het oudfte beelde-werk beroemd voor duizend jaren,

Dat weegt hy op met geld , al zouder iets te fparen

,

Hy maakt een boek-vertrek , dat wonder deftig was

,

Schoon dat hy jaren lasg riet eenen boek en las.

Noch houd hy boven dien een ftal vol fchoone peerden

,

En koetzen op 's en hoofs, en al van grooter weerden,
Ook jachten op het meir, en gondels in de ftad,

En dus verquift de man een overgrootcn fchat.

Jolin#
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Jolinde, fchoon verweend en tot de pracht genegen >
Misprees dit evenwel en fprak 'er deftig tegen

:

Aébeon, (was haar woord) u dient of' minder moets,
Of na dat ik het merk , al vry wat meerder goets.

Gedenkt aan zeker Prins , die van zyn eigen honden

,

Vermits haar groot getal, ten leiten is verflonden,

En let op u bedryf u fchip dat gaat te diep;

En 't was om niet gezeid al wat de juffer riep.

Hy ging zyn oude gang, hy liet Jolinde praten,

Hy wil zyn hoogen zwier in geenen deel verlaten,

Hy quift gelyk hy plag, en (laat 'er dapper in,

Hy paft op geen verlies, en let op geen gewin.

Jolinde blyfr gezet en laat haar niet bewegen.
Maar wat hy neemt ter hand, of wat hy weet te plegen

,

Men zeid 'er over ftraat, in 't hof, en over al,

Dat hy wel jigen mag, maar nimmer vangen zal.

Noch houd de Jonker aan door alderhande vonden,
Die hem tot grooten laft en zware koften Monden:
Soo dat zyn huis , zyn hof, zyn vee, zyn befte land

5

Aan ik en weet niet wien ten leften is verpand,
Ten leften is verkogt, en al ten kleinen pryze,
Gelyk het veeltyds is beroide lieden wyze.
Maar doen hy had gefpilt zyn vaders lefte Slot,

Werd hy door al het land een algemene fpot,

Een geks-maar by het volk Siet hoe de zaken loopen,
Wie alle dingen koopt, die moet het al verkoopen.

Eet zoo, wie datje zyt, op 't eerfte van den dag
Dat voor het avondmaal iet over blyven mag.

Daar werd de Jongeling van al zyn fpeel-genooten,
En van Jolinde zelts verfmaad, en gantfeh verftooten.

Het is van ouds gezien, dat waar een amaar breekt ^

Geen ir.enfche naderhand voor haar een kcersontfteekc.

Ais nu de jonker vond zyn hoope gar.tfch vervallen

Liet hy ten lellen af van dit uitzinnig mallen,
En om door al de ftad niet meer te zyn begekt,
Soo is 't dat' hy verhuitft en naar het land vertrekt.

Daar heeft hy lange tyd niet als benaude d^gen,
Hy raapt den lchralen koft met tliegen, vinken, "jagen*

Met



i3o PLOTSELYKE LIEFDE.
Met ik en weet niet wat. Maar dat is klein beflag >
En dat geen Edelman of Ridder voeden mag.

Hy teerd allenxken uit, en wat hem is gebleven,
Dat word voer mond behoeft en vollen uit gegeven.
Hem bleef geen nooddruft zelfs van al zyn Vaders erf,

Gtcn kntchten in het huis, geen honden op de werf.

Hem reft flechts maar een Valk van al zyn fchoone panden;
Maar die is wyd beroemt in al de naafte landen

,

Vermits hy met den bek of door zyn fnelle vlucht,

Is heerfeber in het woud, en meeftcr van de lucht.

Dit was zyn eenig al, het üeurjzel zyner zaken,

En placht hem in den druk een vrolyk hert te maken.
Hy kreeg geen wild braad meer, al is hy des belult,

Wanneer de rappe klau van dezen vogel ruft.

De Juffer had een Neef ter jacht alleen genegen,

Die had om dezen tyd een vreemde luim gekregen

:

Geen meelter is bekend wat ziekte dat het was,
Men vond geen heilzaam kruid dut zyne quaal genas.

Men zag des niet te min dat zich de Jonker quelde,

En dat hem eenig ding het grillig hooft ontftelde.

De Moeder is'bedroeft, het wss haar eenig Kind,
Om dat men geen behulp voor haren Soon en vind.

Zy doet hem menigmaal, en fchier gedurig vragen,

Waar toe hy ie belult, en wat hem raag behagen;
Zy riep uit liage zorg, En doet u niet te kort,

Segt maar wat gy begeert . en wat u zinnen fchort.

Hy* dikmaal aangema:nt waar toe zyn luften Ihekkcn,
Gaat zyn genegen hart aan zeVer vriend ontdekken,
Hy zeid hem,krygt den Valk van zoo een Edelman,
Dat is de rechte zalf die my genezen kan.

De Moeder was een vrou van wond er groot vermogen

,

En hy een jonge wulp garrtfeh dertel op - getogen

:

Hy had Actaeons Valk by wylen eens gezien,

En wilt hoe v.eerd d e was by al jonge Hen,
Priicilla was verblyd, vermits zy mochte weten,
Wat aan haar fcranken Soon de zinnen heeft bezeten;
Maar hoe men krygen zal waar toe hy is belult,

Dat maakt hanr kittig hart al weder ongeruit.

Maar
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Haar komt na diep gepds gevallen in de zinnen,

Hoe dat Ada^on plag haar Kichc wel eer te minnen

,

En dat haar oude gunst misfchien in dit'gevrl,

(Zoo hy óe> werd verzocht) noch iet vermogen zal.

Zy gaat het gsnfche Huk wat nader overleggen

,

Zygaat de jonge Maagd den gantfchen. handel zeggen:
Ik bidde, lieftte Ment, doet hier in watje meugt,

' Gy weet dit eenig Kind dat is myn gantl'che vreugt.

J)e Jonker is beroid. en by de fchrale lieden

Daar heeft de penning kracht, het geld kan daar gebieden

Wat nood is zonder wet ; gy looft hem wat je kont

,

Op dat het edel dier myn Zoon mag zyn gejont.

Jolinde nam het aan hier op te zullen letten,

En gaat op dit geval haar fnege zinnen wetten.

De ziekte is haar lief, zyn Moeder boven dien,

En zy wenicht haren Neef gezond te mogen zien.

't Geviel om dezen tyd dat uit de naafte fteden

,

Veel friflche jonge lien, veel zoete vryfters reden,
Na zeker lustig Slot 4 om op een Bruilofes feest.

Al wat men droefheid noemt te jagen uit den geest.

Jolinde was een deel van ai dees lieve bende,
En koos 'er zes of acht die zy voor luftig kende.

'c Is heden zeid de Maagd, de derde zonn^-fchyrt

Dat wy in dit Kafteel sis opgefloten zyn.

De feelfc die heeft
vhaar recht, de Bruid die is beflapsn

Wy moeten elders gaan, om nieuwe vreugd te rapen
VVy moeten uk den dwang, en in het jeugdig groen:

Ik heb een aanflag voor die moet ik heden doen.

't Is lang genoeg gebrast, ik zoek? nieuwe dingen,

Wy moeten hier ontrent een Ridder gaan . befpringen

,

Een vrient ons wei bekent , en om hier rond te gaan

,

Actceon is de man, die moet 'er heden aan.

Gy weet -het al gelylc hoe dat hy plag te leven

,

En hoe hy nu ter tyd te gronde leid gedreven;
Wy moeten gaan bezien wat nu de Jonker doed,
Tenvyl hy niet en heelt als enkel tegenfpoed.

Wy moeten gaan bezien zyn huis en alle zaken

,

En wat hem nu ter tyd de zinnen kan vermaken,
Wv
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Wy moeten gaan bezien wat hy voor landen i. ..

En letten boven al wat huisde Ridder houd,
En hoe zyn keuken rookt, en wat de velden geven,
En of hy beter vaart in dit zyn eenzaam leven

,

En of hy blyder is als hy te vooren plag,

En wat hy 't onzer eer zal brengen aan den dag.

(Jolinde was eegaan tot aan de rype jaren,

En lneger in vernuft als haar gefpeelen waren

,

Maar weelig boven al, en van een vryen mond,
En kluchtig uit der aard, en in het fpreken rond.

Haar Moeder was gerust, haar VaJer overleden,
Haar Sufters al gelyk den eigen Pad getreden:

Een die haar Jeugd beltiert dat is haar Moeders Oom-
Maar die gaf aan de Maagd al wat te ruimen toom.)

De voorflag dus gedaan werd veerdig aangenomen,
Men boodfehapt aan de vriend , wat gaden dat 'er komen,
Menzeid hem boven dien, hoe dat men op de noen,

^

Heeft voor aan zynen disch het maal te komen doen!

De bode was gegaan, en, zonder lange peizen,

De. Jeugd die is gereed en veerdig om te reizen.

Jolinde leid het rot tot enkel tyd verdryf

,

En ftraks is al het volk Aétaeon op het lyf.

Zyn tafel is gedekt, maar geerrfins overladen,

Men zag 'er niet als gtroen, en veelerlei faladen.

Niet dat de vleis-hal zend, of dat de keuken geeft,:

Maar dezen onverlet de Jonker is beleeft.

Hy toont hem wonder heus, en byfter wel te vreden

,

Ily toelt het gantfche rot met fpys van zoete reden,

'Hv g?at In woorden breed, al is zyn tafel kort.

Hy vult \ met den mord wat aan de keuken fchorr;

Te midden op zyn disch daar ftont een (luk gebraden,

Maar wat het wezen mocht dat konde niemand raden.

Hy, voor Wien dat hetftond, en die het beest ontleed;

Verklaart ook even zelfs dat hy het niet en weet.

De vogel word gep oeft , De vogel wierd gebeten,

De vogel word1 gekaut, maar niemand kan 'er eten.

De vogel word gekeert en om en om gewent,
Maar wat 'er iemand doet het diejr is onbekent.

Dit
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Dit £aac het fchamper volk aan haren Waard verwy ten»
Wel ! dit is zeldzaam vleefch, geen tand en kan het byren-

Ei, zeg ons dog een reis, wie heeft 't u gekocht,
Of voor een moi gefchenkhier inhethuisgebiocht?

Een ander valt 'er toe, en gaat wst anders zeggen
,

En weet dit vreemd geval noch breder uit te leggen.

Dat is ganfch nutte koft, en diendig in den noot,
Een ieder eet 'er van en 't blvft al even oroor.

Een ieder ^eid het zyn! maar niemand kan daar we en,

Hoe dat de Vogel niet, of wat er is gegeten.

De praat op dit geval veroor/aaVt groot'. n ftryd,

En dient hun tot vermaak, en duur-J' een langen tyd
Jolinde lykewel , ook midden in het eten

,

En had haar zieken neef niet altemaal vergeren;

Maar zochtbequame tyd by naadden ganfchen dag,

Dat zy eens van den valk Aélaeon fpreken mag.

En luift op dit geval waarom de gaden loegen,

Soo gaatze met beleid haar by den Ridder voegen,
Zy leid hem van den uifch , en wat ter zyden af,

Daar zy hem in 't gemeen voor eerdeen praatjen gaf.

Doch zeidhemniette min,dat zy eenswenfcht te weten,
Wat dat tnen voor gebraad aan tafel heeft gegeten.

Zy bid hem menigmaal, dat hy vaa dit gefchil,

(De gaden tot vermaak) en einde maken wil.

Hy dond een wyl en keek onzeker wat te maken

,

Hy word geheel ontfte:t en krygt befchaamde kaken.

Hy weet niet wat hy zal. Ten leden tot befluit,

Soo berd hy m^t verdriet in deze woordenuit
Gydwingtmy,fchooneMaagdmyndroevendaattemeIdeH.
Eilaas ! myn zot bedryf dat moet ik nu ontgelden.

Ach! dat op tafel daat dat is myn kftc goet,
Dat hier tot uwer eer, alleen het befte doet.

Juid als gy voor den noen my liet in haaden weten,
Dat gy met u gevolg hier woud te middag eten,

Doen was ik wonder bly en niet te min begaen.
Wat dat tot uwen diend op tafel zoude ftaan.

Ik fprak in myn g-moed: 6 Mocht ik heden wenfchen,
Dat ik eer heb gefrUt on treuc oauutte m«afchenl

M 6 Had
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6 Had ik nu ter tyd! dat in myn overvloed,
' De linkers heeft vermaakt, envlyers heeft gevoed!
Ach had ik nu hetwld, dat ik zoo menig werven,
Ook buiten alle nood, voor iemand dede derven

i

Ach had ik maar een deel van dat ik heb verquiff*

En dat tot myner fmaad myn fchrale Keuken mift!

Maar 't was om niet gewend, dies flond ik gantfch verfla*

En zag den handel in gelyk verdiende plagen. (gen.
Maar hoort noeh evenwel hoe dit myn ongeval

,

My trooft in dit verdriet, en eeuwig trooften zal.

Myn goed is niet verquift met zuipen, vreeten, bralTea

Maar om, tot u vermaak op uwen dienft te paffen.

Heb ik een prachtig huis gebout tot in de locht.

Het was op dat myn ftaat aanzienlyk wezen mocht.
Heb ik om mommery, of diergelyke zaken y

Myn befte geld gefpilt, het was tot u vermaken.
In 't korte, wat ik oit voor dezen ondernam,
Gy weet dat aj myn doen uit enkel liefde kwam.

Hier door zyn met der tyd myn zaken zoo verlopea,
Pat my njeq ever bleef om iet te mogen kopen;

Dies
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jDies ben ik met verdriet getoogen uit de ftad

,

En leef hier op het land met ik en weet niet wat,

Ik woon hier op een hof gehuurt van flechte luiden,

Het tuinn'e, datje ziec, dat geeftmy groene Kruiden ^
De bbomgaart ooft en houd, en dat is my genoeg,

, Vermits ik my voortaen na nood en reden voeg.

De nooi kan malle drift en gulle weelde ftaken,

De nood kan ons bezet en vry al beter maken,
De nood kan open doen , en brengen aan den dag j

, Al wat een dërtel oog te
;

vooren niet en zag.

Dit heb ik nu geproeft. Dog mogt ik wederkeeren,
Geen drift en zou voortaen myn zinnen over-heeren

>

Geen pragt of zotte waan verrukken myn gemoet,
. In droefheid vind ik vreugd, en in het bitter zoet.

De boeken, die ik kocht) maar nok en plag te lezen,
Die moeten my voortaen een trooft en toevlucht wezen;
Zy geven my vermaak, en vry al zoerer vreugd

,

Als ik. wel eer genood ontrent de domme jeugd.

In plaat fe van te gaan in alle blyde feeften,

Soo fpreek ik even Haag met al de befte Geeften

,

Die oit de wereld zag ook over duizend jaar

En wat geleerdheid is dat word' ik nu gewaar.

2k leere myn gemoed, en alle zinne-droomen,
Ik leere flim bejag en alle driften toornen.

,

Siet wat een deftig boek, gelezen na den eifch.

Kan geven aan den geeft, en nemen aan hetvleifcïj>

Ik leeze boven al dat Mozes heeft gefchre.ven

»

Wat Godes eigen Soon de wereld heeft gegeven,
Dat geeft my dieper troóf , en zet.myri zinnen vaft.

Schoon wanhoop, ziel-verdnet, jahelenduivel baft,

Ik heb den grond geleert van bouwen , maken , breken »

En heb mee Salomon nu deftig leeren fpreken,
Dies zeg ik menigmaal: AlNvat het ooge ziet

Is ydel, zonder grond en enkel ziels- verdriet.

Een zake niet te min die moet ik nu- beklagen.
.

Dat ik geen meerder eer ü toe en weet te dragen,
Pat ik geen mcht en heb te toonen met derdaad.»

Höe diep gy heden noch in my gevvortelt ftaat.

M z t E*
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'k En heb van nu voortaen geen fchap^n aan der heiden

,

Geen pcerden op den (lal, geen oflfen inde weiden,

Ik heb maar eenen valk, die haak my
#
uit 't rys,

J

Een kor-hoen, als het lukt, of eenig jong patrys.
\

Maar ziet op dezen dag en had hy niet gevangen,

En dit bragt my by naad de traanen op de wangen,
Vermits ik even nu, als gy juift tot my quaamt, j

Dus qualyk was geftelt, en ftond geheel beichaamt. (

Ik gaf my in den hof, en met een angftig zuchten,

Soo plukt' ik moes gewas , en niet als boogaart vruchten,

Ik plukte met 'er haaft al wat ik plukken kond.

Doch fruit dat is al een maar voor een gragen mond.

My docht ik moeft voor al wat anders veerdig maken,

Op dat myn fchrale Wyn de vrienden mogte fmaken,
Dies floeg ik in der haaft myn oog aan alle kant,

Op dat ik eenig ding tot uwen dienfte vant.

Maar waar ik henen keek, 'ken wift ons niet te vinden

'IcEnhadgee nhaas geenrhee,geenhai'ten,bokken,hinden

,

Geen pauwen op de werf, geen duiven op het kot,

Geen ganzen in de gragt
;
geen zwaan ontrent het Sloc

,

Geen eijers in de neir. Wat eijers zou ik weten?
Myn hennen even zelfs die waren opgegeten,
Myn hanen boven dien. Siet daar een hoogen nood,

En mj is niet een end gebleven in de Sloot:

In huis geen rauwe koft tot voorraad van de boden

,

Geen os-üfzwynen-vleefch bequaam te zyn gezoden,

Geen hammen in defchou, die ons Weftphalenzendi
Ach! 'k hei in langen tyddat voedzel niet gekeiir.

Sfèt daar myn droeve ziel met groo:en angft beladen,

Ik had, indien ik kon, myn herte willen braden,
' Maar dat watzonder grond. 'tEn dient devriendenniet,

Schoon ik myn leden zood, of aan den viere bried.

Ik zag dan over al myn zaken gantfeh verloopen ,
*

Ook had ik geen geloof om iet te mogen koopen,
En, dat het flimfte was, geen panden in de kift,

Soo naau is alle ding tot uwen dienft verqui ft.

-Als nu myn treurig hert geen raad en fcheen te weten *

Sag & $nyn lieven ralk geiyfe hy was geseeea

,
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Tot mynen dienft bereid, ik zag den Vogel aan,
En zeide binnes monds: U leven heeft gedaan.

Trou beeft, al is 'rmy leed, ik moet u heden dooden,
Ik moet tot uwen kou myn befte vrienden nooden,

Ik moet u hinder doen, hoe weerdig datje zyt,
Dat eifcht de ftrenge nood en even deze tyd.

De vogel ftond v rbaaft en fcheen te willen klagen,
Of van myn wreed bedryf de grond te willen vragen,
Maar de/,en onverlet, ik greep dit edel beeft,

Ik dood' het met verdriet, en met een bangen geeft.

Maar a's ik weder zag, waarom het zoo gebeurde,
Gevoeld' ik dat myn hert in geenen deel en treurde;
Maar die in dit geval myn bloed niet fparen zou,
Hoe kan ik om een valk my vinden inberou,

Siet daar, eerwaarde maagd hier uit zookonje weten!
Wat datie voor gebraad aan tafel hebt gegeten.

Ik weet 't is taay geweeft, engeenzinsnadeneïfeh;
Maar 'c is myn lefcegoedl, en 't is myn bwjfte vleifch,

Wat kan een edelman v.m iemand zyn geweten,
Die zich met alle macht aan vrienden heeft gequeten,
Die met een open hert h-t al ten beften geeft,

Wat hy voor htm bewaard of in de Wereldheeft?
Indien gy meer begeert, zoo neemt ten allerleften,

Myn hert, myn lyf, myn ziel- ik geve: al tenbefcen,
Gaat zend my na de dood , of na een meerder pyn ;

Soo gy maareens en wirikt, ik z.J gehoorfaem zyn.
<Dit drukc de Jonker uit als met de ganfche leden,
En tot een vaft bewy- van zyn gezeide reden

,

Soo toont hy daar het hooft en pooten van de valk,

Juift op de verfche daad genagclt aan den balk.

Jolinde ftaat verzet , en wonder zeer verflagen,

Zy voad dat na het beeft onnoodig is te vragen,

Tot dienft van haren Neef. Want dir is nu gedaan,

Men ziet den ruiden kop hier vafr geipykert fta&n;

Maar zy is boven dat tot in de geeft bewogen,
En door efn vreemd gepeis tec vollen opgetogen.
Zy ziet en Jonker aan , en meteen diepen zin

Ontleed zy dit geval, en weegt zya uouwe min.

M 3 Dm
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paar is een vreemde luim die alle Vryfters krygen.
En komt , men weet niet hoe,haar in den boezem zygen -

' Wie na d.n rechten eifch het uurtjen treffen kan,
Men houd het voor gewis, die word 'er meefter van.

Het fchynt dat deze ftuip was op de Maagd gevallen,

Terwyl A&aeon fprak. Haar ganefche zinnen mallen,

Haar brein dat zuizebolt, meer als het is gewend,
Gelyk een wagen doet die zonder voerman rencL

Zy berft ten leften uit, zy voelt haar geeft ontfermen,

Zy valt de Jonker toe, en perft hem in haar ermen,
Zy geeft hem boven dat een onverwachten kus,
Zy recht haar weder op, en zeid ten lefcen dus:

Zwygt,trouweRidder,zwygt,'tis langgenoeg gefproken,
Gy hebt door lang geduld myn fteenig hert gebroken.

Siet daar, tot uwen trooft, myn trouw en rechterhand,
Siet daar noch boven dat een fchoonen diamand,

Den beften dien ik weet, Siet wat u word gegeven,
Van eene die verklaart met u te willen leven;

Met n te wil,'en zyn als met haar echte man,
In al wat bitter is of vreugde geven kan.

Js al u goed verteert
, gy hebt u niet te fchanien;

Ik hebbe des genoeg voor u en my te zamen;
Ik hebbe land en zand, en vee, en machtig gela%

En dat wórd al te maal in uwe magt geftelt;

En ik nog boven dien. A&aeon is verflagen,

Bekoort in zyn gemoed door vreemde zinne vlag°n,
Hy weet niet óf hy droomt, of wat hem is gefchiet,

Hy weet n:: et of hy waen, of rechte vreugd geniet,

Hy ftaat geheel verdwelmt. De gaften ondertufTen,
Die zagen haren Weert onthaalt met zoete kuilen,

Datfchynthunwondervrejmd;maaropdieneigenftond^
Ontfluit Jol inde zélfs aldus haar rooden mond:

^efpeelen all' gelyk,' ik neem u tot getuigen,
Dat met den loop van tyd verharde zinnen buigen.

Dees is myn fpot geweeft, meer als ik zeggen kan,
En hy word nu ter tyd myn vriend en echte man:

Niet als de bleeke dood en zal ons konnen fcheiden,
Ik zal in korten, fcend de feefte doen bereiden.

Ook
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Ook wil ik geen gefprek ontrent ons tiou verbond,
Al wat ik oit bezat dat is aan hem gejont.

Gemeen fchap in het goed, gemeenfchap in de zinnen,
Gemeenfchap in het bed, dat is een zuiver minnen,
Dat is het oudfce recht dat ik voor heilig ken,
En ziet op dezen voet is 't dac ik zyne bes.

Aclseon , weerde vriend , wie dat het mag verdrieten

,

Gy zult myns Vaders erf en my voor al genieten,
Stelt dat op heden vaft. En gy, ö zoete Jeugd!
(Ik nood, u tot de feeft) hebi deel in onze vreugd,

En draagt hier kennis van. Daar is de koop geflooten.

En met een friflchen dronk van ftonden aan benooten.
Daar na zat ieder op , en tot een vaft belluit

,

Soo dronk men nog een reis ten huize van de Bruid,

T,~~l E ~F~D E,

Gekocht met

Gevaar des L E V E N S.

DAar ligt een ryke kuft te midden in de baren,

Soo dat rontzom het land de fchepen konnen varen

,

De ring is niet te groot, en des al niet te min,
Men vind 'er menig dorp en fchoone fteden in.

Ter plaatze daar de zon komt uit der zee gerezen,.

Paar plag in oude tyd een fchoone ree te wezen,
Het was een vierkant diep, en menig fchippers gail,

Schoofhier met groot vermaak de ftengen van de maft,

De ftraten van de ftad die krielen van de menfchen,
De zee gaf aan het volk al wat de zinnen wenfchen,

Al wat het oog begeert. En wat en vond m'er niet?
Het fchynt een ftage markt, alwaar men henen ziet.

Maar wat de zon befchynt met haar vergulde ftraalen,

j\l fchynt het wonder hoog, het zal voorzeker dalen.

De tyd verkeert haar loop , de tyd verkeert het al.

En liet en fiaat 'er vaft hier op het aardfche dal.

M 4 • W#c
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Wa- hoeft men eenig boek op dit geval te lezen?
Armuide flechts alleen kan myn getuige wezen;

Waar is "er nu een menfeh die hier zyn handel dry ft?
't Is maar een hoopje pums al wat 'er over blyft.

©aar is geen haven meer alleen de ichorre meeuwen,
D :e vallen op het ftrand • om daar te komen fchreeuwen.
Daar eertyds neeringwas, en vollen herten wenfeh,
Daar ziet men niet een fchip, ja nieteen eenigmenfeh.

Daar komtgeen vreemd gezel, om iet te mogen kopen,

De baken zyn verzet/het diep geheel verloopen :

En w.ja.om lang verhaal? men ziet hier inderdaad,
Dat al wat Wereld hec gelvk een rook vergaat.

Ter tyd als deze ftad ten hoogfïen was gereezen,
En fcheen een gulden zon in haar volkomen wezen

,

Doen werd in haar regrip een vryfter opgevoed,
Frs, geeftjg, eerbaar, heu<, en uitermaten zoet.

Ha?4r va.ier in het la d en even dasr gebooren,
Werd dikmaal in de Wet als eerde Raad gekooren,

Soo dat hy menigmaal in zaken van de ftad,

Als hoog en opper-voogd in vollen luider zat.

Lycoris werd gevryd, Lycoris aangebeden,
Lyeoris was vermaard in al de Zeeufche fleden.

Haar geeft en eerbaer rood met gene fmaad bevlekt,

Die was gelyt een aas dat alle vryers trekt,

Men vond daar in het land veel friffche jonge lieden,

Die aan het aardig uier haar gunfte komen bieden.

E-.n ieder brocht verftand en rykdom aan den dag,

Na dat je geeft hun geeft, of na de beurs^vermag.

Hi.r laat een .olyk quand voor hare kamer fpelen,

Eo wil door loei geluit haar teere leden ltreelcn

Daar recht esri weelig hert een rei ofdans fpel aan,

tn crengt aan alle kant de vryffers op de baan.

-Bier is een ryke beurs, die wil haar meeft behagen,
Door menig Iuftig veld te ryden met den wagen.

Daar is een lofler hoofd, die kan geen Vryer zyn,

Of moet zyn minne drank gaan halen uit den wyn.
Een die Elpenor hiet dre wilze meeft believen,

Metiymcn, mee gezang, met zoete minne Drieven:

Hy
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Hy maakt een aardig veers, ofdichteengeefti^lied'

Dac hy voor zyn gefchenk de jonge vryiter bied.

Hy is een hups gezel en in de ftad gebooren

,

Maar echter wat hy doet zyn dienden zyn verlooren,

Hv vordert niet een ding ," hoewel hy deftig fpreekt

,

,
Dékunftheeftweinigkrachtswanneer'ergeldontbreekt

Lycoris luiftert wat, maar dezen onvermindert,
t

Wat hy op haar gewint dat werd hem ftraks verhindert.

Al is hy wel ter taal al heeft hy goed beleid,

Hem werd nog evenwel het droevig Neen gezeid.

Fy denkt : 't en heeft geen nood,dezake dient hernomen;
Dat eerft niet vallen wil dat kan ten leften komen.
Hy is van weinig moeds, en zonder goeden raad

,

Die op het eerft e Neen een lieve Vryfter laat.

Hy valt dan aan het werk , en gaat 't weder wagen

,

Hy gaat het op een nieu met grooter yver vragen,

Hy doed al wat hy mag , en houd gedurig aan

;

Maar 't is al zonder vrucht ; men hi et hem weder gaan.

Men hiet hem uit het huis en vanLvcoris blyven,

Ach! zeid de Jongeling dit doen de ronde fchyven.
Hy memtdatvanhetquaaddegrondenoorfpronk zy,
Vermits daar Vryers zyn van meerder geld ais hy

,

Eens na een langen tyd'ontrent de korfie dagen,
Soo quam 'er harde vorft, en byfcer fture vlagen,

Dies vroos het Water toe, zoo dat een klare/ beek,
Een fchoone diamand of zuiver glas geleek.

Daar g
:

ng het weelig volk op alle floten ryden,
Daar gaat delolTe Jeugd op gladde banen glyden,

Hier gaat een jonge vrou , en daar een friflche maagd,
Die op het brakkig ys haar teere leden waagd.

De grachten van de ftad aan alle kant bevroozen,
Die worden tot: een baan op dezen tyd gekoozen,
Dit acht het dertel rot het befte dat men vind,
Mids daer een hogen Vest belet den Noorden Wind

Het is wel eer geweeft een wys van onze landen,
Dat midden in de kou de jonge lieden branden

,

Het ys was aJs een perk daar in de liefde joeg,
En menig aardig Wilt na zynen Tempel droe^.

Mj Lyco-
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Lycoris (na den noen tot deze feeft gebeden)
Quam met haar Neefverzelt op fchaatzen aan gereden ,

Elpenor paft 'er op, hy vind hem daaromtrent,
En heeft van (tonden aan zyn loop tot haar gewend,

Hy geeft de Neef een praat met zoo beleefde reden,
Dat hy de vryfter kreeg. De Neef die is te yreden,
De Neef die heeft uit gun(t Elpenor toegedaan,
Dat hy zyn lieve Nicht mag leiden op de baan.

Maar hy die met de Maagd in vryieid zoekt te fpreken,

Is Hit het dichte volk allenxkens afgeweken f

Hy reed ter zyden uit, daar klaagt hy zyn verdriet,

En wat om harent wil hem dikmaal is gefchiet,

En wat hy heefc gedaan , en wat hy heeft geleden

,

En hoe hy werdgequelt ook tegen alle reden

,

En hoe "dat menigmaal de vader hem ontmoet,
En dat (gelyk hy zeid) alleen maar om het goed.

Hy heeft zoo veel te doen, zoo veelte wederleggen *

Van dat tot zyner fmaad de qua de tonge zeggen ,

Dat hy niet eens en let waar henen dat hy ryd,

En geenzints, als het dient, de quade flagen myd.
Lycoris (zoo het fcheen) begon het oor te leenen,

En toont aan haar gelaat de zake wel te -meenen:

Dit maakt den Jongeling zoo wonder blyden hert,

Dat hy geheel vervoert en opgetogen werd.

-D.iar was een zeker rak daar in de winden bliezen,

Dies konde mids, de Aroom het water niet bevriezen.

Doch mids een ftilder luent ontdaan op dezen tyd,

Soo was een dunne fchors gewaden op de byd.

Elpenor weg gerukt door haar begonnen reden,

Komt met een vrolyk hert en zonder angft gereden,

Maar als hy nader quam, en raakt den loozen wrak,

Doen was het dat het ys in duizend flukkea brak.

Daar is de Jongeling daar is de Maagd gevallen

,

Daar dort het lieve paar in 't diepdc van de wallen;

Men zag 'er niet een ding dat op het water bleei\

Als dat zyn hoed alleen en dat haar torTel dreef.

Hy rap op zyn geflel, al is hy diep gezonken
Eer dat zyq vochtig kleed vol water is gedronken.
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Begaf hem uit den gronJ, en door een (helle vlyd,
Soo ligt hy met der haal de Ied:n uit de bye.

Daar komt flrax al het volk aan alle kant gcloopen .

En ziet wie zyne vreugd met d:-oefh adzalbekoopen;
Daar krielt men over hoop.daarry il een grQQt gewoel,
Maar laas! de teere Maagd die 'dompelt in een poe!.

Al wat Elpenor doet hy kanze niet genaken,
Vermits aan alle kant de nr

,r
le fchorfTen braken.

En fchoon hy haar een kleed, een hand, een mantel bied

,

Eylaas! hy reikt te kort of zy en vat' het niet.

Ten lefteq als de Maag] nu fchynt te willen zinken,

En met een bleeke' mond het wjter in te drinken,

Sop roept hy: Weerde lief ,ey weert u watje kqn 1,

En, wat ik bidden mag, onthoud u van de grond.

Ik kome t'uwer hulp, ik kome 't uwer baten,
?k En wil u nimmermeer, *k en zal u niet verlaten,

In leven of in dood, En tot een va(l bewys,
Soo fpringt de Jongeling te midden in het ys.

Hy,grypt haar in den arm en, (lelt hem om te zwemmen ;

Maar voelt hem in den wrak aan alle zyden klemmen,
Hy word van *t ys gewond^zyn hand en aanziehtbloed,

En daar en is geen baat, wat d'een of d'ander doet.

't Gewigt is al te zwaar om uit te zyn getogen.

Vermits haar beider kleed vol water is gezogen.

Geen kant en blyft er vaft,en ieder fchorfle breekt,

Waar dat Elpenor raakt of eens zyn handen (leekt.

Daar is hy gantlch verllelt , zyn krachten zyn bezweken,
Syn moed ook even zelfs die fchynt te zyn geweken

Eylaas! de (Irenge vorft die (laat hem om het hert,

Soo dat zyn jeugdig bloed nu koud en grillig werd.

Maar fchoon de bleeke dood hem zie als "op de lippen,

Hy laat hem evenwel de Vryfter niet ontglippen,
Maar houd ze (laag om hoog ,zoo datze niet en zink!:

,

En in zoo diepen kolk maar luttel waters drinkc.

§i~t, onder dit gewoel zoo is ten langen leden,
Haar beider naaften bloed gekom-m op de verten

;

Daar is een Herder by, een hoeder van de Kerk,
Die (lelt ook even daar zvn wapens in het werk:

Hy
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Hy knielt daar in het ftof\ en me: een groot bewegen,
So'o roept Hy om behul.s en om des Heeren zegen.
De Vrienden en het volk die bidden neven<- hem

,

Dies ryfter in de lucht een algemeene Stem.
Een tos roep van de ftad , Het fchynt Jat alle menfchen 9
Om byfcand in den nood van deze lieden wcnfchen.
Maar, fiet om dezen tyd zoo word Lycoris fkau,
En in haar aangezicht daar ryft eeh duifter blaau,

Het fchynt haar bloed vervrieft , haar mond en teere wan-
Zvn jammerlyk geftelt , als van de dood bevangen (gen >

'Zy fniktalseendiefterft,enzeid. 'k En magnieL meer,
Myn ziele dieverhuift. Weeft my e inadfg Heer.

Vaart wel gemmdevriend. Het woort is naaü gefprooken,

Zy heeft van (tonden ?an haaroo^en toegeloken.

Haar hooft zygt op de borft. Dit zien de lieden aan ,

I

En daar op roept het volk. De Vryfter is gegaan.

Elpenor op het woora die is geheel verflegen

;

„Noch saat hy door het ys zich op een n;eu bewegen,
Her fchynt dac hy het lyf als voor het left :

roert,

Dies weid hem van het wik een ladder toegevoert;
Dié
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Die heeft hy by een fport ten leden aangegrepen ,

En met een groote kracht zyn vingeus toe- genepen

,

Juift zoo als iemand placht die harde (tuipen krygt,
Of van een zwym vcrraft, ter aarden neder zygt.

Daar quam ren Boots* gezel een van Neptunis bende,

Die onzen Jongeling en ook Lycoris kende,

Hy voect hem by den hoop, en trekt met alle kracht,

S'"o dat het jonge paar is op het ys gebracht.

Maar fchoon zy op het droog ten lellen zyn getoogen,

Het fchyntdat by gelyk haar zielen zyn vervloogen,

Haar leven uit-gehlufcht, Lycoris ftrekt haar uit,

En van Elpenor zelfs en hoort men geen geluft.

Hier baat geen deerlyk zien, noch geen ontydig klagen,
Koept iemand van het volk, zy dienen weg gedragen;

Want zoo men langer beid, daar is geen twyffel aan,

De koude zal gewis haar om het herte flaan*

Daar poogt men na de ftad, daar komteen ieder kyken,
En ziet de lieven aan als twee bedroefde lyken.

Zy werden op den weg en over ftraat befchreit,

Om datze door de Faam zyn beide dood gezeid.

Als ieder op het lefl is in het huis gekomen,
Soo word 'er overluid wat nut is ingenomen;
Wat voor een krachtig nat, wat.kruid hun dienen zal,

Yoor zoo een ftrengen kr»u en zoo een hard geval.

Elpenor hoe h&t gaat en wil geen medicynen,
Geen dranken van de kun ft , geen Kruid of heete Wynen ,

tly wil dat hem het volk voor eerft te kennen geeft

,

Hoe dat Lycoris vaart, en of de vryfter leeft ^
Want,zeid hy,zoo de Maagd ïs uit der tydgefcheidea,
Soo laat my dien ik ben en doet het graf bereiden:

Daar is geen zeggen aan , wy moe en by gelyk

,

Of hier op aarden zyn, of in het Hemelryk,
Hy bleef in dezen fland wel zes of zeven dagen,
En hy doet anders niet als na Lycoris vragen.

Maarwat zigiemanapynt men krygtgeen vaftbefchcet,

En dit is aan de vriend een innig herten -leed.

Hy leid hier op en maald by wyien ganffche nachten;,

gedurig omgeyeej-t h vceldeuey gedachtea. g '

Dat.
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Dan is hy zonder hoop, dan krygt hy wedermoed^
Siet dit *is veel de fpys die alle 'minnaars voed,

Lycoris onder dies had al voor dood gelegen,

Maar heeft door goed behulp haar adem weer gekregen,

Zy was des niet te min gntfchjarnmerliyk gefielt.

En ziet de Docloor zeid dat haar de Vry'fter quelt.

Hier op is al het huis met grooten druk bevangen,

En zoekt wat haar ontbreekt met over-groot verlangen.

De Vader kofntèr hy , en toont hém wonder zoet,
En zeid haar, lieve Kind,en fcheptnoch goeden moet.

Licht u iet op het hert zoo wik 't my ontdekken,
'k En zal u geen behulp of genen raad ontrekken.

Zy antwoord niet een woord,a!s datze dikmaal zucht,
En hierom is de man noch des te meer beducht;

Hy vraagt haar op een nieu,hy vraagt haar ander werven ,

En derkt op ieder zucht, zy moet voorzéker fterven

;

Dies ftaat hy gantfeh verbaaft enweetgeen an-erraad,

Als dat hy tot zvn Vrou, zy tot haar Dochter gaat.

De Moeder komt 'er by, maar watze moclre vragen

Het antwoord datze geeft is (zonder woorden) klagen;

Zy doet ter wereld niet als datze deerlyk kermt

,

Soo dat de wreed fte men fch zich over haar ontfermt.

iuift is op dezen tyd de DodTor ingekomen,
)je heeft haar gantfeh gelaat wel naarfng waargenomen,
En naar hy hifèSi pols tot driemaal had gevoelt,
Tot driemaal had pelet hoe dat haar her te woelt,

Tot driemaal haar gezicht ten vollefï had bekeken,

En noch had onderzocht verfcheide binne- ftreken,

Al dingen van dekunft; zoo zei de Medicyn:
De ziekte die haar fchort dat is de minne-pyn %

De koude die haar let die kan men wel genezen,
Maar hecte minne brand en is niet af te lezen,

Daarbaatgeenmagtiggom,geendrank ofheilzaamkruit,

. Hy moet de plaafter zyn van wie de ziekte fpruit.

DeMoeder ftaat verdek, zy niet den Doctor zwygen,
Zyme nt het gantfchgeheimweluit haar mondtekrygen,
Zy gaat haar zagjes aan, en zeid haar wonder Veel*

Maar niet een eenig woord en komt haar uit den keel.

De
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De Vrou al wederom en op een nieu ver/lagen,

Tygt haar het minnen op, ook zonder meer te vrage»^
Lycoris, zeid de Vrou ik weet .'t datje mind,
Seg, wat ik bidden mag. tot wien gy zyt gezint,:

Ik wil (indien ik kan) om u verdriet te Helpen,
]k wil u over al gelyk een Moeder helpen.

Gy maar (óweerde'Kind !) en doet u niet te kort,

Maar opent u gemoed en zeg ons wat 'er fchort.

Dit woort bewoog de Maagd, zy fchynt te willen fprekea

Maar ziet als zy begint zoo blyft haar rede Heken,
Doch naar een lang gedraai zoo komt 'er totbefluit ,
Soo komt 'er 't groote woord ten langen leften uit.

Hy die te vreden is om mynent wil te fterven,

Die moet, in dien ik leef, die moet eens trooft verwerven,
Siet moeder met een woord, zoo my dat werd gejont,

Ik zal, met Godes hulp, in korten zyn gezont.

Maar zoo, dien ik bemin, my nieten maggèbeuren 9
Soo moet ik myne Jeugd tot in de dood betreuren *
Soo moet ik nu ter tyd, daar is geen twyffel aan,

Ik ben doch op den weg om na het graf te gaan.

Maar zeg doch eens waarom Elpenorword verlteken?
Mag hy met Corydon niet werden vergeleken?

Is hy niet fraayer geeft , en vry al fchoonder man
Als Hylas immer was, en Philos werden kan?
Is waar, dat onder hen zyn ryke jonge lieden ^

Die groot en machtig geld u plegen aan te bieden ;

Maar zeg my dogeenreis,watvrengdgeeftdoghetgoed^
Indien men tegen dank met iemand trouwen moet ?

Hoe kan 'er flimrner ding tér Wereld zyn gevonden,
Dan als men tegen aard te zamen is gebonden?
Men zegge wat men wil, my dunkt ik heb gelyk,
't Vernoegen is den menfeh gelyk een Hemelryk»

Ëlpenor zoo gy weet die is van kloeke zinnen ,

Hy zal te zyner tyd wel geld en rykdom winnen.'

En zoo, door Godes hulp de zaak eens wel geviel,

Sóo had ik boven 't goed een wel-vernoegde ziel.

Maar zoo eens Cory4oa zyn rykdom quam te miiTen

»

£Gelyk zyn los beleid zich lichte fcan vergden ,)
Hoe
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Hoe waar ik dan och arm ? hoe waar ik dan gefcelt

!

Jk had een dommen bloed en even zonder geld.

Wil iemand van behulp of van getrouheid fpreken,

ftlyn vryers al gelyk zyri in den nood geweken.

Wie heeft met rechten ernfe met handen toegetafr,

Als deze vriend alleen, en noch een fchippers galt?

Palaemon was bevrceft , en Celadon befchonken

,

En Hylas met zyn maat ging achter ftrate pronken,

De moye Córidon die ftond 'erby en keek,

-Niet anders dan gelyk een Poel-fnip op een Kreek.

En zoo maar eens het ys een weinig quam te kraken,

Strax dorft hy (naar ik hoor) niet aan de wrak genaken.
.

Is dat niet ichoone gunft en grootendienftgetoont,

Van iemand die verzoekt met troute zyn beloont! -

't ïs nood die vrienden proeft, Ei laat de linkers varen

,

Die in myn,diepen angft zoo ongevoelig waren,

En zoo'ik.bidden mag, zoo geeft my doch een man,
Die voor geen dood en vreefc,als hymy dienen kan.

Ei geeft 'tny dien ik wenfeh ! geen druk en zal my' letten

,

Want met een lieven man zoo kan men leed verzetten,

Hier baat noch magrig goed, noch uit gelezen g-ud,
Vernoegen is het al wanneer daar iemand troud.

Lycoris had gezeid. De Moeder is bewogen,
Het fchynt dat haar de ziel is uit de borft getogen.

Terwyl Lycoris fpreekc, zy gaat tot haren maa,
i En raad hem tot de zaak zoo veel zy raden kan.

De Vader hoort de Vrou en alle menfehen fpreken *

Hy weegt in zyn gemoed de zoete minne-treken ,

Hy weet dat ieder zeid hoe dezen trouwen vriend,

De vryfter in den nood heeft over al gedient.

Hy weet hoe tot de zaak zyn dochter is genegen,
Zoo laat hy voor het left zyn geeft hier toe bewegen,
En zeid haar tot befluit:*Nu dochter zyt geruft,

lic ben bereid te doen al war u hert gelüfc.

'Laat vry u zwaar gepeis en droeve klachten varen

•

Het werd u toegeftaan met hem te mogen paren

,

! Met hem die u gemoed uit eigen zin verkoos,
Zy op zoo blyden woord ontlook gelyk een roos. -
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-2y kfygt den eigen ftond en bly en geeftig wezen,
En naar een korten tyd Lycoris is ger.ezen*

De vader geeft verlof aan haren medecyn,
En zeid hier móét voortaan een ander Dbdtor zyn.

Een man, Elpenors vriend, die hadde dit vernomen,
En is met bijden geeft daar in het huis gekomen.
Daar zeid hy hoe het ftuk met zyn geminde ftaat,

En wat 'er in het huis van Thirfis omme gaat.

c Hy zeid hem boven dat, Nu viffer fpfeid u netten,

En- wilt te dezer ftond óp Uwe zaken letten

,

Het roosje dient geplukt terwylen dat het bloeit,

..„ Het yzer dient gefmeed terwylen dat het gloeit;

Lycoris meer als oit is tot de z^.ak genegen,
De moeder (eerft verftoon)die laat haar nu bewegen,
De vader ftaat hét toe', dies gaah ü zaken vaft

,

't Is maar ü eigen fchult , zoo gy niet toe en taft-

Elpenor in 't gehoor van zoo gewenfchte zaken

,

^Begint als uit epn droom wel vrolyk op te waken , ,

Hy dankt den goeden God, dat hy nocli heden leeft,

Hy dankt des Heèrcn gunft die hem den zegen geeft,'

Hy dankt de zoete maagd, die op zyn lyden dachte,

Hy dankt den goeden vrïend,diehem debóodfchapbragte,
Hy dankt het gunftig volk, dat hem de vryfter jont,'

. Hy dankt den medicyn , die hein ten, dienfte ftont

:

• Hy wil ook even zelfs demoeder niet vergeten,

Hy wil zyn dankbaar hert den vader laten weten;
,

.»

Want fchoon eerft dk beleid .was tegenJiaren raad ^
. Die wel doet op het left en komt niet al te laat,

Soo haaft.haar dan de koorts wat at begon te breken,
Soo wenfcht hy voor de maagd alleen te mógen iprekjeó

,

Hy zend een goede vriend , hy zoekt de moeder aan ,'

En mar een kort beraad het werd hem toegeftaan.

Hy geeft hem naar het huis , men laat hem binnen komen
En ftrax fchynt alle druk hem af te zyn genomen.

Siet, als 'een zwanger wyf met lief yerloft van kind,'

, En dat een fchippers gaft mag zeilen voor de wind
3'

En dat des vyands heir is uit het veld gefmeten,
Soo is het voorig leed van ieder een vergeten.
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Hoe veel een vryer leed , verkrygt hy dat hy zocht

Hy is van ftonden aan in beter ftand gebrogt.

En mits Elpenor voelt zyn vrolyk hert verkloeken

,

Zoo laat hy na den eilch het lieve pand verzoeken:
'En, ziet, het goed begin dat kreeg een zoet befluit

:

Want eer de maand verloopt Lycoris is de bruid.

Wel zyt van my gegroet, 6 zoete jonge lieden!

Myn pen is noch gezint om u geluk te bieden.

Vaart wel , ook heden zelfs , vaart wel , gelukkig paar,

En , zoo 't u zalig is , God geeft u hondert jaar.

JOJ-

GEBREK Ö°ÊNESEN,
O M E E N

HOUWELYK
TE VORDEREN.

ONtfangt ook dit verhaal, o zoete jonge lieden,
Dat u myn zwakke pen hier aanbeftaat te bieden:

't En komt niet uit een land dat nau geen menfehen
Het is een nieu geval , dat Holland overzend, (ken,

Gy moogt het als gefchied en voor waarachtig lezen,
Hét machtig Amfterdam zal des getuige wezen

;

Want binnen haar begryp is daar een ftuk gefchiét,

Dat gy hier in de plaat of in de veerzen ziet.

Jefron een hups gezel die gins: met rype zinnen

,

£n naar een lang beraad de zoete Rachel minnen.
Het ftuk is wel gevat zy waren beide rvk

,

Heus, eerbaar, wel befaamt, en fchier in' als gelylc,

Daar is maar een verfchil , zy komt met vafte fch'reden,

En recht gelyk een keeri en veerdig aan getreden,

Maar
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Maar zïèt de vryer hinkt, wanneer hy poogt tè gaan»
En ;t ftond van eêrften af de vryfter qualykVaan/

Jefron was over lang en in zyn jonge dagen,
In 't hollen , van een dyk ,

gevallen met den wagen ;
Zoo dat hier uit ontftond een droevig ongemak,
Vermits dat hem het been omtrent den ichenkel brak.

De meefter (zoo het bleek) aan wien hy was bevoolen
7

Was vry al wat te vroeg gekomen uit ter fchoolch

,

Hy bracht niet zoo het dient de (tukken over een

,

En, daarom hielt de vriend een flim en kreupel been,

Jefron noch evenwel en gaf het niet verlooren

,

Maar houd geduurig aan de vryfter aan te ip ooren.

En fchoon hy kreupel gaat, des echter niet te min

,

Hy krygt haar vaders gunft, en wind des moeders zin.

De Vryfter is voortaan voor hem alleen te winnen

,

En daarom houd hy aan als met de g^ntfche zi nen,
Doch fchoon hy aan het werk zyn gamfché kragten
Hyblyftgelykhywas,en vordert niet een din^. (hing-,

Hy doét al wat hy kan , en wat de vryers pi -gen,
Doch zy noch evenwel en liet haar niet bewegen.
Hybid,hyfmeekt, hyvleid, hygaatha&r deftig aar^

Maar wat hy neemt ter hand, hy wies den Moriaan.
Ten léften ftelt hy valt, en wil haar naarder proeven 9

Of zy tot fcheidens toe zyn hene zal bedroeven ,
-

Dan of hy voor het lelt, na menig ongeval*
Op haar vervroozen hert noch iet gewinn jn zaK

Hy gaat haar weder aan, en zeid met lan^e reden
Al wat hy heeft gedaan, en wat hy Weeft geleden %

JNTu zoo een lange wyl, en zoo geruimen tyd,
Als hy ze met verdriet ter eeren heefc gevryt. -

't Is eenmaal tang genoeg van deze z ak gefprooken*
En inyn bedroefde ziel 5 met lang verdriet gebrooken 9

Vergunt my nu een reis dat ik eens weien mag.
Myn hoogite ziel verdriet of :nyn gewenfchfrji dag.

Waarom zal ik voortaan in twylfel blyven hnr.gen?*
Gy weet myn innig leed en myn bedroeit verlangen

;

Gy weet hoe myn gemoed na weder iefde dorft;

Maakt hier een eiö4e van , en fpreekt eensW de borft.

N a' Gy
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Gv weet van myn bedryf, van alle rayne zaken,
Gy weet (zoo God ons voegt) hoe wyhet zullen maken

,

Gy weet wie dat ik ben, en kent my van der Jeugd,
Zoo dat gy nu voortaan geen ukftel geven mëugt.

U moeder vind het goed, u vader is te vreden,
Gy d et wat u betaamt, en voegt u na de reden.

Want dat een vader pryft, een moeder dienftïg vind,

Word zonder eenig recht geweigert by het kind*

Myn ouders (fprak de Maagd) ik moet het u bekennen
Öie zouden., zoo het ichynt, haar licht aan u gewennen.

Ik zie dat u bedryf, daar gy mee omme gaat,

Ik zie dat u beleid haar wei te zinne ftaat.

Ik vond' ook in u doen al eenig goed vernoegen*
En zou tot u mifTchien myn zinnen konnen voegen,
Maar ziet daar hapert wat datmy niet aan en ftaat,

Dies is het zonder vrucht al wat hier iemand raat.

Ik noord' een deftig man eens deze reden zeggen,
En zyn beftendig woord is niet te wederleggen:
Wanneer der iemand trout een openbaar" gebrek

,

Noemt die een aierigmenfch, ofwel een réchten gek»

Dit heeft nu langen tyd in mynen geeft gelegen,
En wat gebrekkig is dat is my byfter tegen
Word' ik myn leven oit tot iemands echte wyfj
Ik wil een fris , een gaaf, een rap , een wakker lyf.

Ik wil voor al een man die met gezwinde fchreden

,

Kan veerdig op den dam, op beurs en ftraten treden,
Eu wie die niet en heeft, hy zy dan wie hy mag

5

Dien wenfeh ik nu ter tyd voor eeuwig goeden dag.

Hy zal noit myne zyn , en dat op vafte reden

,

Daar zal noit kreupel been op mynen leger treden

•

Want zoo dat ooit geviel , ik waar een droeve vrou

,

En kreeg gewis een kind dat kreupel wezen zou,
2oo maalt my dit gebrek tot in de diepfte zinnen,

En daarom, vriend, vertrekt, op my is niets te winnen.
Gaat heen. Wnnt u bedryf heeltmy nu lang verveelt,
't Is beter korte pyn als lange tyd gequeelt.

De vryer die bederft van zoo een harden donder,
Zyo brein, en gantfcjie kraeht

3
zyn hert bezwykt 'er onder.

Het
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Het fchynt als of de man zyn lede vonnis kreeg,

Of, door een zwym geraakt ter aarden neder zeeg.

Ten letten ging hy weg met wankelbare gangen,

Met fchynt de bleeke dood die zit hem op de wangen,

Hy wift in dit geval niet wat te zullen doen,

Hy laat de vryfter daar, en bied haar niet een zoen.

En mits hy nu de moed ten vollen geeft verlooren,

fi'00 hinkt zyn kreupel been noch ilimmer als te vooren,

Syn oog U zonder glans, zyn tonge zonder taal,

Het waggelt al gelyk, en 't hapert al te maal.

Hv geeft rïem na het bed, daar gaat hy leggen duchten,

Daar gaat hy met verdriet veel uuren leggen zuchten.

Daar peinft hy al den nacht tot aan den dageraat,

Of hem in dit geval geen uitkomlt open ftaat.

Ten leften roept hy uit : 'k En geef het niet verlooren

Mv dunkt ik weet een ding my dienltig na te fpooren,

Te Gifp is nu ter tyd een wonder handig man

,

Die ook het flimfte been te rechte brengen kan.

Ik moet het nu ter tyd. ik moet het heden weten,

Of hy zich over my geen kracht en zou vermeten.
'

Daar mede fcheid de man uit zyn bedroeft gepeis,

En zonder lang verblyf zoo tyd hy op de reis.

Hv komt naa in het dorp hy laat den meefter halen,

Hv zèid: Hier is een man die zal u wel betalen,

Hier is een kreupelbeen, indien gy dat geneert,

Geen meefter is 'er oit zoo wel betaalt geweeft '

De meefter doet de man zyn hoozen nVax ontbinden,

Om wat 'er fchuytcn mag te beter uit te vinden,

En naar hy heeft betaft het voe^zel van het been.

Soo vind hy ftrax de pyp gewaflen over een

Hv voelt noch andermaal, hy raakt aan alle zyden,

Hv srvpt wel happig toe, ook zonder iet te myden.
' Ten leften quam 'er uit: Ik zie hec wat 'er fchort,

Al'een door quaad beleid zoo is het been te kort.

En om dit wederom in goeden ftand te brengen,

n moeftie vry de flag van dezen vuift ge-hengen,

Gy moeft niet zyn befchroomt voor ongewone pyn,

En mogt al be.er koop den beul gelevert zyn.
& N 3 Maar

boi
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Maar al dat meepfche volk, gebooren in de fteden,

En i? geen praam gewent ontrent haar teere leden,
't en zoekt maar zyn vermaak, al wat het hertje luft,

Gy daarom keert te rug, en houd u hooft geruit.

By holla, zei de vriend, ik bid u niet te vragen,
Of ook myn tanger lyf zal pyne konnen dragen,

Stelt dat totmyner lalt, en zeg my flechts alleen,

Of gy een uitkomft weet voor dit myn kreupel been.

Soo gy u dat vermeet, en gaat op^vaïte reden,
Daar zal geer» mangel zyn aan myn geheele leden;

Begint gy flechts het werk, en doet 't na den eifch,

En acht dit gantfche lyf niet meer als paarde-vleifch.

De meelter ftond verbaall: van zoo geftrenge woorden

,

Sa,zeid hy,wakker,Unecht, loopt haalt onsnieuwe koorden
Loopt haalt ons wat 'er dient, en bind my deze galt;

Maar bind hem zoo het hoort aan alle kanten vaft.

jefron zeid wederom: 'k en wil niet zyn gebonden,
Ik kan ook zonder fchrik bezien myn eigen wonden

:

Waar toe zoo veel^geruchts ? doet wat'er dientgedaan

,

En taft my zoo gy wilt met rauwe duimen aan,
Ik ben des wei getroofl De raeefter is verwondert,
Hy kent niet eenen boer zoo hertig onder hondert

,

Hy ziet den vryer aan, hy ziet het zwakke lit,

Maar weet niet wat 'er fchuilt , of wat 'er achter zit.

Hy weet niet wat een Maagd , een Maagd van teere zeden
Een vrijer ityven kan met krachten in de leden

;

£n Schoon hy wonder diep in alle Kruiden ziet,

Soo kent hy lykewel de kracht der minne niet.

Hy tyd dan aan het werk, en zonder iet te binden,
Soo gaat'hy eerlt het been in groene kruiden winden,
Hy liooft het voor een wyl, en des al niet te min,
Hy breekt 't met der hand, hy zet 't weder in,

Hy cir et den Jongeling gelyk de rauwe gatten,

En als hy vaortyds plag de boeren aan te taften,

Hoe zeer dat iemand kermt
,
ja ichoon al riep hy moord

Hy gaat noch evenwel met zynen handel vooit.

*t En lyd (na mvn onthoud) naauw zes ofzeven weken

,

De Man komt git ket dorp gelyk een Pau geftreeken,

bly-
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Bly-geeftig, fris, gezond, het been wel in-gezet,

En regt
vgelyk een keers, en met een vatten tred.

Straks na de vryfter toe, en dat met rappe voeten,
Hy gaat de zoete maagd met vrolyk wezen groeten,
Hy treed vrymoedig toe, en met een zoeten lag,

Zoo geeft hy haar een kus, en biedze goeden dag.

De Vryfter ziet hem aan, en is geheel verwonden,
Van waar hy komen mogt zoo fchielyk op gedondert,

Daar midden in de zaal. Want zy en wifte niet

Wat dat hy had gedaan, na dat hy van haar fchiet.

Zy zeid hem Lieve Vriend, gy zyt hier al vergeten,

Geen raenfchen ib bekent waar dat gy hebt gezeten.

Wat jaagd u weder hier? dat wil ik eens verdaan

,

Het is u wel bekent, u zaken zyn gedaan.

Ik kome, zeid de vriend, om nog een maal te vragen,

Of gy nu eens de kans met my zoud willen wagen ?

Ik hebbe dit geluk my heden toe-geleid,

Dat gy zult beter doen als eertyds was gezeid.

Zy antwoord met een lag: Ja 't zal eens beter wezen.
Wanneer u kreupel been van hinken is genezen.

Dan wil ik eens met trooft verzetten u verdriet,

Maar dat is, na ik acht, u leve dage niet*

De Vryer nam het aan, en zeid ik ben te vreden,
Te doen in dit geval na u geftrenge reden,

Ik zd verfteken zyn, indien ik kreupel blyf,

Maar word ik eens gezond , zoo word myn echte wyf;
De Vryfter ftond het toe , en winkte met den hoofde.
Dan 't was maar enkel fpot, gelykze doen geloofde;
Maar Jefron op het woord die maakt een capriool,

En toont zyn rappe voet tot onder aan de zool.

Hy fprorig noch andermaal, en ging met rappe leden,
En om en wederom voorby de Vryfter treden

;

En naar een korte wyl zoo fpringthy noch een maal,
En laat zyn blyde *ftem dus hooren op de zaal

:

Wat fchort nu, zoete Maagd, wat fchort nu aan de beenen.
Ik ben zo kreupel niet gclvk de lieden meenen,
De Vryfter ftond en keek, zy wift niet watze zag,"
£n ofr* haar eigen oog t-eloove geven mag.
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Zy vraagt den Jongeling, hoe dit zoo konde wezen
*

En waar hy was gereift, en wié hem had genezen*
; £n wat hy had gedaan? Hy zeid; door groote pyn,
Soo zyt gy, weerde Maagd, ten langen leden myn.

Daar gaat hy met befcheid de vryft&r {openbaren

.

Èn waar hy is geweetl, en hoe hy is gevaren.
• En wat hy voor verdriet te Gifp had uit gedaan ,

En wat de rauwe gaft hem pyn had aangedaan, ^

En hoe hy menigmaal in flaaute had gelegen,

En hoe hy wederom den adem had gekregen.

Niet door een vreemde Salf ofdingen van de Kunfl,

Maar door een zoet gepeis van haer gewenlte gunft.

En t' wyl hy dit verhaalt, zoo geeft hy ondertuflen

,

Zoo geeft hy aan de Maagd niet weinig zoete kuflen ;

En lchoon zy dit verbied en weert hem dikmaal af,

Haar woord is n et te fel, haar wezen niet te itraf:

En hier uit heeft de vriend ten vollen ondervonden ,

Pat even by de Maagd zyn dingen beter ltonden.

'Hy paft üan op het (luk, en dringt de zake voort,

En kreeg dien eigen dag van haar een guniliA woorc
fc

ON-
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Js *t niet een zeldzaam werk ? dat niet en is te krygen
£>aar ziet men a/der eerft de lullen Henen ftygen

(leen vrucht is aangenaam ,
geen ooft en is ''er z$et ,

Dat iemani plukken mag\ al eer hy klimmen moet.

Wat ietnant moeite koft dat zal hein wel bevallen 9

En waar net lyven geld ^ daar wil
r de jonkheid mallen ,

Enfchoonmen over al van deze ranken melt,

. Een acht ik heden nut, om hier te zyn gepelt.

EEn zeker Edelman, begaaft met goede zeden,
Maar door zyn gulle jeugd geweken uit de reden

Ontmoet een jonge vro.U dien eigen maand getrout,
Dien hem zyn hert ontflral en (taag gevangen hout.

Haar fchoonheia, wakker oog, en zoet bevallig wezen,
Word vaft in hem gezet en wonder hoon; geprezen.

Waar dat de Jonkei ging, haar beeld was daar ontrent,

Het fchynt hem in het brein of in den geeft geprent.

Hy doet al wat hy kan , en als de linkers plegen,

Die, met een anders fmaad, tot mallen zyn genegen ,

Hy treed hair gangen na , hy lonkt , hyzend, hy fchryft

,

Maar vind dat haar gemoed in eer verzegelt blyfe

Al fteld hy fchoon te werk verfcheide minne treken,

Zy ftaa: op haar gezet , en weigert hem te fpreken.

X 5 Hy
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Hy troetelt haar het oog, en vleit haar door een brief,
Maar zy heeft evenwei haar echte plichten lief.

't Geviel op dezen tyd en onder deze zaken,
Dat zv met haar gezin ging buiten haar vtrmaken,
En Hylas haren Man," een brein van hoog verftand,

Van Maaglehap wederzyds de befte van het land.

Een luftig buiten hof omringt met fchoone dreven,
Dat aan een Koning zelfs vernoegen konde geven,
Was doenmaalshaar verblyf,om daar een ruimen tyd

,

Te leven met vermaak en buiten alle nyd.
Als Probus dit vernam, zyn tertdat fcheen te fluiten,

Hy maakt hem uit de ftad, zyn brand diedryfthem bui-

Hy fteld hem in gebaar als of hy jagen wou; (ten,

Maar 't wild, dat hy vervolgt, dat is een jonge vrou.

Hy geeft hem naar het Slot metwonder groot verlangen

,

Daar in zyn gantfche lult, zyn herte leid gevangen,
Hy|dwaalt 'er ftaaa ontrent, tot dat hem Hylas zag,

Die hiet hem wellekom zoo gunftig als hy mag:
Hy nood hem boven dien, om daar te blyven eten,

(Want 't geen de Jonker zogt en kond hy niet geweten)
Maar Probus floeg het af, fchoon tegen zyn gemoed

;

Het fchynt dat hy vertrekt , en elders henen fpoed.

Hy dorit, gelyk het fcheen, haar wezen niet genaken,
Die hem Hechts met een oog kan droefen vrolyk maken,
Hv vreeft dat zyn gelaat hem licht ontdekken zou,

Indien hy werd geplaatft ontrent de jonge. vrou.

Hy gaat dan zynes weegs en mits hy was vertogen,

Zoo komt 'er uit het woud een veld hoen opgevlogen,
Daar op loft hy een valk, die gaf haar in de lucht;

En joeg door al hec veld den vogel op de vlucht.

Dog mits hy naar het woud geen open wift te krygen
Zoo ging hy langs den Hof van Hylas neder zygea.

Maar daar kwam ook de valk zoo veerdigalshy kon,
Zoo dat Vr in den tuin een harden ftryd begon.

Dit »'as van ftondtn aan door iemand waar genomen,
Ên Hylas werd verzocht, om daar te willen komen,
Om dit gevecht te zien. Hy kykt de venfter uit,

En zag de vogel iacht te midden ia het kruit.

Hy
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My ziet het vluchtig hoen van alle kant befprongen,

En dan eens op een boom of in het gras geJrongen.

Doch waar hy zich verbergt , 't en is~'er mei bevryd:

Want ftaag en over al zoo vind 't nieuwen ftryd.

Maar t'wyl de jonge Hen op dezen handel zagen

,

Belfond de jonge vrou aan Hyhs af te vragen,

Van waar de fnelle valk, die zoo behendig vocht,

Quam vallen in den hof, en wiens hy wezen mocht

!

Hier op beftond de man haar Probus aan te wyzen

,

Als meefter van de valk haar Probus aan te pryzen,

Van adel, diep verftand, en wonder zoeten aart,

Een lof die in de vrou een ander wezen baart.

Want zy . die noit tot luft haar jeugd en konde ftrekken

,

Gevoelt in haar gemoed een vreemd gewoel verweKken,
Gevoelt een zeldzaam vier, eenheetenminne-brant»
Die zy in haren geeft voor dezen niet en v:nt.

En, t'wyl zy bezig is op dit geval te peizen,

Soo werd haar Man gelaft van huis te moeten reizen

:

Want hem was op geleit, te trekken als gezant,

By zeker machtig vorft, en in een verre bnd;
En fchoon hy poogt het werk een ander op te leggen

,

De Staat eifcht zynen dienft,hy kan het niet ontzeggen,
Het is een noodig , ampt , dat hy vo^-rekken moet,
Soo dat hy zich bereid, en tot de reize fpoet,

Cyprine zonder man, en buiten alle banden

,

Gevoelt haar gulle jeugd in heete luiten branden.
#

Het beeld, van die haar man, zoolchoon en luft ghieL
Dat maalt haar in het brein , enfpeelt haar om de ziel.

Zy geeft haar driften loop tot ongeregelt minnen,
Het nek is van den dam, en baart de ftoute znnen*
Een die zyn luften ïtreeit, en geile driften voet,
Leert in een korten tyd dat hy noit weten moet.

Daar blaakt haar gantfche ziel in onbekende luften,

Daar woelt haar deuzig brein in plaatze vante rulten,

Daar gaat 't over-kant, te midden in d'^rdroom,
*>oo rent haar grillig hert ten vollen uit .fzf\ toom,

Zy voelt in haren flaap den jongen RidsJöi komen,
Met liefde, geilen brand, en tochten in genomen.
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Zy voelt hem in het bed, zy voelt hem nevens haar,

Zy word zyn gardig beeld en geeftig oog gewaar.

En of al fchoon de flaap is van haar afgeweken;

Noch voeltze lykewel geen kleine minne-fiekeh,

luid zoo gelyk de zee haar noch onruftig vind,

Al is de blaauwe ftroom verlaten van de wind.

Zy mareen diep gepeis, en zonder hevig ftryden,

Laat daar het vleifch gebied iaar willig henen glyden
Verkracht haar eerbaar rood, en zet ten leften vaft'

Te toeven ïn het bed een ongenooden gaft. \

Zy roept een Kamer-maagd, die zy voor al betroude.

En hiet dat zy haar groet aan Probus dragen zouden^

Met laft, dat als de nacht zou dalen uit de lucht,

Py dan tot haar vertrek in ftiïte, komen mocht.

Flórinde doet de reis, zy gaat de Ridder fpreken,

Zy blies hem in het oor verlcheide minne trekken,
*

jyieer als haar w s gezeid. Zy het hem wel gezint.

Vermits hy buiten hoop zich zoo bejegent vind.

Daar was ge'en mangel aan, hy quam ter rechter uren

Hy vond een ryken difch , en ichoone confituren,

\ Hy vond een jonge vrou gekleed in edel wit,

Gelyk de 'Jacht godin in haren Tempel zit.

Hy ziet haar rein gewaad, hy ziet haar jeugdig wezen,
liem docht daar was een vreugd in haar gezicht te lezea,

Zy hiet hem wellekom, hy'kuft haar rooder mond,
Daar zy gelyk het fcheen geen hinder aan en vond.

Heer Ridder, zei de vron, het is een wyl geleden
;

Dat gy om deze gunft my dikmaal hebt gebeden

;

Jylaar fchooh gy hebt geklaagt, en menigmaal gezucht

U klachten evenwel die waren zonder vrucht.

Ik had een killig hert, en wonder harde zinnen,

Ik had een vyzen geeft,' die niet en was te winnen.

Maar dat is nu gegaan, de kans die is gekeert;

Ik voeK-jnyn gemoed ten vollen overheen.

Ik vinder^p- verrukt door u volmaakte leden'

Ik vinde mdWrpiicht aan u beleefde zeden,

En naar%#op het fuik my dikmaal heb bédocht,

<oo kan het nu gcfcbjcrl dat gy voor de.z.u zocht

2*
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;

Zy nam een gulde fchaal, en heeft hem toe gedronken,

Niet flechts alleen den wyn, maar duizend minne vouken
Gefchooten door het oog De Ridder is verblyd
Van zoo een gunftig woord , en lang verwachte tyd.

Hy drank het edel vogt, en at van haar fuccaden:
Maar al het zoet onthaal en kon hem niet verzaden.

Hy wacht een ander gunft. En waarom meer gezeid?

De maaltyd is gedaan, het bedde toe bereid.

Zy geeft haar na de koets, en is 'er in gezegen,
En hy met blyden geeft benevens haar gelegen.

Maar onder dit beQag zoo is 'er zoet gevlei

,

En menig dertel woord gevallen tuiTchen bei:

Van dat 'er is gefchied en eertyds voorgevallen ,-

Als hy tot haar verviel, en eert! begon te mallen;
En hoe zy killig was, en hy te meer verhit, i

En onder deze praat zoo vraagt de Ridder dit .-

Ei zeg my doch, Mevrou, hoe is het by gekomen,*
Dat gy zyt door de min ten letten in-genomen?
Dat gy, die zo bezet, zoo wonder deftig waart,

Ten leften zyt verzacht van uwen harden aard?
Wat'
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Wat is 't -dat u tot my te| leften heeft bewogen. .

De geeften zacht gemaakt de zinnen om getoogen?
Wat is dat voor een werk ? Zy met een blyden mend
Verteldhem 't vreemd geval , en hoe den handel ftond.

Heer Ridder, zeid de Vrou, ik moet het u veihaalen,
Hoe d?took menigmaal bezette iieden dwalen, ,

En da« tot haarder fmaad. Voorwaar myn eigen;Man
Die was liet even zelfs die my de zinnen wan.
W ntleft doen uwe valk, door jacht zucht opgetoógen,
Was, ik en weet niet hoe, in onzen tuin gevloogen,
En viel daar op een proi te midden in het gras,

Zo vraagd' ik aen het volk-, van wien de vogel was?
Daar ging de goede Man van u zoo gunftig fpreken,
Als of 'er niet een menfeh met u mocht zyn geleken.

Gy waart een wakker Held, en beter Edelman i

Als iemand in het Hof, of elders wezen kan.

Gy waart in zyn gemoed een fchat van goede zeden,
Een peerei van de Jeugd, een woonplaats van de reden,
Een ipïegel van het Hof, ja niemand uw's gelyk.

Gy waan geïyk de glans van al het Kóningryk.

k vóeld' in dit verhaal myn gantfche ziel beloeren,

ïk voelde myn gemoed geweldig omme voeren

,

Ik voeld' een ltillen brand, tot nadeel van de trou ?

Zoo dat myn gantfche ziel naar u verhuizes wou.

ïk dacht: Dit edel hert dat mag ik eigen hieten,

Dat mag Ifc'al • ik wil tot niyne vreugd gen : eten,

Dat mag ik even zelfs Gebruiken in het bed,

Want zyn verheven geeft die is op my gezet.

Dit kroop ftaag dieper in, en gingmynhert bekooren,

En itraks was ik verrukt en andeis als te vooren.

Ziet hier vin komt het, vriend, dat gy ter dezer tyd,

Hier in dit flil vertrek en op myn leger zyt.

Daar mede zweeg de vrou , en gat hem duizend kullen,

Dat was genoeg gezeid; Gy moogt u liefde bluffen.

Dochzywfcrdgantfchverbaaft , vermitsdeRidderzweeg,

En dacze niet een zoen van zynen mond en kreeg.

Zy weet niet wat hem fchort , of-wat hem még bewegen

,

Ot wat hy door het brein voor ff-nipen heeft gekregen.

Haar
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Haar dunkt dat hy verilelt, en gantkh verflagen zit.

Maar hy komt tot hem zelfden zeid ten legen dit:

Vriendin, het kort verhaal en uitkomft 'dezer aaiden ,-

Komt vry geen kleinen llryd in' dezen boezem maken

,

' Myn ziele ligt en flaat , -myn angftig herte 'woelt,

Om dat het grooten ftryd in al de zinnen voelt.

My dunkt ik zie het vleefch met zyn gezwinde knechten,

My dunkt ik voel den geeft met reine wapens vechten.

Dies was ik eerft omruil en wonder vreemd gflftslr,

Maar God zy eeuwig dank , de deugd behoud het veld:

Wel! is dit zoo gefchicd, gejyk ik moet geïooven,

Zal ik dan zoo een vriend zyn belle panden rooven?
Zal ik een vyand zyn

!

vaiv.die my liefde toont,

En zal hem zyne deugd- met' fchande zyn geloont ?

Zal ik een eerlyk man zyn feè^de gaan bevlekken,
En by zyn echte wyf myn geile. leden ftrekken..

Tot hoon van zynen naam en van zyn edel huis?
Neen , neen , gelooft het vVy , myn hert is a) te krüs

,

'k En zal^iet nimmermeer, f arweüv ik heden fterven,

'k En zal het nimmermeer. vai\ mynen geeft y.eiwerven.
Zyn gunit en uw verhaal, Jieinttiy de vuile luft,

Heeft my het dertel vier ten vollen uitgebluft.

Het was u eigen man. d^e -heeft -op u gewonnen,
E)at

.
gy tot myn vermaak, u ichoot heb; willen jonnen;

En gy hebt wederom myn zinnen argewent,
Dit "rnyn ,ongure lug u b^ide-. niet en fchent,

r
Het eerfte was gebeurt gantjph buiten zyn gedachten,
Het tweede "wederom ganticii buiten uw verwachten»
Gewis God heeft het woord u in den mond geleid ï
En H gaat my tot de ziel ai wat 'er is gezeid:

Nu wil ik een verbond met oog en handen maken,
Van niet te willen zien ,, en niet te willen raken,
Dat my de zinnen tergt en tot de lult verwekt.
Vermits net, aan de ziel tot enkel hinder ftrekt.

Het vleefch had my verrukt, het oog had my verraden,
Eq ik ftond nu bereid om in de luit te baden,
Om met een vollen loop te rennen op de baan.
Daar linkers, werelds, volk, en boeven henen gaan.

Maat
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Maar God heeft nry bewaart, die gaf fny béter zrmefl,
Hy leerde myn gemoed zyn tochten overwinnen*

't Is niet myn deugd geweeft dat ik dé zonde liet.

Het waé Gods reine Geeft die my tot beter riet^

Hem wil ik alle tyd van gantfcher herten danken,
En laten dit bedrog en al myn oude ranken.

Gy doet gelyk als ik , en, wat ik bidden mag,
Verandert u gemoed ook heden op den dag.

t

Heb ik deh' fgrönd geleid door myn ongure lonken;
Dat in u teere borlt de luft heefc konnen vonken,

Laat nu eens wederom' de kracht van myn bérou, ,

U brengen tot de tucht, én veften in de trou.

Gy zyt een friflche bloem, en van een eerbaar weZeri,

In adel, in verftand, in fchoonheid uitgelezen

En heb't ook boven dat een jong en ruftig man;
Die, na den rechten eifch, u Jeugd vcrrïoegen kan*

Wilt daarom nimmermeer u reine trou betmetten,

Maar blyft in u 1'*beroep, en binnen echte wetten

,

Dat zal u beter zyn als al de werelds vieugt,
En wat gy tot vermaak op aarden kiezen meugt.

Ik heb,
t
t is waar, getracht u eere t'onder graven,

Om myn luft-gierig heft tot uwen frnaad té laven;

Maar ik hen nu verloft van brand en geile pyn>,
En wil van nu voortaan u vriend en broeder zyn.

Het vleefch en -zyn gevolg heeft zyn geweld verloören
Soo dat u zoete' mond my niet en kan bekooren; .

.

En of fchoon in de luft beftohd myn herten wenfchj
Vriendin, het is gedaan, ik bén een an'def menfch»

*k En zal van heden af u nimmer komen tergen,

*k En zal u geen bedrog of Tuften komen vergen.

Ik wil u eere doen, al waar ik immer kan ;'

Gy, blyft een eerbaar Wyf, en trou aan uweü Mait
Cypryn op dit gefprek begon geheel te beven,

Juift als een tanger blad van harden wirid gedreven

:

Het onverwacht geval is haar een Dondcrflrg

Soo datze voor een wyl als zonder adem lag.

Doch ving ftrax weder aan tot hem aldus te fpreken
'•

$ Ridder! weerde Vriend, dit zyn ongure üréeken?
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Waar hoord 'er ooit een mens van zoo een vreemd be-

Gy fpot. na dat ik zie, met my ellendig wyf. (dryf,
Gy hebt 'na my gepoogt als met de gantfche leden

,

Gy hebt my duizendmaal en duizendmaal gebeden,
Gv hebt my fta ggevola;tals met de gantfJie kracht,

En word' ik nu ter tyd met fpot by u veracht ?

Ik hebbe noit gemaalt of dertelheid bedreven,
Ik hebbe (laag geleid een rein en eerbaar leven

,

Maar u fenynig oog dat heeft op my geloert,

En myn gedweege ziel ten leden weg gevoert.

Maar in den heetften brand, door u bedryf ontfteken,

Beftaat gy, t'myner fchand', u luften af te breken,
En fchiet my fchendfg op ö Spyt! ó wrange fmaad!
Die al wat bitter hec in leed te boven gaat

!

6 Mogt ik nu ter tyd! ó mogt ik heden fterven!

Ik leed het met geduld, al waar het duizend werven!
Ik leed ook helfche pyn. ó Waar ik uit der tyd l

Zoo waar ik van de fpot en van de fmaad bevryd.
Wel! is uit uwen geeft myn liefde dan geweken,
Of is het u vermaak myn vrindfehap af te breken,
En zyt gy dus gezint my fmaadheid aan te doen,
Zoo gunt my niet te min een droeve af fcheid-zoen.

Laat my den letten kus aan myn bedroefde wangen,
Laat my een trooftig woord van uwen mond ontfangen,
En gaat dan uwes weegs; maar laat een jonge vrbu,
Noit midden in den brand of midden in den rou.

Wat my dan vorder raakt, ik zal myn dwaze zinnen,
]k zal ook even zelfs myn driften overwinnen,

Ik zal ook vorder doen, gelyk het my betaamt,
En nooit in dit geval van 'emand zyn befchaamt.

Pn Ridder wederom: Begon ik nier te mallen,

Ik weet, myn deftig hert zou licht ter neder vallen*

Het kullen led de grond, en baant gelyk een pad
Tot vorder ongemak, en ik en weet niet wat.

Een keers eerfl uit geblaft -

9
al is haar vlam geweken.

Die zal van (tonden aan in vollen brand ontileken*

Genaaktze maar hec vier of komtze by de vlam,
Van waarze voor een tyd haar kracht en voedzel nam.

O D*
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Dit heb ik in der daad al dikmaal ondervonden,

Het minde (lootje let aan nieuw genezen wonden

;

Ik ken myn broos gemoed, en wat ik dragen kan,

Ik ken myn boozen aard: Maar ziet, ik fcheid 'ervan.

Gv vaart voor eeuwig wel , 'k en zal u met genaken

,

'k'En zal noch uwen mond, noch uwe leden raken.

Dat lok -aas is te ftevk. Wie roode wangen kuft

Verwekt een nieu\ve vlam, al wafTe iclvjer gebluft.

Zoo haaft de Jongeling zyn reden ging bè&uiten,

Sloeg hy zyn mantel om, en maakt hem veerdig buiten.

Hy weet wat overlang aan jofeph is gefchiet,

En daarom fnek hy weg, en wach. haar antwoord niet.

Wat indruk dit haar gaf, die met de gantfche krachten

De luftVn van het vleis nu kookt in haar gedachten,

Is lichter hier bedacht, als naar den eifch verhaalt,

Haar brein is op de loop, haar geeft die is verdwaalt,

Haar rild een killig bloed van boven tot beneden,

Haar ryd een koude fchrik door haar verhitte leden, f

Zy zwelt van enkel fpyt; maar des al niet te min,

Zy kropt haar gramme ftem , haar droeve tochten in.

Zy wenfcht dat ecnig menfeh haar leven wou verkorten

,

Zy wenfcht dat al het Huis quam op haar neder ftorten,

'Zy wenfcht niet als den dood en ha en leften dag,

Op dat het duilbr graf haar fchanden dekken mag.

Maar watze vorder meint in dit geval te plegen,

En ofze naderhand tot luften was genegen,

En dient te dezer tyd niet bloot te zyn geleit:

Het is een lofte tong die alle dingen *eit.

SCHOONHEID BEDORVEN,
Om een M A N te behagen.

ORlande (wiens gelyk in deugd en fchoone ledea,
Niet uit te vinden was in al de naafte fteden}

Is, naar zy twintig jaar haar maagdom heeft bewaart,
Tot vreogd van al het land met Agaton gepaart

,

Niet
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Niet met het Iyf alleen , maar met geheele zinnen;
Want zy was uit der aard gebooren om te minnen:
En hy in tegendeel een rufcig Edelman,
Brengt al tot haar vermaak wat hy bedenken kan.

Hy lieft , en word g lieft , en dat met gantfche krachten

Zy woont in zyn| gemoed , en hy in haar gedachten,
Men zoeke wat men wil : Twee herten eens gezint

Dat is de meefte luft die men op aarden vim.
Maar ziet, een hoog geluk en kan niet lange duren;

Wie hier wat vreugds geniet die moet het haaft bezuren.

Het is een grillig rat d ar in de wereld zweeft,

Ach! waar is oit een hert dat lang in vreugde leeft?

De Prince van het land genegea om te mallen,

Liet op de jonge Vrou een los gezichte vallen.

En fchoon hem wordgezeid :he is een s anders Wy f,
Noch zoekt hy lykewel oneerlyk tyd ve'dryf,

Hy weet in groóten ernfc zyn voorfcelaan te binden,

En waar zy wezen mag daar weet hy haar te vinden.

Is zy in eenig feeft, hy is 'er flux ontrent,

En toont hem even fta'ag waar zy de gangen wend.
Hy laat haar boven al met ftage brieven weten

,

Wat voor een zeldzaam vier zyn zinnen heeft bezeten;
Maar zy , een reine ziel , zet vaft in dit geval

,

Dat zy noit echte gunft aan vreemde geven zal.

Zy gaat na dezen tyd haar eigen vrienden myden

,

|n fceld haar zaken aan om zelden uit te ryden,
Zy fcheidh ar van het volk, en bant haar van de ftraat.

En toont dac zy 't gewoel en alle feeften haat.

Hier door zoo werd de Vorft in heter luft ontfteken,
Zyn tochten , eerft bedekt, beginnen uit te breken,}
,
Hy dwaalt ontrent haar Slot , met zoo een droefgelaat ?

i Dat Agaton ondekt al wat 'er omme gaat
Orlande lykewel verzweeg de vreemde ftreken,
't En dacht haargeenzits nut haar Man hier afce fpreken,
Zy is zoo vaft gezet op haren reinen geeft,

1 Dat zy geen flim gevlei of hooffche iaagen vreefc.
ïDaar was een klein vertrek, daar zy haar moye dingen
tHaar hooft en-hils-cieraad, haar oor- eo. arrém ringen.

O 2 Haar
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Haar doozen vol civet, haar poeyer in bewaart.

En wat zy vorder heeft van diérgelyke aart.

Hier, mits het openftond, quam Agaton getreden

En werd in zyn gemoed van (tonden aan beftreden,

Vermits hy daar een brief in zeker kasje vand
Vol treken na de kunft en enkel minne -brand

Daar was geen onderfchrift in dezen briefte lezen.

Maar 't was genoeg te zien wie dat hymochte wezen,
Die zoo van liefde klaagt. Het ftoutenhoogbefluit*

Dat drukt een machtig Vorft, een Prins ofKoning uit-

De man hier in omzet en nam het niet ten beften,

. Maar krygt van ftonden aan een hooft vol muize- nellen

De nare jalouzy die was 'er fluks ontrent,

En heeft een zwarte gif hem in de borft geprent.

Daar leid hy ftaag en maalt in duizend na -gedachten,

Enberft by'wylen uit in byfter hooge klachten.

Hy ducht veel onpemaks en eenig oi geval,

Dat nooit en is geweeft en nimmer wezen zal.

Straks word zyn wezen bleek, en al zyn gantfche leder

Zyn door een ftage zorg gedurig af 'gereden,

"Zyn blydfehap is gedaan, zyn ruft die is geftoort

;

Ma-<»r des al niet te min hy zeid haar niet een woord
Hy kropt zyn droefheid in ; maar zy verftaat de gronden

En heeft van zyn verdriet de reden uit gevonden,
Zy voelt het met der daad wat hem de ziele knaagt

En wat zyn innig hert in droeve tochten jaagt.

Dit heeftze* lange tyd mee reden overwogen

,

Hem ziende langs hoe meer in droefheid opgetogen

;

Zeid hem ten leften dit: 6 Trooft van myn gemoed
Jk zie dat gy verteert u innig herten - bloed

:

Jk zie dat gy verfmek, en dat u droeve zinnen,
U Jeugd, u goed beleid, u krachten overwinnen:

Ik bid ontfangt een woord tot onfchuld myner eer

En voed in uwen geeft geen nare tochten meer.
Ik heb een rein gemoed, dat moogje vaft gelooven

,

Daar zal nooit machtig Vorft van eere my beroover
Neen, liever in het graf, een proye voor de dood
Als ik outeeren zal myn weerden bed -genoot.

'tl
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;

t Is waar ik heb een brief van onzen Vorft on tfangen,

En dat heeft my gebracht in duizend herte • prangen.
Niet dat ik my beried of in myn herte docht, -

Of ik hem gunnen zou dat hy van verre zocht.

Neen, dat en heb ik nooit in myn beraad genomen,
Lv

aar zal geen vuil bejag in myn gedachten komen.
Ik hebbe dit alleen gedurig overleid,

Of u dit vreemd geval is nut te zyn gezeid.

Dit heb ik menigmaal , ook dikmaal gantfche nachten,
Dit heb ik even ftaag gekeert in myn gedachten,-

Dit vraagd' ik heden zelfs aan myn benaude ziel,

Tot my een zwaren flaap ten leften overviel.

Maar hoe dat ik het ft uk met reden overleide,

Het dacht my beter zyn dat ik het niet en zeide;

Maar dat ik onder dies den Pringe toonen zou,
Dat ïfe ben door de tucht verzegelt aan de trou;

Dat ik veel eer het graf ook heden zal verkiezen,

Als dat myn reine 'jeugd haar cere zal verliezen.

God weet het , weerde Vriend , die hert en nieren kent,
Dat in myn reine ziel de fchaamte ftaat geprent.

Heb ik hier in misd an, wilt my de feil vergeven,
Ik* ben naar uwen raad voortaan gezint te leven,
Ik ben geneigt te do*n en heden uit te ftaan
Al wat na uwen raad is nut te zyn gedaan.

Zal ik den jongen Prins met harde woorden tergen,
Als hy my wederom zal liefde komen vergen'?
Of zal ik voor een tyd gaan woonen in het woud,
Daar Hechts het dienftbaarvolkde rauwe landen boud?

Of zal ik in het huis myn teere leden bannen,
En blyven uit het oog van alle jonge mannen?
Of zal ik henen gaan na eenig verder land,

Ook daar een ftage zon met heete ftralen brand?
Of zal myn woning zyn ontrent de koude rotzen,
Die met haar fteilen kruin de noordfche winden trotzen ?
Of zal ik h^nen gaan daar iEtna zwavel braakt,
En met een blauwe vlam tot aan den Hemel raakt?

Of zal ik heden zelfs een Kloofter gaan verkiezen,
En daar myn zoeten tyd,mynfriflche Jeugd verliezen?

O 3 O]
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Of za 1

ik my een kluis doen maken in het velt,

Om v.m een krielen Vont niec meer te zyn gequelt.

Segt maar wat u gevalt. Ik zal myn gantfche leden,

Ik zal myn droeve ziel naar uwen wil befteden.

Legt flechts te dezer tyd u droeve zinnen af,

En watu, t'myner fmaad, een vreemd bedenken gaf

De Man na dit aefprek heeft Tingen tyd gezwegen,
Maar toont tot haren raad hem "niet te zyn genegen.

Ten leften zeidhy wat, maar zeid- da: 'haar beflag,

Geen uitkomft, geen behulp, geen bate geven mag.

Hy (lelt het al b jkaait, vermits der Prineen handen
Zyn lang en ürekken uit tot in de verfte landen,

Hy zeid, dat hy een raad voor hem befluitenzah

Om vry te mogen zyn van druk en ongeval.

Daar op vertrekt de Man, en laat Orlande klagen,

En laat een ftagen worm in haar gedachten knagen.
Maar 't is zyn valt befluit te reizen uit de ftad,

Te laten zyn Gemaal en wat hy daar bezat.

Te trekken uit het Und na verr' gelegen ftranden,

Te zweven biitens Ryks in onbekende landen,

Te dooien even (laag in eemg zeldzaam dal.

Daar niemand oit een zucht van hem vernemen zal.

En fchooirhy dit befton.1 in ftilheid uit te werken,
OmnJe lykewel die kan het voorftel merken,
Sy iet op zyn oeJryf, en vond ren leften nit,

Wat hem "de zinnen dryft, en wat de geeft befluit.

Sy gaat
-
; ' haar verrek, zy gaat daar óver peizen,

Hoe zy hem trekken mag van dit wanhoopig reizen,

Sy roep. .aar me igmaal, als buiten haar gerukt:

Och ! was ik nie te fchooh , zoo waar ik n:et bedrukt.

De fchoonheki h-.^Ic myn her: in dit verdriet gedreven

,

De fc loon hei I leid den grond van dit elendig leven,

ü tchoonheid heeft den Vorft tot vuile luft verwekt.

D t A^ <ton tot d'Uk en my tot fchande ftrekt;

De fcho >nhei I moet 'er aan,' en dat ik menig werven.
Soo tee.iyk h-b geviert, dat ik wil ik nu bederven,
En datis licht te doen. Het is een zwak gewas,
Het is een enkel vlies , het is een teer gelas.

Het
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Het is men weet niet wat, dat even met de jaren

Moet haaft daar henen gaan en in het duifier varen.

't Is beter dat ik heb een aanzicht zonder glans

,

Als dat ik ben een brand voor alle jonge mans

,

Een aanftoot voorde Jeugd, een fpiegel voor de boeven,

Waar door Ik, mynen Heer ten hoogften zie bedroeven.

Wel, fchoonh-id, 't is gedaan , u vonnis is gevelt,

Gy zult in korten tyd wel anders zyn ge (lelt,

Gy zult in korten tyd geen ftille zinnen ftooren,

Gy zult in korten tyd geen Princen meer bekooren

,

Geen Jonkheid hinder doen. Zy maakt een kort beraad,

En komt van ftonden aan van woorden tot de daad.

Zy laat een flim vergif uit veelderhande zaken,

Zy laat een zeldzaam moes uit hcete kruiden maken,
Een tuig dat vinnig is en als cei kanker eet,

Dat waas en blos verteert, fchier eer dat iemand weet

,

Dit heeft de jonge Vrou in doeken opgewonden,
En om haar aangezicht aan alle kant gebonden.

Zy geeft haar op het bed, en ziet! in eenen nacht

Zoo is haar jeugdig rood gelyk als enkel dracht.

Zoo haaft den dag genaakt zy fpiegelt hare wangen,
En ziet een dik gezwel haar om de leden hangen,
Haar neus gelyk een ey ; en uittermaten groot,

Haar oogen vuil i.egaac, en even byfter rood

,

JHaar mond aan alle kant met bobbels opgezwollen,
Het vel geweldig rau gelyk gedroogde fenol' en

;

En waarom meer gezeid ? een monfter van een menfch.
En, ziet! hier vind de vrou haar volien herten wenfch.

Zy liet van ftonJen aan haar ketens, fchoone ringen,

En Peerels om denhals, haar befte cierzel bringen;

Maar dekt haar aangezicht, zoo dat men niet en zag
Hoe dat he: wezen ftond , of wat 'er onder lag

,

De Vorft plag in de Kerk op zeker feeft te komen,
En dit had onze Vrou voor dezen waar genomen

,

Zy fielt haar daar te gaan , en treed ten huize uit,

In uiterlyk cieraad gelyk een jonge Bruid ,

Maar binnen fchuilt de wrak. Zyquam met friilche leden

Zy quam met fchoon gevolg en geeftig aan getreden

,

O 4 Zy
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Zy gaf haar >na den Prins ook naarder alsze plaj

Zoo dat hy met gemak haar fchoone leden zag.

Dit heeft zyn ydef oog ten hoogden wel bevallen,
Zoo dat zyn los repeis op haar begon te mallen.

Hv denkt dat zy tot hem nu beter is gezint ,

En in zyn ftaag vervolg een zoeter fmake vint.

Maar zy heeft even doen haar ïluyer op geflagen,

Zoo dat haar ftraks de Vorlt en at de lieden zagen.
Haar neus is zonder ^vorm, haar oogen zonder glans,

Haar mond niet als een fchrik voor alle jonge mans.
Ontrent haarteeren halsdaar (tonden vreemde puiften,
Daar hingen quabben aen gelyk als gmote vuiften

,

Gefr.reept met etter verw; zoo dat in haar gelaat,
1 dat men leelyk hiet by een verzamelt flaat.

De jonge Prins verfloeg tot in zyn diepfte zinnen
Hy wift niet wat hy zag, of wn hy zal beginnen ,

Hy twyffeït aan de zaak, hy berft v-m ongeduld,
Hy meint een fpook te zien, hy geeft zyn ongen fchuld.

Hy ziet haar weder aan, hy vind gelyk e vlekken,
Die hem in diepen fchrik van hare liefde trekken.

En waarom lanj* verhaal, op dezen vond gedaan V

Zyn luft word deernis, zyn brand die is vergaan.

Hy geeft hem uit de Kerk,zynquaaldieis genezen,
En- ziet! dit is de vrucht van haar onaardig wezen.
Hy kent geen liefde meer, geen dwaze minne- pyn ,

Ziet- hoe het meenigmaal is dienftig leelyk zyn!
Maar of fchoon Agaton zag haar cntftelde leden,

Hoe vreemd haar wezen fcheen,noch is hy wel te vreden:

Want door het leelyk vel, dat haer het lyf bedekt,

Zag hy een fchoone ziel de na den Hemel ftrekt,

Hy zag een zuiver hert in haren boezem zweven

,

Hy zag de reine trou in haar gewrichten leven,

Hy zag een hoog gemoed , dat op geen fchoon heid paft

Hy zag dat haar de ziel is aan den Hemel vaft.

Zy was hem eerfcmael lief om haer gebloo-de wang n;

Maer nu is hem de geeft met beter min bevangen.

Zy was hem eerftmaell:ef,vermits haer friiTche Jeugd;
Maer nu beftaet zyn luit in haer verhevea deugl

zy
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Zy was hem eerftmaal lief, vermits de klare ftralen,
Die uit haar geeftig oog gedurig quamen dalen;
Maar 't is haar eerbaar hert dat du zyn liefde trekt,
En dat in zyn gemoed een meerder gunft verwekt.

Aftolphus even zelfs verandert in gedachten,
Verlaat zyn eerfte lufc,maar doet haar hooger achten,

Vereert ook haren Man , en zet hem in den Raad,
En toont geftage gunft aan al haar echte Zaad.

Maar ftraks na dit geval hy zend ervare luiden,

D;e met geftage zorg en wel -bereide kruiden,
Doen wat de kunft vermag. Zoo dat de Vrou genas;
Maar werd te geener tydals zy te vooren was.

TWEE
VERKRACHT,

En beide GETROUT.

NA dat de gulde tyd ten einde was gekomen,
En dat een fiimmereeu haar aanvang had genomen,

Doen is de ware deugd geioogen op de vlucht,

En uit het aardfche dal verheven in de lucht.

Straks heeft de zwarte poel veel grouwels uitgefpogen,

Die met een fneile tocht door al de landen vlogen

,

Twift, leugens, vuil gewin . bedrog en quadeluft,
En zucht tot felle wraak, die noit en is geruft.

Daar gaan de menfehen aan, na dat haar tochten raden,

En poogen haren geeft als in de vreugd te baden

;

Men vind geen ware trou,geen reinen handel meer,
De jeugd is buiten tucht, de vrouwen zonder eer.

De Machten van het land, verplicht hier op te letten,

Die gaan 'er tegen aan, en maken nieuwe Wetten.
Uit quaad ontftaat het goed Zoo haaft het onkruit waft,

Zoo dient 'er na gezien , en op te zyn gekaft.
O 5 On-
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Ontrent de Oriekfche fcrand , te midden in de fcroomen
Daar leid een groene Kuft Mommert van de boomen,
Vercjert met groen gewas, mee vet en machtig vee,
Met fchepen aan de kaai, en neering uit de zee.

Het land was wonder ryk, en rykdom baarde weelde,

En ftraks verliep de tucht al^ zy het monfter teelde,

Daar is geen regel meer. Want Maagd en Jong Gezel,
Ts bwzio; e ven ftaag met alle dertel fpel.

Wat is uit dit gewoel als enkel leet te wachten?
Zy razen onder een by wylen gantfche nachten;
GeQn toezicht, geen ontzag. Een ongetoom ie vreugd
Vervoert het dertel volk en maakt een geile jeugd.

By-naaft het gantfche Ryk is buiten alle banden,

Men ziet in geile luft de jonge lieden branden

;

En mits daar menigmaal een Vryfter werd omfchaakt,
I- op de Maagden - roof een ftrenge Wet gemaakt.

Men heeft 'er vaft geftelt, dat wie een Dochter fchende,

En tegen haren dank de jonge Maagd bekende,
Zou vallen door het zweera\of(zoo de Vryfter wou)
Moeft haar voor eeuwig zyn verbonden in de trou.

Zy die gefchonden was had recht re mogen kiezen,

Or aan den jongen wulp den kop te doen verliezen,

Of hem • uit zoeter aard, te gunnen 't echte bed;

En wa: zy dus verkoos dat bleef een vafte wet.

Niet lang na dezen ty:i een Ridder van Mileten

,

Heeft aan een fchoone Maagd zich even dus vergeten:

De vos had menigmaal op dezen roof geloert,

En met een flimme greep Tryph >fe weg gevoert,

Tryphofe kracht gedaan, en even zonder vragen,

Haar maag.ielyke blom ten roove weg gedragen.

Doch mits hy werd vervolgt door menig EJelman,
Zoo vlucht hy door het woud ten bef. en dat hy kan 5

En naar hem door het volk de Juffer is ontnomen,

En hy ter nauwer rood met vluchten weg gekomen,
Zoo raakt hy by een Ma gd , wel eer van hem bemind

,

De hy doen juifc alleen en zonder hoeder vind.

Hy weetze van haar Slot met woorden af te leiden,

Te lokken op het veld, te brengen aan der heiden,
Ea
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En t'wyl hy daar al'een met haar in 't groene ruft,

Soo ftefi >y in het werk zyn ongetoomde lufr.

Jokafte weert hem af voor eerft met goede reden,

En, als dat niet en hielp, met haar geheele leden.

Doch mit- de rappe gaft de Juffer is te fterk,

Soo gaat de linker voort in zyn oneerlyk werk.

Dit werd van ftonden aan door ai h^t land geweten,
En door de fnelle Faam ten luidden uitgekreten.

De fchender werd gezocht- en in het woud gevat,

En als gevangen man gezonden in de ftad.

De Wet die (lelt een tyd , en laat de Juffer klagen,

Om zich op 't gantfche ftuk te mogen onder vragen
Dies quam een ieder zien , hoe zoo een vreemd geval

Daar m het hooge recht een einde nemen zal.

Soo haaft te zyner "plaats de Rechter is gezeten,
Om van het flim bedr\f den grond te mogen weten,
Soo word van ftonden ain Menander in gebracht.
Daar hem hetnieusgier volkmetgrootverlangenwacht

Syn wezen is bedroeft, zyn oogen neer geflagen,

Het fchynt dat hy het lyf onmachtig is te dragen;
Syn ha den zyn geboeit, zyn hooft is zonder hoet,
En hem word aan ezeid, hoe dat hy knielen moet.

Daar zygt h> in het zand met wonder bleeke wangen

,

Syn mond is zonder fpraak, als van de dood bevangen

,

Syn inirg herte klopt, zyn gantfche lichaam drilt,

Het fchynt dat hem de ziel alree verlaten wilt.

Syn aanzicht ftaat geftrekt, zyn hairen op -gerezen,
Daar is een diepe ichrik in zyn gebaar te lezen.

Men ziet een vreemd gewoel ontrent zyn droeveborft,
Soo dat zyn tonge kleeft , verwonnen van de dorlr,

Syn geeft verdwynt in angft,zynhertegaat verfmachten,
En fchept een vo'flen dood uit zoo een droefverwachten,
Of hy het weelig volk of ftrengen Rechter ziet,

Hy vind in dat gezicht de dood en anders niet.

Strax na den jongeling zoo komt Tryphofe treden,
Een Maagd van ftreng gelaat en deftig in de reren:

Sy en haar gantfeh gevolg is in het zwart gekleer,
Men ziet aan haar gelaat een innig herten • leet.

Zy
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Zy draagt geen diamand

, geen goud of fchoone ringen,

Geen peerels in het oor, geen koftelyke dingen,

Zy draagt geen hals-cjeraadveelduize'nd ponden weerd,

Maar in haar rechterhand daar is een vinnig zweerd.

Jokafre komt daar na zich on de zale toonen,

£n zy en haar gevole • - ; i
r rftet eroude Croonen.

De fleep die bv haar is die gfcat aiS tot een dans »

En in haar rechterhand daar is een rooze kans:

Haar kleed is wonder net gefchildert mee de naaide ,

Haar borlt vol diamand, daar in het oog verdwaalde,

Waarde: de Juffer trad daar ftrooit men enkel kruid,

Zoo datze quam ter zaal gelyk een volle Bruid.

De Meycr van de ttad begon voor eerft te fpreken

,

^n heeft met ftreng gebaarden Jonker door-geftreken :

~
Gy dient (ze.d hy) geftraft naar eifch van uwe daad;

Maar zeg noch evenwel wat u te zeggen ftaat.

Zoo%aaft de koude fchrlk een weinig is geweken,

Zoo Tkeek Menander op , en gaf hem om te fpreken

:

Myn.HeerenO zyn woord) ziet niereen fchuldig man,

Die'niet ontkennen wil, die niet verzaken kan,
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Het droevig ongeval van myn onwyze jaren,

Eylaas! ik was te vroeg genegen om te paren.

Ik heb, en ik bekent ik" hebbe grootc fcbuld,

Maar efter iryn misdaad en is maar ongeduld.

Ik ben hier in het land een Edelman gebooren

,

En van myn ouders glans en heb ik niet verlooren,

Had ik maar rngetoomt myn grillig onverfcand

,

Ik hadde nu getroüt de befte yan het land.

De Nymphen bei gelyk, die zich alhier vertoonen,

Dié zullen even zelfs zoo verre my verfchoonen,
Dat ik een Ridder ben> en dat myn ftoute daed,

JSTietaenen heeft geroerteen Maegd vanhooger ftaet.

Wy zyn in een gewefc te zamen op getoogen

,

En van gelyken fcam, en even van vermogen:
Had ik in dit geval niet al te ras gegaan,

'k En hadde (namy dunkt) niets quaeds hier in gedaan.

Heb ik haar tegen dank een kus of twee gegeven, (ven,
Daar is geen moord gefchied, geen menfche dood geble-

Geen^Tempel, geen Autaer en is^er dooroncwyd,
Ik heb maerwat te vroeg en wat te rau gevryd.

De weelde van het land, de Jeugd en hare vlagen,

Die hebben met geweld myn zinnen weg gedragen

,

Myn herte weg gerukt, en even deze Maegd,
Dié heeft myn ydel oog maar al te veel behaegt,

Die heeft tot dit bejag niet weinig voets gegeven,
Myn zinnen weg gerukt, myn luften aan gedreven,
Nier door een dertel oog, dat geile lonken fchiet;

Neen, dat en is voor ai in deze Juffer niet.

Zy heeft een ftil gelaet, een rein en deftig wezen,
En daar is ftrenge tucht in haar gezicht te lezen ;

En efter haer gelaet, dat nooit tot luft en ftrekt,

Dat heeft in myn gemoed de luft.n op -gewekt.
Is 't niee-een zeldzaam ding met ons aelwarig leven!

De deugd heeft even zelfs tot ondeugd my gedreven

,

De ftilheid tot geweld, de vreugd tot vuile luft,

En, ziet, dus is de menfch gedurig ongeruit.

Jokafce wederom heeft door een vrolyk wezen,
Heeft door haer zoeten aerd, van ieder hoog geprezen,

Heeft
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Heeft dooreen geeftig oog myn geeft alzoo verrukt,
Dat ik ,

geheel vervoert , haer bloemtjen heb geplukt.

Is dit zoo grooten quaaÜ ? beziet ons eigen Goden,
Zy doen het al te mael dat fchynt tezyn verboden;
Niet eene van den hoop die niet zyn" geile luft;

Door lift of door geweld ten lefttn heeft gebluft.

Is niet de groote Mars in overfpel gevonden

;

En fchoon hy in het bed fcheen vaft re zyn gebonden,
Des efter niet te min, de ftraffe van dien God
En was hem geen verdriet, maar niet als enkel fpot.

Hy die den blixem voert,.wat heeft hy niet bedreven?
Wat voor een ruimen loop aen zynen luft gegeven?
Dan was hy eens een ftier, en dan een Witte zwaan *

En heeft zoo maegde kracht of overfpel gedaen.

Het amber trekt het fcroo door onbekende krachten,

Men ziet het harde ftaal als < p den zeilfteen wachten %

En als het hem genaekt, zoo fchiet het veerdig toe,

En hecht zich aan de fteen, en niemand weet 'er hoe.

Het amber dat ons trekt dat zyn de fchoone fcralen,

Die uit een geeftig oog in ons gezichte dalen.

De zeil - fteen onzer ziel dat is een heus gelaat

,

Dat ons, men weet niet hoe, tot aen het herte gaet*

Hier door werd ons gemoed met krachtewech getogen,
Zoo dat wy menigmael hier tegen niet en mogen

Eilaes) ik was vervoert en wift niet hoe het quam,
Zy had my eer ft verkracht, eer ik haar maegdom nam

Maar iemand zal miflehien zich hier aen mogen ftooten,

En door een harde peis myn zotte daed vergrooten

,

Om dat ik t'eener tyd twee maagden heb on'tfchaekc

,

En door zoo vreemden flag myn zaken vuil gemaakt,
; Waerziet men (roept het volk) dat iemands loiTe zinnen
i Oit aen gedreven zyn, om twee gelyk te minnen?

Of zoo dat oit gebeurt, het is uit geile luft,

Die niet als met het weerd en dient te zyn gebluft.

Dit had ik ook gelooft, maar ziet ik ben bedrogen,
My hebben twee gelyk tot hare min ge:oogen,

Als ik jokafte zie, myn gantfche ziele mint.

Als ik Tryphofe zie, ik ben tot haer gezint:
IK
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Ik heb Tryphofe lief, vermits haer wyze reden.

Ik heb Jokafte lief, vermits haer friiTche leden:

Ik beb Jokafte lief, om hare zoete praat,

Ik heb Tryphofe lief, vermits haer fier gelaet

:

Ik heb Tryphofe lief, vermits haer deftig fpreken,

Ik heb Jokafte lief, vermits haer zoete treken:

Ik heb Tryphofe lief, haer dient een deftig man,
Ik heb Jokafte lief, vermits zy jokken kan:

En fchoon of deze twee in wezen zyn verfcheiden

,

Noch zweeft de niet te min myn liefde tulTchen beiden
,

En als myn innig hert hier van een proeve doet,

'k En weet niet wie 'er ftaen of wie 'er wyken moet
Wat zal ik nu, eilaes! wat zal ik vorder zeggen?
Ik wil my voor de Wet in ootmoet neder leggen,

En wachten met geduld wat over dit geval

De wyze Nimphen doen, de Rechter wyzen zal:

Zoo haer Jokafte toont genegen om te paren,

Ik wil tot haren dienft myn jonge leden fparen,

Zy is my liefgetal, zy weerdig dat ik kef,
Zoo dat ik wat ik ben haer willig overgeef.

Maer zoo Tryphofe wil dat ik zafmoeten fterven ,

Zy kan ook even dat van mynen geeft verwerven;
Ik fta op haer gebod hier tot de dood bereid,

Kom, dood my dien hetluft, als zy hetmaerenzeid,
PrincelTen alle by , wat zal ik my verfchoonen ?

Gy kondt. wanneerje wilt, my 'ftrarTen of beloonen.

Brengt hier een rooze krans, ófwel een vinnig zweerd
Want , 't zy ik leef of fcêrf, gy zy t het beide weerd

Zoo haeft Meriander zweeg, men h'iet Tryphofe fprekeö

En die heeft even ftraks haer degen op'gefteken ,

En, naer een droeven zucht, als uit haers herten grond

,

Omdoetze voor den Raed aldus haer bleeke mond:
Waer ik een lichte koy, of van de geile vrouwen,
Die uit een krielen aerd de vryers onderhouwen,
Of waer ik van den hoop, die, als het haer gevalt,

Ryd fpeelen in het land, en gantfche nachten malr.

Zoo woud' ik myn verdriet met fciïle zinnen -dragen,
En hier aen dezen Raed myn droefheid nimmer klagen.

Ik
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Jk kropte 't onheil in, ik dioeg het met gedaldj

Ik leed het ongemak, gelyk als eigen fchuid.

Maer nu ik vaij der Jeugd ben eerlyk op getogen

,

En heb uit 's moeders borfc maer enkel tucht gezogen,
Zoo kom ik aen het Hof, en uitte myn beklag,

Om dat myn bange ziel niet langer zwygen mag.
Doch wat heb ik den Raed veel dingen aen te zeggen?

'k En nebbe maer de Wer den R-echter voor te leggen

,

En by de Wet het zweerd. Het feit dat is bekent,

Fn hy is 't leven quyt al die een vryfter fchent:

Slampamper, weelde kind, wyn fuiper, erref-banker,

Nacht linker ; boeve fchuim,o"pfnapper, Venus janker

Leeg ganger,.tu re-luur, luft zoeker, lekker tant,

Eerroover, opper fun , trou-hater, lanterfant,

Bordeel-bro\,hoere-voogd gebuur ftier, maegde-fchen-

Ik zweere by de zon, by God den herten kender, (der

By Styx den zwarten poel, tot uwer ftraf gemaekt,

Datmy geen dercel wicht voor dezen heeft geraekt,

Dat my noit krielen boef de leden quam befcoken

,

En noit het maegden vlies in my en is gebroken,

Tot gy u dertel vleefch tot mywaerts hebt gewent,

En hebt , tot myn verdriet, myn teere Jeugd gefchent,

]£om,beul,en doet u werk-kom laet de deugd niet knielen,

En wilt hemdoor het zweerd van ftonden aen vernielen.

Ziet , daer is 't al gezeid. Men doen het recht te kort

,

Indien m«i niet terftond het fchendig bloed en ftort.

Wat gaet de flimme gaft alhier te voorfchyn halen >

Of fabeis zonder flot, en oude leugentalen!"

ó Rechters! acht het niet al wat de boeve zeid,

't En heeft gee' ander Dot , alsflechtseen loos beleid.

Een zake vind ik vreemd, dat ik hier rooze kranlTen,

Dat ik hier lieden zie, öie fchynen als te danfltn,

Dat hier een jonge Maagd werd in het fpel gebracht,

Die met een vollen mond hier zeid tezyn verkracht.

Maar gaat des niet te min in rechten openbaren,

Dat zy met dezen boef genegen is te paren,

En dat de Rechter zelfs haar niet beletten kan,

Den vi&ilen onverlaat te noemen haren man.
6 Zon
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6 Zon! keert uwen loop, en komtby nachte fchynen,
6 Nacht verkeeit in dag! en doet de maan verdwynen,
De zomer itorte fnee, de winter jeugdig kruit,

Het aardryk geve vier en ftorte donder "uit.

Laat al wat iramer was zyn eerfte leven breken

.

Hier komt een jonge Maaad voor haren fchender fpreken ,

En eifcht hem tot haarMan Hier komt een teere Maagd
Aan wien een Maagden dief in volle daad behaagd.

Hier komt een teere Maagd , die wil.haar fchender loonen,

Die wil een geilen boef met reine bloemen kroonem
Hier komt een jonge Maagd , die bied een rooze krans

,

Aan dezen onverlaat, een ichuim van alle mans.
Maar dit is niet genoeg , zy wil het recht beletten

,

De fchande my gedaan te Uraden na de Wetten,
En dat op dezen grond, vermits de roffiaan,

Heeft haar benevens my ook on eer aangedaan,
Wel hoe! zal dan een boef het leven hier verwerven,
Om dat hy tweemaal doet daarom hy dient te fterven?
Wie eene Maagd verkracht, die is voorzeker dood,
En deze Jchent 'er twee, is hy nu buiten nood?

Ziet ! wat een vreemd befluit : de tun die word het leven

,

En even boven dien een jonge Maagd gegeven

,

Om dat hy tweemaal doet, dat (waar het eens gedaan)
Hem door een feilen beul ter, aarden zoude flaan.

Wel neemt dat onze fchroef een man- flag had bedreven,
En lchend daar na een maagd, zal hy noch efter lever,

Zal 't Recht ontwapent zyn, de Rechter zyn geftilt?

Om dat een dwaze Maagd haar fchender trouwen wilt ?
Voor my , ik zegge neen , hy moet als moorder itervert

Schoon dat hy al verlof als fchender mogt verwerven !

De ftrarTe van het quaad voor eerft met hem begaan ,
Kan door geen tweede feil te niete zyn gedaan.

'Indien het anders gink, wie zou het vrouwe fchenden,
!Of van het platte land, of van de lieden wenden?
. Zal niet de flimfte boef wien dat hy ook verkracht,

j

Straks wezen boven Recht en buiten onzs macht?
iWat heeft hy meer te doen die Vryfters wil fchofïïeren,

En plegen vuil bejag ontrent de jonge dieren, .

P Als
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Als dathy (waar hy kan) rnanr vroucn maagden fchend,
En dan eens om "een floir van minder adei /end?

Die zal hem met 'er daad in alle ding gerieven,
En even boven al met trouwen hem believen,

Zoohaaft hy maar en (preekt ; Ziet, wat een zeldzaam
ja 't is de 'rechte weg tot ichand en ongeluk, (ftuk!

Waar flechts . 'k en weet niet hoe , een boefzal willen trou*
Daar leid ons moye Wet, de linker is behouwen, (wen,

Ziet wat een groote deur men hier ontfluiten zal,
Tot oneer, tot verdrie:, tot enkel ongeVal,

"Welaan, vermeirede bruid, een woord heb ik tezesrgen,
Vind gy bequame ftof, cy moogt 't wederleggen:
De "boef heeft my verkracht, op dat zyn vuile luft,

Door myn verlooren eer zou werden uk-gebluft,
Maar gy hebt maar alleen dit vuil beiag geleden,
Op dat door u de ftraf zou werden af gebeden

,

De boef heeft nooit gezocht met u te zyn getrout

;

Het was hem maar te doen , dat gy hem loflen zout

,

Dat gy hem met gevlei de Rechter zoud ontrekken'
En hy dan naderhand u domheid zou begekken.
Maar fchoon gy waart zyn Wyf . en dat het raogt beftaan
Gaat denkt eens, Hechte duif, hoe zal het u vergaan ?(

Hy voelt een geilen brand in zyn onkuifche leden

,

Hy is Cgelyk het blykt) met eene riet te vreden,
r 'Hy heeft ïn korten ftond, en zonder tufTchen nacht,

Twee vryfters aan gerant , en om haar eer gebracht.JE
Wat zal 't hier namaals zyn, als gy hem zult ver veelen?
Hoe zal den dimmen guit alsdan den boeve 1'peelen i

Myns oordeels, dwaze Maagd, u naakt een groot ver*

Dan hoe het u vergaat, dat ftük en raaktmy niet. ( driet,

Ik zou ook tot een man myn leden korinen voegeü.
En in het echte bed wel zoeken myn venregen;
Maar trouwen door gewelt, en paren door bedwang,
Daar toe verfta ik nooit myn leven dagen lang.

Maar dit is myn befluit, ik wil myn zinnen geven,
Veel liever zonder man als met een boef te leven.

Men doe gelyk het dient, het is om niet gezeid,

Geweld e» is geen weg die my tot vriendfehap leid.

Maai
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Maar hoort my noch eenmaal, dit heb ik u te vragen,
Wat maagd is ooit gefchend die niet en plag te klag n?

Voorvvaar,die Vrouwe-krachtm t ftülen monde draagr,
Men zegge wat men wil , 't en is geen rechte Maagd.

Maargy, 6 weelde Kind! hebt noch ai vreemde treken,
Gy klaagt nietvan den boef, maar poogt hem voor te fpre-
Dit fluit doch niet een zier , en daarom ztg ik nog,(ken.
Dat al u gantfeh beleid is niet ais flim bedrog.

Maar al u loos beiryf, en kan u geenzins baten,

Gy moet doch aan den beul den vrouwen fchender htcn

,

't En is u beurte niet met hem te zyn de bruid,
En hoort daar op een waord, alleen maar tot befluit.

't is zeker deze gaft heeft eerfl by my gelegen,

En 't reent tot zyne ftraf is my alleen verkregen,
Dies zeg il» vat hem aan , en handelt na de Wet.
Hoe kan doch myn verzoek door iemand zyn belet?

Ik mag hem met der daad den kop aflaten houwen,
Gy doet dan watje kond om hem te migen trouwen!

Straft eerit het voorigquaad. Want dat ismy gefchiet,

Het tweede laat ik u. Want dat en raakt my niet.

Wel laat dan uwen bo-f door 't zweerd zyn leven enden,
Df laat de bette Jeugd van alle boeven fchenden:
Want als men vuil bejag laat zonder itrarTe gaan,
Zoo heeft het zacht geduld den goeden quaad gedaan.

Wat baat het of de maagd haar eere wii bewaren,
En tot het echte bed haar teere leden ïparen,
Wat baat het of de maagd baar in des huize fluit,

En dryft met alle macht haar loffe zinnen uit,

ndien een fchuifel bout, de ilimfts van de boeven,
Vlag fooien nare Jeugd, haar te:re ziel bedro.ven,
En fchoon hy wort betrapt 4 en voor den Rechter (laat,

Dan geenen loon ontfangt voor zyn vervloekte daad?
Dat is, na myn begrip de poorten open zaten,
3m al de geile Jeu^d in haren luft te wetten.
Dat is de gantlche ftad en al het vaderland,
Te Hellen tot een roof, en al in vollen brand.

Wel laat vry dezen boef, en zyns gelyke benden
U dochters al te maal , u jonge vrouwen fchenden

;

P a Het
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Het kan niet anders zyn: Al wie rabouwen loont,

Die heeft de vuiie lurt ten open deur getoont

IN -en, V orden weeft geftreng, en laat den boeve lyden ,

Zoo mag al wie het z et zyn qonde gangen myden;
Al hen ik maar een Maagd, dit heb ik eens geleert,

Dat een aHus gefftraft heeft duizend af gekèert-

Jokafte ftond verzet van zoo geltrenge reden,

En had in die gelprelc een (laag verdriet geleden,

Haar ziele lag en joeg, haar wezen is geftoort,

Dus met Tryphofe zwygt , zoo neemtze ftraks het woort
Hoe lange (felle M agd; wilt gy zoo vinnig (preken,

En met u wreede ton^ ons in den boezem (teken,

Ons drukken in de ziel? Voorwaar ik ben befchaamt,

Dat gy hier onderneemt dat geenzints u betaamt.

Gv komt hier in den Raad , en toont een Wooten degen:
En toont met uw gelaat waar toe gy zyt genegen

:

Men hoort dat u de tong gelyk een adder (leekt;

't Is bl ed al watje roept, en wrake datje fpreekt.

Voorwaar het vinnig (laai en is geen Maagde wapen,
Wy zyn tot zachten aard en zoete min gefchapen.

Woont in een Vryfters hert maar fpyt en enkel ga!

,

Zeg waar dat zoet verdrag en liefde woonen zal ?

Ik werd' van u berifpt , dat ik my kom ver oonen
Met bloemen, aardig kruid, en verfche rooze kroonen:
Maar zeg kan ooit een Maagd voor haar iets beter doen

,

Als datz' haar leden cierd met kruid en jeugdig groen'?
Ik wil een Edelman uit harde banden (laken,

En wou van deze plaats een bruilofcs kamer maken,
En veften even hier een wettig trou-verbont,

Iod'en my van den Raad dit mochte zyn gejont.

Hier na ben ik gekleed, en in myn gantlche wezen,
En is geen grammen zucht, geen over moed te lezen;

^Myn kleed is na de zaak die my hier komen doet,

En na myn cierzel is, zoo is myn (lil gemoet.

Maar gy , ö vinnig menfeh en wilt geen roozen vlechten

,

Gy wild een wreed Ichavot hier onder laten rechten

,

Gy wilt een feilen beul hier brengen aan jen dag,

Qp dat hy menlchen bloed ah water ltorten mag.
\Vi€
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Wie ons maar beide ziet die kan terftond ontdekken,
Waar heen myn nog geinerk en uwe zinnen (trekken.

En wa* u beter voegt, en wat my beter Haat,

Dat itel ik aan het Volk en aar. den gantfehen Raad.
Maar ik zie wat 'er fchort. Gy zyt vanhemgefchonden,
Maar hy heeft meerder lult in myne jeugd gevonden.

Ziet daar leid u de knoop.- het is u ~groote fpyt,

Dat ik hem liever w:;s, en gy verlaten' zyt.

Gyeifcht hem nu den ^als , en ft -ar hem naar het leven;

Niet om dat hy aan u zyn lullen heeft bedreven

;

Maar om dat zynen brand in u niet ftil en ftond.

En itraks een nieu vermaak in mvne leden vond.

Zal dan uit fpyt alleen een Ridder moeten derven,

En om u ftillen nyd zyn leven moeten derven?
Dat waar een zeldzaam Reeht : voor my , ik zegge neen,

De Rechter die ons hoort en is geen harde fteen:

De gumt die moet den haat in reu n overwegen,
En daar zyn even zelfs de Rechters toe genegen.

Ik lieve ttrenge Maagd, dat gy ten vollen haat;

't Is beter datje my den jongen Ridder laat.

Gy roemt u op de Wet: wel laat haar woorden lezen.

Ik weet zy muet in all's tot mynen voordeel wezen.
Let op haar rechten grond, en onderzoektze vry,
Haar wit en oog-gemerk dat is alleen voor my. f wen:

Een maagd 'dus leid. het recht) die mag haar fchaker trou-

Uf mag hem door een beul in itukken laten houwen.
Wel aan nu, felle Maagd, gy zegt te zvn verkracht,

Gy zegt dat deze menfen dient om denhals gebracht
Gewb waart gy alleen, ik liet u felle zinnen,
Ook op de (taande voet, het vinnig (luk beginnen?
Maar ik ben even zelfs gelyk als gy ontfehaakt,

Zoo dat het eigen werk ook my ten hoogften raakt3

Ik dan die nevens u, heb recht te mogen kiezen,
En wil niet dat de man het leven zal verliezen,

Ik zoeke trooft en hulp voor myn bedroefde val?

En wil dat echte trou my weder eeren zal.

Wat raad in dit verfchil? komt L.ai het overleggen, .

Laat die he^ recht verftaan hier op haar reden zeggen.

P 3 Hier
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Hier is, gelyk gy ziet, alleen een "Edelman,
In wien dit by gelyk geen plaatze grypen kan.

Hy mag niet zyn gedood, en efter blyven leven,
Aan wien zal nu Het Recht den jongen Ridder geven
Haar die zyn dood begeert, of die hem trouwen wilV

Myn Heeren, zoo gy ziet, het is een wyd verfchil

:

Ik wil myns Vaders huis en deze ftad vermeeren,
En myn vervallen naam door echte banden eeren

.

Maar deze Juffer haat de naam van echte wyf,
En wil een Edelman doen brengen om het lyf.

Ik ben een ecnig kind* den Ridder van gelyke,
En zy nog boven dat. Is 't reden dat ik wyke?

Zal haar kop zyn gevolgt die zoo wydmondig kyfr,

En voorde gantfche Wet zoo vreemde ranken dryfe?

Ach! zoo men in de Raad haar voordel wil gelooven,
Men zal dan onze ftad van menig huis berooven,
Men zjI 'er drie in een gaan (tellen buiten raad,

Men zr»I 'er drie gelyk gaan ftellen buiten ftaat.

't Is zeker dat het Recht (als twee verfcheide zfekéh

ISTiet t'zamen konnen ftaan, noch effen zyn te maken)
't Is zeker dat het Recht den z-chtften middel kieft,

En dat het hardtte deel zyn feilen wil verheft.

Zoo ik nu deze fchuld den Ridder wil vergeven,

En dat ik met den Man genegen ben te levtn

,

In blydfehap, in verdriec, in vreugd in zware pyn,
Wie kan 'er van het volk , wie kan 'er tegen zyn.

Men heeft hier in het land by wylen goed gevonden
Dat fchoon daar eenig man in ketens was gebonden.
En van de gantfche Wet geëigent aa^ de dood,
Dat hem de jonge maagd mocht trekken uit den nood

Dat zich een jonge maagd mocht aan den Rechter toonen

En met een roozen- krans den droever vryer kroonen,

Ja kiezen tot haar lief, en als het was gedaan,

Zoo liet de gantfche Wet de twee gelieven gaan,

Men liet de koorden los , men hiet de banden (laken

,

En, ziet, geen vinnig zweerden mocht den man genaken,

Geen beul de ftraffe doen, ter eeren van de maagd.

Dievoor een ichuldig hooft den Rechter had gevraagt.

Zot



TWEE GETROUT- i8t

Zoo gunflig is van ouds een man te willen trouwen,
Het kan ten feilen beul van ttraffen weder houwen;
En dit is menigmaal voor dezen hier ^eicoiet;

Waarom doch g^nt men my het eigen voordeel niet?

Indien een fchuldig man een vryfter werd gegeven,
Schoon dat hy aan de maagd geen moetwil heeft hedre-

't h reden dat een man om mynenr wille leeft, (ven
Wanneer hy door geweld myn weerde maagdom heefc.

Ik ben met ongeval geraakt in deze fchande,

En al myn vrienden' zyn de befte van de lande:

Gy doet het Recht geweld , gy doet de waarheid kracht,

Dat gy myn teere [eugd hier voor de Wet veracht*

Ik ben van goeden lof, en even quade tongen,

En hebben mynen naam voor dezen nooit befprongen,

'k En ben r,een lichte koi, of van den Hechten hoop:
En /eker ik en droeg myn eere r.oit te koop.

Laat al het naafte land, laat al de buuren fpreken,

Hoe menig Edelman door heete min ontfteken.

My Haag ten diende ftond , my hing als aan hetlyf,

En dat om echte trou, en niet om tyd -verdryf.

Ja deze Jonker zelfs iik moet het heden zeggen;
Om u met beter grond te mogen wederleggen)
Die heeft my lang gevryd, eer dat hy ooit beftond

Te zoeken uwe gunft, te kutten uwen mond,
Wat heeft hy menignaal om ons Kafteel gereden?
Wat heeft hy al gedaan? wat heeft hy niet geleden?
Men hielt dat hem de geeft uit liefde fchier verdween

:

En dezen onverlet hy liep een blauwe fcheen*
Jk heb hem af-gezeid, ge.lyk zyn vrienden weten,
Die heden aan den dag op my noch zyn gebeten,

't Is dan de waarheid niet, dat gy maar zyt verkracht,
En dat ik als een floir word in het Ipel gebracht.

Ik ben een eenig Kind : Laat vry het oordeel ftryken

;

In adel, eer, of goed, en wil ik niemand wyken.
En wat de fchoonheid raakt , voorwaar de zake fpreekt,
Dat u in dit geval maar al te veel ontbreekt.

Wel houd dan eenmaal op hier voor het Recht te zeggen.
Dat ik met'flim beleid het ftuk ging wederleggen;
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Ik mis in ware daad myn eer en hoogde goet

,

En 't is myn diepfte leed dat ik het zeggen moet

:

Maar nu dit zwaar verdriet is over my gekomen,
Zoo dient het evenwel ten beften op genomen,

r.ylaas wat zal ik doen? ik ben myn eere quyt,
En ben tot aan de dood gequollen van de fpyt.

Ma r, ziet, des Ridders bloed en kan my niet genezen;
Ik zal hoewel hy fterft een droeve Vryfter wezen,
Een Vryftcr zo der eer, een Vrylter, niet een Maagd,
En dat is, na my dunkt, al beter niet gewaagt.

Ik wil dan, zoo ik kan , ik wil my gaan begeven,
Urn liever met een botf als zonder eer te leven.

En of hy qualyk gaat, en my geen woord en hout,
Noch zal ik eerlyk zyn, dewyf ik ben getrout.

Wat kan ik beter doen in zoo verbofte zaken?
't Is wysheid van de nood een deugd te konnen maken.

Dit word alzoo betracht ook by den wyften man;
Mag hy niet zno hy wil , hy doet gelyk hy kan.

Doch ik heb van dien Held zoo qualyk geen vermoeden;
Ik hoop dat zyne gunft myn ichade zal vergoeden,
Te meer nu 'zyn behoud my zoo veel moeiten koft

En dat myn zacht gemoed hem van de dood verloft.

't Is beter , na my dunkt , de dochters der Sabynen

,

In dit geheel beleid ,
gelyk te mogen fchynen

,

Als hier te willen doen gelyk het moedig wyf,
Dat zich tot enkel fpyt ging brengen om het lyf.

Maar deze was getrout, wanneer zy was gefchonden,

En heeft daarom miflehien geen beter raad gevonden
Maar ik die Vryfter ben, en buiten echten Haat»
Mag doen gelyk de nood misbruikte Vryfters raat.

Doch, nar ik aan u merk, gy wilt 't niet gedoogen,

Gy wilt u feilen aard voor al de wereld toogen;

Maar d^s al niet te min, dat gy my niet en jont,

Komt my ten vollen toe alleen op dezen gront.

Ziet als men bezig is een vonnis uit te fpreken,

En dat na lang beraad de ftemmen efter (teken,

Zoo word de bange ziel, die voor den Rechter itaat

,

Gantfch vry en ongeltralt getoogen uit den Raad :

Dat
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Dat is een oude Wet, gebout op goede reden,

En menigmaal gebruikt in al de naafte lieden.

Het Recht is over al van goedertieren aard,

Alwaar dat twyffel is daar word een menfch gefpaart. •

Wel aan , ons oud gebruik heeft u en my gegeven

,

Daraanditfchuldig hooft mag werden voor-gefehreven,

Het leven of de dood, na dat het ons behaagt,

En wat 'er zal gefchien dat word hier nu gevraagr.

Gy zegt met vollen mond : De lenen der dient te tterven i

En ik in tegendeel: hy moet het leven erven.

Zoo is dan tuflehen ons een wonder harden ftryd,

Dies is Mer» ander is en van de dood bevryd.

Wat is 'er meer te doen V wat is 'er meer te zegggen?
Wat hoefik wederom u grond te wederleggen?

Ik wil het echte bed dat Ryken doet beitaan;

En gy het bloedig zweerd dat tanden dcet vergaan.

Wel aan dan lot beiluit, ik zal "een einde maken,
Hier is na myn begryp, hier is wel uit te raken.

Gy^ wat ik bidden mag, doet hier, 6 wyzen Ruad!
Het befte voor de Stad, en 't nutfte voor de Staat.

Zoo haaft Jokafte zweeg, men zag de lieden woelen,

Schier ieder, «o het fciieen, is anders van gevoelen.

d'Eenhoudhetmetde Maagd die met haar tongeftak;

Ena'ander metdeMa^gd, die voorden jonker fprak.

Te midden uit den hoop daar quam een ftemme ryzen

,

Die wou , gelyk het 1'cheen , het ïchuldig ho.it verwyzen.
Brengwakker(wasdenrcepJ)brenghicreenbloedigzweert,
Wie jonge Maagden fchend en is geen leven weerd

Een ander wederom, die anders was genegen,
Die toont wat hy gevoelt, en roept 'er i e ag tegen:

Onthoud u,wreede beul, hier dient geen hange-man;
Hier is een ruftig quant, die vrouwen dienen kan.

Hier op zoo gaat de Wet de hoofden t'zamen fteken,J
En in een ander zaal van dezen handel fpreKen,

Hier word in allen ernft ten nauilen overleid,
Wat dat 'er is gedaan, en wat 'er is gezeid.

Na lang en veel beraads, Tryphofe werd geprezen,
Jokafte niet te min den Vryer toe-gewezen.

I? 5 Doch
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Doch onder dit verftan J, dat zy verhuizen zal,

En nemen ha.ir vertrek in zeker ander dal.

Zoo haaft als dit befluit is by de Wet genomen

,

Zoo ziet men op de zaal terftond een Priefter komen.
Die heeft dit jono^paar verzegeït in de trou;

En die gefchonden was die werd een echte vrou.

Een Ridder in den Raad aanhoorde deze zaken

,

En wat de Jmgeling en wat de Juffers fprakèn;

Hy woeg de ftrer.se Wet, hy woeg den feilen eifcb,

En valt met zyn gemoed hier over in g^peis

,

Hy ziet Tryphoïc ftaan, hy ziet haar defrig wezen,
Hy kan in haar gelaat een moedig berte lezen.

Hy denkt: ziet daar een Maagd, die vry wat hooge
En die een reine ziel in haren boezem heeft, -zweeft

,

Zy doet in haar gefprek van haren inborft blyken,
En zoo een hoog gemoed dat zou my wel gelyken.

Zy is gelyk als ik , en palt op geenen praat,

Die by het flechte volk gemeenlyk omme gaat.

Het lyf is maar een romp, en fchoon het isgefchonden,
't Is rein indien de geeft: maar zuiver is bevonden.
De maagdom is een deugd , een onbegrepen goed,
Die in geen vleeflh en woont , maar in een rein gemoed.

Hier maalt de Ridder op by wylen gantf.he nachten

,

Vin.i twift in zyn gemoed, en ftryd in zyn gedachten.

Dan is hy voor de Maagd, dan v.m haar af gewend,
En al op dezen grond, vermits zy was gefchend.

Ten lelten als de tyd wat langer is verftreken,

Zoo komt hy tot de zaaK, en laat de Juffer fpreeken.

Zy weigert , zy bekent , maar op zoo wyzen voer

,

Dat zy den Edelman te meer verlangen doet,

Waar hier toe op geftaan? het ftuk werd aan gebonden

,

De Juffer werd verhoogt , die eertyds was gefchonden.
Want haar werd toe gelfaan, dat zy haar bruilofts dag,
Metkruid en maagde-palm , met bloemen kroonen mag.

.

Dat zy de gantTche zaal ,
geëygent om te danfen

,

Mag eieren over al met verfche rooze-kiamTen.

De Wet, na goed beraad, die heeft haar dit gejont

,

En vry, gelyk men houd, niet zonder vaften grond
De
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Pe feeftdie word voleind met wonder groot genoegen

;

Men ziet het deftig paar haar geeft en lichaam voegen.

Niet ais e°n jongen hoop, door grillen van de min,

Maar door een wys beleid en met een rype zin.

Zy eert haar waarde Man, vermits het treurig leven

Alleen uit zyne gunft, is uit de fmaad verheven:

Fy viert ha:,r wonder ?eer, om dat de jonge Vrou,

Haar droevig ongeval te lichter dragen zou.

Men za<* uit dit verbond een van de bette paren,

Die in de gantfche ftad of in den lande waren;

Zno vreedzaam is het volk, zoo wel op een gepaft,

't is net tn zuiver werk, alsd'een hand d'ander waft.

HOUWELYK.
VEROORZAAKT DOOR

D R O O M E N.

OF ooit een nabht gezicht, of weg-gerukte zinnen,

Den droom en zyn gevolg, ietgdden in hetm nnen.

Iet brengen aan den trou, Haat hier te zyn gezeid,

En daar is even nu myn penne toe bereid

Een wonder Trou geval, by niet eenmenfeh verhandelt,

Die ooit Parnaffbs Berg voor dezen heeft bewandelt,
Staat hier verhaalt te zyn; ten goede van de Jeugd:
Wat nieu en zeldzaam is dat geeft de m.efte vreugd.

Dat geeft de meefte vreugd, byzonder als de reden
Het ftuk wil ondergaan tot in zyn diepfte leden.

Wel aan dan, geeftig volk. wy komen tot de daad,
Oy let, na dit verhaal, wat hier te Ueren ftaat.

Terwyl hyflafpes droeg den Scepter van de Meden,
Was heericher van het land en al de ryke fisden,
En dat zyn Broeders Iieir (die Zariades hiet)
Tot aan den gullen ftroom van Tanaïr gebiet

,

Doen was Omartes Prins van al de groote ryken ;

Die vau den ihellen golf tot in het Ooften wyken,
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Hy fchoon nu wel bedaagt, had maar een ecnigKhtf,
Een Maagd die geeftLj; was en over al bemind,

Een bloemtjen noit geplukt , een roosjen versch ontloken

,

Van wiens vermaarde Jeugd werd over al ire proken.
Zy was naar Hooifche wys en geeftig op gevoed

,

Van adel wonder hoog, ma r hooier van gemoed.
Daar was een hollen berg in ouden tyd te vinden,
Gelegen in het kalm en buiten alle win Jen,
Men zag hier ^tenen dag of ftralen van de zon,
Vermits het duifter hol geen licht ontfangen kon.

De deur was zonder har om geen gerucht te maken,
En dat door haar gekir geen oog en zou ontwaken.
Daar was geen ambachtsman die met den hamer wrocht
Geen ongeruftig hooft dat op zyn handel dochr.

Daar quanfgeen hagelbui gevallen op de bergen J

Daar quam geen donderflag de l'tille velden tergen.

Daar was een zoete heek die over keitjens liep,

En door een zacht gefuis het oog tot flapen riep.

Op 't voor- hof was een tuin geboogen na het zuiden,

Beplant met raane kop, en duizend groene kruiden,

Verwekkers vanden flaap; geenhotad bad op het erf ,

Geen gans of ander dier en queekc 'er op de werf.

Daar was geen yver-zucht, geen ongerufte zorgen;

Maar niet als ftage ruft tot aan den lichten morgen

;

Daar was geen haat bekent, geen druk, of zwarte nyt.

Geen nare dweepery, die in de zinnen byt.

Daar quam een dikke wolk ontrent het Slot gezegen,

En maakten wie 'er quam tot fluimer zucht genegen.

Ziet daar een vreemd geheim, daar zich de Sl.iapont-

Door vrou Natura zelf* met eiger han i gebout. (hout.

Door al het ftil vertrek van duizent ledikanten

;

Daar liggen op een ry zyn weerde lyf trawanten,!

En wat men droomen niet , een wonder vreemd gebroet,

Dat byfter zeldzaam fpookt en vreemde zaken doet.

Een deeékan aan het volk een blyden geeft verwekken

Maar dat 'er omme gaat en is maar om
-

te gekken.

Eylaas haar gantfeh vermaak en is maar enkel waan

;

Want als deflaap verfchiet, dan is de vreugd gedaan.

"Een
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Ken deel kan iemants hert in bange droefheid lïellen,

En met een grooten fchrik tot in de ziele quellen;

Een deel (lort iemants hert als midden in de dood,
Maar als de flaap verloopt, zoo is hy buiten nood.

Een deel is wonder licht om op te zyn gedreven,

En leert een menfchen kind gelyk een vogel zweven.

Een deel heeft zyn vermaak ontrent de woefte zee,

Een deel in 't groene woud , en by het jonge vee.

Een deel doet iemants bert gelyk een (leen verherden,

Een deel leert eenig menfeh een pee^d of ezel werden.
Eendcel, een machtig vorfl En waarom meer verhaalt,

Het is een kluchtig volk dat om de geeften dwaalt.

Zoo veel de dieren zyn, die op der aarden leven,

Zoo veel de lierren zyn, die om den hemel zweven,
Zoo veel het blom gewas is in een lullig dal,

Zoo groot is haar bedryf, zoo veel is haar getal.

De Slaap op dezen tyd, de Prince van de bende,

Juitl als hy met gemak zyn leden omme-wende,
Sprak dus zyn gallen ann.- Wie zal op dezen nacht?
Gaan lpooken door het land, en tonnen onze macht?

Wie zal den bulleman, wie zal den nikker maken?
Wie zal het Hechte Volk en wie een Prins genaken?
Wie zal een jonge Ma*igd gaan flonen in den zin,

Het zoetite van de Jeugd de krachten van de min;
Wie zal een jong gezel zyn Jiefite does genieten,

En mei een gulden fchicht hém inden boezem fchieten

Wie zal of dit beftaan, of grooter wonder doen'?

Op, makkers, uit hét bed, op, geeft u in het groen
Op, zweelt ontrent de Jeugd, ofombedaagde Menfchen ,

Die eer, of machtig goed, of groote (laten wenfehen.
Gaat handelt ieder een, na dat het u bevalt,

Terwyl de wylte" man op zynen leger malt.

Hier op quara Zoet bedrog zich toonen op de kamer,
En zeide tot den Slaap; Geen (pook en is bequamer,
Te doen wat gy beveelt, als ik en myns gelyk;
Laat my te d-zer uur gaan zweven door het Ryk.

Ik zal alwaar ik km gaan dryven vreemde ranken:
De menfchen evenwei die zullen my bedanken.

Want
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YVant ziet een flechten bloed , een klunten aan den dyk,
Die llel ik uuren lar.g een grooten Prins gelyk.

3k nebbe left eèn bloed gelukkig konnen maken,
Vermits ik nuar alleen zyn leden quam genaken.
Hy was Alexis vriend, een klur.ten uit het land,
Zo.) trouwen herders kind ah ik vpqj dezen vand:

Noch ging ik evenwel my deze kracht vermeten,
Dat ik den kslen droes* zyn leed zou doen vergeten,

hy lag ontrent een zeug te midden in den. flal,

Oud, fchamel, overflelpt van enkel ongeval-

Ik quam hem door het oor tot in het brein gezegen,
Ik zag wie dat hy was, en waar hy was gelegen,

Ik blies hem in de kop een zoete dwepery,
En flraks was hem dr geelt van alle kommer vry.

Ik ging myn wonder kunlt noch vorders openbaren

,

Ik nam hem uit de kop de zwaarte van de jaren,

Ik gaf hem jeugdg bloed, ten minden na d_nfchyn
Ik maakte dat hy. meind' een Edelman te zyn,

Den ftai een prachtig hof.- Het loeyen van de beellen,

Dat nam hy voor gezang van al de fraailie geeften,

Ik gaf dat hy de lucht als zoet en lullig prees,

Hoewel 'er van het vee maar enkel flank en rees.

Al was hy gantfeh begaat, en bylter vuil bekroozen,

Hem dacht hy Ug geltrekt te midden in de roozen.

Ik ging hem boven dat bellooktn door de min,
Een Zog die by hem lag dat fcheen een Koningin,

Die fcheen tot hem gezint, en quam tot hem genaken,

En wou dooi zoet onthaal den Herder vrolyk maken,
Hy nam haar in ó^n arm, zy bied hem haie mond.
Die hy geiyk een roos en noch al zoeter vond.

Hy t alt haar nader aan, om vuile lult te plegen,

£n , naar het llhynen mocht, zy was 'er toe genegen ;

Maarziet dien eigen Hond zo kraait 'er juift een haan,

En ftraks zoo was de llaap en alle vreugd gedaan.

Ach! Mopfis lie: terilond zyn rauwe vingers glippen;

Wam ziet een \uile zog die lag hem aan de lippen.

Daar wenlcht Je rauwe quant door ongeftuinng bioet

,

Dat noit in zyn bedryf een hane woonen moet.
Hy
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Hywcnfchtdatzy terftond den krayer mochten grypen,
Om hem van Honden aan den roeper toe te knycen.
Maar wat de man bedryft, 't en gaf hem anders niet,

Als dat hy des te meer zyn eigen wezen ziet.

Wel, dit is myn bedryf, en door invn zoete grillen,

Zoo doe ik menigmaal al wat de menfehen willen,

Ja meer als iemand wenfcht. Dus geeft my nu verlof,

Dat ik voor onzen berg mag kiezen eenig Hof,
Maa: zweven op een Slot, of op een fchoone wooning

,

Of plegen myn bedryf ontrent een groote Koning.
Wa.fr dat ik immer ga , of waar ik komen zal,

Daar is myn fpookery de menfehen liefgetal.

Zoo hiall als Zoet- bedrog zyn reden had gefprooken,,

Zoo hadt hy wederom zyn oogen toe gelooken,
Verwonnen v^n den flaap, zoo dat hy zuizeboit,

En, in het zachte dons als eerftmaal henen rolt.

Doch Waar droom nam het woord: ózoetftevandego-

D'-e al wat adem blaalt hebt onder u geboden, (den

!

Veiquikker van de menich, die bange
T
zielen (treek,

En moede leden ttyfr , en zieke leden heelt,

't Is eenmaal lang genoeg door mallen aart gedreven,

En met den neus geleid die op der aarde leven.

Ey! laat my gaan te werk gelyk ik ben genaamt,

Draagt u van nu voortaan gelyk het u betaamt,!

Jk weet een jonge Maagd in hoogen ftaat verheven

,

Die a.n een .
ruitrg Man is weerdte zyn gegeven,

Niet in een Ippze fchyn, maar in een ware daad,

En, zoo het, u bevalt, ik weet haar goeden raad..

Ik zil een Vorften hert tot hare. liefde trekken,

Ik zal haar teere ziel tot zyne gunft verwekken,
En beid' op cener nacht, en wat haar vorder fcliorf,

Dat zal haar in den ichoot ten vollen zyn gefton.

Laat my iïechts heden toe dat ik mag henen vliegen,
9

k En zal geen jong gezel . geen teere Maagd bedriegen,
Geen malie grille doen, maar dat de goden voegt.
En na den rechten eifch de menfehen vergenoegt.

DeSlaap-god g:f een knik omtrekt zyn lefte reden,
En Waar droom nam hem aan , als ofhy was tevreden.

Dié
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Dies tyd hy op de reis, en gaf hem in de lucht,

Enlchoon hy dapper fpo?d, hy maakte geen gerucht.
In 't holfle van de nacht, doen" al de dieren zwegen,
En gantfch het Hofgezin in rulle was gelegen

,

Genaakt hy tot de koets, waar in Odatis lag,

Daar hy geen Kamer Maagd, geen licht ontrent en zag.

Hier fielt hy in het werk zyn a)d"rzoetfte werken,
Hy dekt de gantiche Maagd met zyn gezwinde vlerken,

Hy fprengthaaromhet hooft een wonder krachtig nat,

Dat haar met vreemt gewoel in al de leden zat. (nen,
Het vocht doorkruipt de Maagd 'tot in haar diepfte zin-

En roert haar geeften om , en leert de vryfler minnen,
En beeld haar dingen in die zy.met oog^n ziet,

En, zoo het fchynen mocht in volle daad geniet.

Zy vond haar aan een beek die met gezwinde (troomen
Gink zwieren in een dal , en om de groene boomen

;

Ter zyden in een boilh daar uit een Ridder quam,
Die met een bly gelaat tot hasr de reize nam.

En als ae jorge Vorll het water quam te naken,

Zoo hiet hy zyn gevolg haar fnelle gangen Haken,
En gafhembyde Maagd, en bood haar goeden dag,

Zoo geellig als hy kan zoo gunftig als hy mag.
Princeffe met verlot ik kom tot u getreden

,

Bekoort in myn gemoed door uwe frtffche leden;

U beeld is my vertoont te midden n der nacht,

Daar ik in llilte was en om geen vryen dacht,

't Is (ik en weet niet wie) 't is iemand van de goden,

Die heeft my in den dioom uit hooge macht geboden,
Te komen in het Ryk daar ik op heden berT,

En daar ik niet een menich als u ai
1 een en ken*

U mond, u geeltig oog, en u bevallig wezen,

Is my te geener tyd by rncnlchen aan-geprezen

,

Het is een di p geheim dat my de zinnen dryft,

En dat u zoet gelaat in myn gedachten ichryft.

Ik zag u doen ik fliep, ik zag u zoete wangen,

En kreeg van dat ik zag een wonder groot verlangen.

Ik zag u zonder zien , en doen ik niet en zag,

En doen ik in het bed en in het duiller lag.

Nu
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Nu doe ik in der daad dat my de go.en rieden.

Ik kome friflche blom, aan u myn herte bieden.

Ik wenfch ook heden zelfs , indien ik maar en kan,
T" wezen uwen vriend, te werden uweD ma \

jp?

Maar eer ik vorder ga, zoo dient gy wel te weten,
Wie dat ik wezen mag, en waar ik ben gezeten:
Godin ik ben een Vorft, ook van eemmachtigryk,
Soo dat ik even zelfs u Vader niet en wyk.

Siet daar een fchoon juweel, gecjert- met rykefteenen»
Wel duizend jaren oud, gelyk de Vaders meenen.
Het is wel eer ge weed; een pand van zoete min

,

Aan Tambos deftig Wyf die groote Koningin.
Indien het u bevalt, gy kont het nu onrfangen,
Gy kont het t'myner eer, om uwe leden hangen;
Ën ik zal in der daad en op een vaften grond,
U trouwen dienaar zyn, tot aan myn h ften ftond.

Met dat de jonge Vorst het pand haar fcheen te geven,
Soo quam een dikke lucht ontrent het hof gedreven,
Een lucht van enkel vier en feiïe donder fchj^ot,

Soo'dac de zoete flaap van alle meafcheu vliöt.
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Z ; et daar voer Waer-droom weg, en ging den Vorft gena*
Dien hy van dezeMaagd eenMan rerftond te maken. (ken,

Hier doet hy even zoo en met het eigen beeld,
Gel yk hy met de Maagd te vooren had gefpeelt.

Odatis gaf haar op , maar 't beeld dat is verdwenen,
En wat haar in der nacht te vooren is verfchenen;
Daar was de Juffer gram en byfter ongezint,
Dat zy haar in het bed alleen gelaten vind.

Zy hadde wel gewenfcht een flaap van hondert uren»
Op dat het zoet gezicht had langer mogen duren.
.Maar ziet het is gedaan, en waar Odatis keek,
Daar is geen luftig veld, daar is geen reine beek,

Daar is geen jongen Vorft. Zy wou haar geefteriftellen,

Maar ziet een diep gepeis dat komt haar zinnen quellen;

h'et beeld, het aardig beeld, dat haar zoo wel beviel #

Dat maalt haar in het brein, en fpeelt haar in de ziel

,

En zwiert haar om het hert.Den Vorft zyn deftig wezen.,

Zyn kloek en fchoon geftel dat is in haar te lezen.

"Zy beeld haar zeker in, en houd het voor gewis,

Dat dit geen lofFe waan, maar vry wat anders is.

Zy meint dat in der nacht, als alle dieren zwygen,
De goden in de ziel der menfehen komen zygen

,

En maken dan bekent, dat hen gebeuren zal,

Het zy dan bly geluk of droevig ongeval.

Zyneemt dat als een droom de menfehen komt beftoken,

Wanneer den dageraad alreed' is uit- gebrooken,
(Gelyk hier is gebeurt, dat ja het nacht -gezicht)

Heeft dan eenvallen grond, en vry een groot gewicht.

Zy meint dat haarde flaap of een van zyne knechten

Komt , door een feil geheim, de zinnen onder-rechten,

Wie dat haar fchoonheid acht, haar edel huis bemint,

En wie tot hare Jeugd ter eeren is gezint.

Of dat een hooger God haar dus komt openbaren,

Met wien het noodig is en hoeze dient te paren

,

En dat het eigen beeld, dac zy in 't duifter zag

,

Zich eens vertoonen zal te midden op den dag.

Maar na een lang gepeis gaat zy hier tegen ftellen

,

Wat yreeatffr aweperv fat «m de ziaaen, qucUen

,
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Wanneer men leid en flaapt, en dat op enkel waan,
Nooit grond en dienc geleid, of vaft en dient gedaan.

Dat ja den hemel zelfs met harde donder -Hagen,
De nare fpookery heeft wech beftaan te jagen,

En dat een meerder God, gezegent uit de locht,

Den llaap en zyn bedrog hier geenzins lyden mocht.
En mits zy niet en weet het Ryk, en min de woning,
ja niet den blooten naam van dien gedroomden Koning

,

Dat op het naar gefpook niet eens en dient gelet,

Maar voor een nacht - gedrocht gelaten in het bed.

Zietd lis maalt haar de geeftjtotdathaarmaagdenquamen,

En door een ander werk haar dit gepeis benamen.
Alen zeid haar, dat het Hof zal ryden op de jacht,

En dat de Koning zelfs op hare komfte wacht.

Zy, fchoon wel eer gewoon de bolTchen af te dryven >

De wenfcht in dit geval in huis te mogen blyven.

Wat eertyds haar beviel dat is haar heden pyn;
Zy wou voor dezen tyd vry liever eenzaam zyn.

Zy voegt haar evenwel , en fielt haar ora te jagen

,

En bleef op deze reis wel zes of zeven dagen.

Daar was een deft'g Slot, getiminert in het woud,
Daar zy met haar gevolg by nachte zig onthoud,

ja Geviel op dezen tocht, dat zy met raffe fchreden,
Een hart, nu lang gejaagt, quam happig na gereden.
Haar maagden zyn vermoeit, en quamen achteraan,
En zy bleef even zelfs ontrent een heuvel fhan,

En wacht de Jagers in. Doch eer de Ridders quamen ,

Die acht op haar gevolg eo op den Koning namen,
Ontdekt zich op het veld een geeftig Edelman,
Die, naar het fenynen mocht, niet langer ryden kan»

Hy gaf hem na de Maagd , en boog de gantfche leden»
Hy groet het Vrouwelyn, en zeid haar deze reden;

PrinceiTe, dezen brief die komt u van den Vorfc,
Die met zyn gantfche ziel na uwc fchoonheid dorft.

Ontvoud het klein papier, het zal u kondig maken,
Den brand van zyn gemoed, den grond van afle zaken,
En wat het vorder raakt. Gy zult in korten zien

,

Wat u dea Hemel ^rgt, ea wat 'er zal gefchien.

Qc Hy
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Hy gaf, flux naar het woord , zyn paard de volle fpooren*

Es heefc zich weg gemaakt ,"

en in het woud verlooren.

Odatis ftond verbaaft. Den Brief lag in haar hand,
Daar zy in Griekfe Taal aldus gefchreven vand:

Den brief die gy oatfluit , ó Blom van alle Maagckn! -

Die door een zoet gelaat aan Prinsen ooit behaagden.

Komt u van zeker Vorft, die nooit ufchoonheid zag,
En zich noch evenwel u dienaar roemen mag.

U Dienaar wil ik zyn, en mocht 't u behagen,

Ik wil u zyn verplicht voor al myn levens -dagen;
Zoo dat de dood alleen, en anders geen geval,

Ons banden open doen, ons handen fcheiden zal.
9
t En is geen menfehen werk, dat ik u ga befchryven;

Gy moet in dit geval u zinnen hooger dryven.

't En is geen aardfche tocht, daar uit myn lie'fde vloeit,

De Goden even - zelfs die zyn 'er in gemoeit.

Het is op dezen dag by-na een jaar geleden,

Dat ar het Hof- gezin, dat al de groote Steden,
Dat fchier geheel het Ryk tot my in ootmoed quam,
En ried my tot behoud van ons vermaarde Stam:

Myn raden al gelyk, die by den % tr
l waren,

Die hielden deftig aan om my te ^ paren,

Men fprak 'er van een feeft,en van een jonge Vrou,
Op dat het gantfche Ryk de vrucht genieten zou»

Myn eerfte Kamerling, van ieder een geprezen,
Heeft my nu menigmaal PrincelTen aan gewezeu,

PringelTen op gefpoort, PrincelTen toe gedacht,
En even met 'er daad PrincelTen toe gebracht:

Ik zag de luiden aan, die n«v den handel rieden.

Maar dacht in myn gemoed ,'t^; konde niet gefchieden

;

Jk was van myner jeugd genegen tot de jacht,

Zoo dat ik nimmermeer op echte vrouwen dacht.

Noch zeid' ik evenwel, ik wilde my beraden,
En denken on^het Huk, daarom de Stcuden baden;
Dan 't was maar om de fleur al watikdoenbeftond,-
Wanc ik en had geen luft tot vrou of trouverbond.

Ik bleef dan als ik was, ik bleef als noch genegen,
Om ia het woefle bofch myn vreugd te mogen plegen.

Ei
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£n fchier dien eigen ftond,zeid' ik myn Ridders aan*

Dat ik den naaften dag ter jacht ve'rftond te gaan»

Daar field zich ieder fchrap,en gaat hem toe bereiden,

- Om met een moedig peerd re rennen op der heiden,

Te zweven door het bofch, en met geheele macht,
Het Hof met zyn gevolg te leiden op de jacht.

De nacht quam onder dies zich om den Hemel (trekken ,

En met een duifter kleed het Aardryk overtrekken.

Ik gaf my naar het bed dat my tot flapen riet

;

Maer , fchoon het lichaam fliep ; de zinnen ruften niet.

Waer toe men is geneigt, wanneer men plag te waken ,

Daer in gaet ook de ziel haer in de nacht vermaken.
Het fchynt dat ik geftaag in nare bo'Tchen dwaei,
En menig vluchtig herc met rennen achterhaal.

Daer was een luftig dal te midden op de velde,

Dat zachtjens neder fchoot en naer een water helde;

Een water wonder fchoon, en klaar gelyk een glas,

Verluftigt met een woud vol aardig blom gewas
_;

De kanten als geboort met hooge myrte- boomen,
En met een hoogen berg, die fpiegeltin de ftroomea.
In dit bevallyk plein, ontrent de reine beek,
Daer ftond een jonge maegd die in het water keek.

Zy had een wakker oog, een bly • maer deftig wezen,
Het fcheen Diana zelfs die was 'er in te lezen;
Want zy was lang en fris, en even zoo gecierc,

Gelyk de Jacht -godin, als zy haer feeften vier". _

Terwyl ik naerder qiam zoo rees 'er uit den velde,

Een wonder vreemde galm , die myn gemoed ontftdde,
Een ftemme fprak aldus : Ziet hier een fchoon juweel

,

Ziet hier, geduchte Vorft, dit is u echte deel.

Ik zocht wie dat 'er fprak^maer die is niet te vinden,
De ftem was . als het fcheen ,

geboren uk de winden

,

Of uit de lucht gedaelt: Ik ftond 'er in bcfchreomt

,

H-t was een grooter fcem als van een menfche koomt.
Doch ik voeld'onder dies m yn hert my gantfch beroeren,
En, ik en weet niet hoe, myn zinnen omme voeren.

Jfe werd dien eigen tyd gc!yk een ander menfch,
En ik verliet terftond myn's herten ouden wsnfch.

Q 3 Mvt
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Myn geeft werd tot de maegd met alle kracht gedreven

,

Dils icheen ik maer alleen in haer voortaan te leven.

IU kreeg een groote luft, otn haer te mogen zien,

En om myn eigen hert haer aen te mogen bien.

k En had voortaen geen luft, met hondert fnelle brakken

Te rennen door het woud en door de dichte takken;

Daer was geen oorlog meer in al het naafte velt,

Geen haas, of hart, of vos , geen beir en isgequelt,

Ik voelde myn gemoed tot haer geweldig dryven \

Dies hiet ik myn gevolg een weinig achter blyven.

Ik had een fchoon juweel dat om myn leden hing,

Daer meed' ik aan de beek en tot deesNimpheging,
Maer fwyl ik bezig fca en iet begon te zeggen,
En rneind' het aerdig tuig haer om den hals te leggen,
Doen hoord' ik in der haafc een wonder hardgeluit,

En ftraks zoo was myn droom enaldeblydfchapuit.
Doch of al fchoon de flaap van my was afgeweken,
Noch bleef het zoet gezicht in myn gedachten fceken

,

Ik zag het aerdig beeld daer ik in 't duifter lag,

Ik zag het zoo het is ook doen ik niet en zag.

De zon rees onder dies, ik liet het jagen blyven,

En ging van ftocden aen den gantfehen handel fchry ven

,

En hoe de Ny.^phe ftond. en hoe zy was gecjert,

En hoe het geeftig hair haer om de wangen zwiert.

In 't kort haer gantfche ftand. Ik ging het wonder zeggen,
Aan hun aie zyn gewoon myn droomen uit te leggen,
Een diep gezinnet volk, dat vreemde dingen weet.
En (naer het fchynen mag) als met de Goden eet,

Als in den Hemel woont. Dit ging daer openbaren
Dat my den Hemel vergt om my te willen paren,
En dat ons Hymen zelfs vertoont in dit geval,

Waer dat my dient gegaen , en wien ik kiezen zal.

Maer waer zy woonen mag die my is aengewezen,
En by de Goden zelfs ten hoogften is geprezen,
Waer (zeg ik) deze Maegd voormy te vinden ftaet,

Daer toe en wift de kunftTvoor my geennut:enraed,
.Hier pp is my de geeft door gram fchap aengefceken

,

Ik dreigu' hun al gelyk den kon te laten breken,
't En
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t En zy men even ftraks de vrage my ontbind,
En wyze in wat geweft haar deze Nymphe vind.

Haer ambacht ftrekt alleen om droomen uit te leggen;

De lieden zyn verbaaft, en weten niet te zeggen,
Maar waar zy wezen mag, die ik niet noemen kan,
Daar weet, gelyk het bleek geen fterre-kyker van.

Wat raad in dit geval? Ik liet een Schilder* halen,

Die menfchen is gewoon ten beften af te malen;
Dien geef ik myn gefchrift,en zeg hem boven dat,

Hoe ik haar zoet gelaat voor dezen heb gevat.

Jk zeg hem, zoo hy weet haar wangen na te maken,
En kan naar rechten eifch haar edel wezen raken,

Dat ik hem loonen zal zoo wel als eenig menfch,
Ook boven zynen eifch, ja boven zyntn wenfch.

De meefter tyd te werk. Ik zep hem alle zaken,

Die hare frifiche verw, en die haar wezen raken,

En hoe dat haar de mond, haar oog en zoet gelaat,

En hoe dat haar de borfl, en al het lichaam ftaat:.

Ik zegge dat hy moet doen bloozen hare kaken

,

En dat hy als een goud haar vlechten heeft temaken;
Haar aanzicht niet te vet, en even niet te fchraal,

Haar tanden als yvoor, haar lippen als koraal:

Haer oog van fchoonen glans gelyk de gulde Ilralen,
J

Die uit een klare lucht op aarden neder dalen,

Haar leden net gevoegt gelyk een jonge ree,

Haar mond gelyk een roos , haar borft gelyk een fnee.

Haer kinne wat geklooft en putjens in de wangen,
Haer vlechten als een net om harten in te vangen:

Jn 't korte wat de flaep myn hart had ingeprent,

Dat maak ik , zoo ik kan , *den goeden man bekent.

De goede Schilder wrocht, als met de gantfche zinnen,
Om prys, maer boven al om geld te mogen winnen.
Dan (treek hy wakker toe, dan vreef hy weder uit,

Maer wat hy poogt te do ju , hy quam tot geen befluit

,

Ten leften quam de man een zoeten ftreek te geven,
En ziet na datmy docht het beeld dat fcheen te leven.

Dies riep ik : Weerde vriend, bedwing u rap penseel,
Ik zie het aardig dier, ik zie het fchoon juweel,

Q4 fl
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1» zie mvns henten weofeft, ik zie haar deftig wezen,
UW leunfte geeftig man, is weerd te zyn geprezen.

Ffc gafliera k>f> genoeg, en al met vollen mond;
Maer, dat hem beter wa^ ik fchonk hem duizend p.uid ,

En dan noch boven dat een wonder ichoone keten,

En mach<- om n het dof voortaan te mogen eten;

Dit macku de man verblyd hy gaf mygrooten dank,
En wou myn dienaer zyn zyn leven dagen lank,

Ik liet terflond het be:ld,m2t won Jer groot verlangen,

In myn verheven zael voor al de wereld hangen;
OVdat al wie 'er q mm mocht brengen aen den dag;
Of hy zyn leven ooit dit wezen elders zag.

H er fteld' ik pryzen toe. Voor eerft een gouden keten

Voor die het ftuk ontdekt, en my zou laten weten:

Dies zag ik dat het volk hier op gedurig peift,

Poch mee ft dat even ftaeg in verre landen reift.

Juifr als de derde zon quam uit de zee ger zen,
Verfcbynr ons zeker man, die kent haereerbaer wezen,

O^e z:iie met befchcd, en met een vallen mond,
En na dat ik het greep, ds op een vafcen grond,

1

Die zeide, dat het beeld geleek in volle leden,

Een Nymph , om hare deugd , van ieder aen gebeden

Een 'Dochter van een Vorft,diehy Omartes noemt*
Vjn wiens doorluchtigHu'sdegantfche wereld roemt»

Straks Koos ik een gezant, en ftierd* hem na de landen

Eie T nai's omvangt in zyn bemofte ftranden.

Ik gaf hem laft te zien door het geheele Ryk,
Wie met het geeftig beeld in wezen is gelyk.

Do man <u'e loopt te poft met onvermoeide leden,

Do rrent Omartis land, en hondert groo r e fteden,

Tot iat hy in het Hof ten leften eens beien t,

Alw.ar hy zich vertoont , maer houd hem onoekenk

En om van alle ding den rech'en grond te weten,

Zoo komt hy op den noen, en zag den Koning eten,

Hy zag een jonge Maegd, die a,n den tafel quam,
En even hare plaets ontrent den Koning nam

Dit waer gy fchoone blom ,6 Peerei van de v rouwen!

Dies kon myn afgezant zich geenzias wederhouwcn.
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Hy weet n i'et wat te doen , of wat hy vorder wil,

U wezen en het beel i en hebben geen verfchiL

Dit vind hy maar aUeen, dat u bevallig fpreken,

Niet met het ft >mme beeld en dienste zyn geleken,

En dac noit fchildery en heefc hrjc mnig zoet,

Gelyk een ware maegd , en als het leven doet.

Hy i'end dan wederom, om my zyn wedervaren,

(Gelyk hem was gel aft) te ko'nnen openbaren.

Hier door werd ik verrukt, en uitermaten bly*

En kufte duizendmael u zoete fchildery.

Wat ftaet rny nu te doen , ó vvenfch van myn gedachten

!

Als trooft in dit geval van u alleen te wachten?
Wat ik nu bidden mag vervult nu met 'er daed,

Dat ons het diep geheim , dat ons den Hemel raed.

De Slaep, gelyk gy weet is eene van de goden

,

En heeft in zynendienft wel honden fnelle boden,
Die ftaen voor hem bereid, die zend hy over al,

En dwingt met dit gefpook geheel het acrdfche dal.

Hy kan , wanneer hy wil , ons zinnen gantfch verblyden,
En ruktze wederom in wonder bitter lyden;

Hy is een opper vorft, een Koning van de nacht,
En heeft op alle vleefch geweld en volle macht.

Indien 'er iemand meint zich tegen hem te ftellen,

Hy kan hem even ftaeg met honden fpooken quellen,

Hy leid hem, dien hy wil, acn Charons zwarten boot,
En drukt in zyn gemoed de prangen van de dood.

Ik bidde, fchoone blom,koom doet myn welbehagen ,

Gy zult u jonkheid zien in wonder blyde dngen,
Gy zult PrincelTe zyn, en even myns gefyk,
En plegen ho>ge macht door al myn deft'ig Ryk:

Ik zal u bov^en dat , ik zal met al de. zinnen

,

Ik zal u tot het graf of na de do-od beminnen.
Hoe kan het anders zyn! Gy zyt een heilig pand,
Dat op my neder daeit als uit der goden hand. i

Maer 't is , beroemde Maagd , al lang genoeg gefchreven

,

Ik zend' u myn gezant, wilt dien het oore geven,
Hy is myn eerfte Raed, myn dienaer in den noot,
Hy zal myn innig hert ü ftorten iu den fchoot.

Q 5 u Zoo
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Zoo ras het Vrouwelyn den brief had overlezen,
Zoo is in haer gemoed een koude fchrik gerezen.

Zy vind dat haer den Prins heeft in den droom gezien

,

Maer weet niet hoe hei komt , of hoe het kan gefchien:
Zy vind dat haer £e Vorft juift doen begon te minnen,
Als .hem de zoete flaap bezat de gantfehe zinnen:

Zy vind dat haerde gunfc, die zy den Koning draegt,

Met droomen is verwekt en in de borfc gejaegt:

Zy vind als dat de Prins haer gun ft heeft iugenomen,
Met dat het nacht -gezicht is over hem gekomen:
Zy vind als dat de flaap gelyk een fchilder doet,
Heeft met zyn edel beeld gefchildert haer gemoet:

Zy vind oat haer de Vorft bemind uit alle krachten,
N

En dat /.y wederom hem ftreelt in haer gedachten:
7y vind dat hy verzoekt haer trou en rechterhand,
En dat haer ziel begeert het eigen minne -pand.

ö Goden J zeid de Maagd,ziet daer twee jonge menfehen

,

De beid' het eigen ding van g mtfeher herten wenfehen

,

ó Gy die aen het werk zyn grond en wezen gaaft!
• Ik bid ie wac ik mag, dat gy ons herten laaft.

Ik bidde datje wilt het ftuk alzoo beleiaen,

Dat ons de bleeke dood alleen zal konnen fcheiden.

Eer dacz x vorder fprak zoo quam het gantfehe rot,

En leid' haar uit het bofe'h en naer haer Vaders Slot.

Hier ftaet een ieder feil, hier doet de Koning langen,

Al wat 'er nut den hond of netten is gevangen;
Hy ziet , hy taft het aen met woader groot vermaak,
En geeft hem voorts tot ruft verwonnen van de vaak.

Met dat de zwarte nacht ten leften was verdwenen,
Is in het mafte dorp een groote Heep verfcheenen,
Een Heep van deftig volk, maer anders in gewaat,
Als iemand daar ontrent of in de fteden gaat.

Haar kleed dat wy ft 'tuit, en doet genoegzaam blyken ,

Hen af te zyn pedaa/t uit verre Koningryken.
Een die het Opper -hooft van dit gezelfchap was,
Die voed een langen baard, en wit gelyk een vlas,

Eer dat hy vorder gaat,befchikt hy trouwe knechten,
Die eer ft j van waar hy quam 3

den Koning onderrechten.
Qwur-
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Omartes, des verzocht, bereid een gunftig oor,

En eer de middag komt zoo fcrygt de Man gehoor.

'k En wil op zyn gefprek niet lange blyven malen,
Ook wat 'er'omme ging en zal ik niet verhalen;

Het (luk dat dient bekent, een woord is hier genoeg,
Odaris was de grond daar op zyn reden floeg.

Die is de fu' fiche blom , de kroon van alle doeken.

Die hy voor zynen Heer ten echte komt verzoeken,

Een Heer die machtig is. en al het Ryk beftierc,

Daarom dat Tanai's met gulle ilroomen zwiert.

Omartes kent den Vorft, en daj; in volle leden;

Maer wil zyn cenig Kind zoo verre niet hefteden.

Hy fpaartde fchoone Maagd voor zoo een Edelman,
Daar hyze dikmaal zien en veel bezoeken kan.

De Vorft word dan ontzeid. en hy.die was gezonden,

Heeft zich als buiten hoop en zonder trooft gevonden,

En des al niet te min, nadien hy fcheiden moet,
Zoo word hem toegedaan, dat hy Odatis groet.

Hy dient hem van den tyd, hy zeid haar weinig reden,

Maar die noch evenwel haar rillen door de leden.

Een poel die in haar zelfs noit zonder water ftond»

Krygt , fchoon het maar er mot , wel haaft een weken
Omartis ,nubewuft dat verr' gezete Vorften, (grond.

Op zyn Oi.'.3ies zien, en na haar fchoonheid dorften,

Stelt va ft in zyn gemoed, dat zy daar in het land
Is nut ie zyn befceed en haeft te zyn gemant.

Hy wil hacr niet te min in vryheid laten kiezen,
Door wien zy in het Ryk haar maegdom wil verliezen.

Hy zeid haar zyn ontwerp, en fcelt een vaftendag,
Zoo kort in baar begryp als immers wezen mag.

Zy, die tot deze' keus «iet is gezint te komen,
Bid dat de korte tyd mag langer zyn genomen,

Zeid dat haar teere ziefis zwak en gantfeh verhaalt,

En dat zoo grooten ftuk dog niet en dient verhaafc.

Omartes evenwel, beducht op alle zaken,
En wil, hoe dat het gaat, den tyd niet langermaken,
Hy geeft dan vorder laft dat alles zy bereid,
En ftraks zoo gaat het werk na dat de Koning zeid,

Men
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Men liet door al het Rykeen ieder openbaren,
Dat hy een Dochter heefc van driemaal zeven jaren 5

En dat hy'haar vergunt,datzy een bruilofcs-dag,

Dat zy na eigen z :

n een man verkiezen mat?.

Daer-maekt zich iedcrop, als met degamfchê leden,

En komt in vollen glants en deftig aengeireden.

Wie weet 'er (meint de Jeugd) aen wien het bly geval

,

Aan wien de fchonne kans een deele vallen zal.

Odatis onder dies roept een van hare knechten

.

En eaet hem van het fcuk wel grondig onderrechten

,

Zeid dat hy nachten laiig en met een rafTen fpoet,

Zeid dat hy wonder fiil zyn reize ftellen moet.

Zy geeft den poft een briefmet zoeten inkt gefchreven,

En hy r yd op de reis, als van een wird gedreven,

Hy rent met alle vlyt , zoo ras hy immer mag ,

Daer Zariaües heir als doen te velde lag.

Het leger was verfcerkt, ontrent de gulde ftranden,

Daer Tanai^ befproeit de vetce kooren landen;

En mits de fnelle poft* ontrent den Koning ftond,

Ontiluit hy met befcheid aldus zyn heufche mond;
DefchoonOe, machtig Vorft, van die op aerde leven,

Heefc my het fchoon papier aen u gelaft te geven;
Doorléefimaer ditgefchnft,gy zult terftond verftaen

,

Waer toe Omartis trachtten hoe de zaken gaan.

De Vorft ontwind den briefen vind 'erin te lezen,

Dat hem ontfteken doet in zyn manhaftig wezen.
Hy weegt het vreemd geval, hy ziet in korten tyd,

Hy vind als dat het werk geen üuftel meer en lyd.

Hy telt de dagen af die hem noch over bleven;

Maer 't fchynt te laet te zyn hem o:) de weg te gevea,

Hem dunkt dat hy geen raed om daer te zyn en weet,

AI had hy fchoon het peerd dat Perfeuseensbereet.

Hy zeid des niette min i -Wat zal ik langer peizen"?

Ik wil van ftonden aen nay ftellen om te reizen.

Op op, zwaermoedig hert de kanUe dient gewaegt,
Ik .al doen wat ik kan en Godt wat hem behaegt

Twee dienaers zonder meer , die van den handel weten

,

Zyn met den jongen Vorft in haeften opgezeten,
Eb
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En fpoeyen haren weg. en rennen door het woud,
Van 't leger blyft de zorg aen die het is betrout.

Den adel onder dies met al baer gantfeh vermogen,

Quarn na des Koning> Slot In alle macht getogen

,

Al is het fchoon paleis van wonder groot beflag,

Noch vond men dat het volk niet in het Hof en mag.

;
Omartes maakt een Wet, die min als twintig waren,

Of die nu zyn gegaan tot twee en-dertig jaren,

En werd geen plaats vergunt; en ziet, op dit geval,

Vermindert van den hoop al vry een groot getal.

Als nu de frifTehe Jeugd te zamen is gekomen,

Soo heeft de groote Vorft een kop terhand genomen,
Een kop van enkel goud: fïy fprakzyn Dochter aen,
En hierze voor het vo k en om de kamer gaan

;

I
Odatis (zeid de Prins) ziet, duizend Edellieden,

S\n even nu gezint haer trou aan u te bieden

-

En gy zyt heden zelfs door my een vrye Maagd,
Verkieft de frifte Vorft, of dien het u behaagt.

En als gy zul teen Prins, een Graaf, ofRidder vinden,

Aan wien gy zyt geneigt u tcere Jeugd te binden,

Soo geeft hem dezen kop, en dien gy bied denWyn,
Die zal ^oor-eerft u Man, en daer na Koning zyn.

Odatis op het woord die (lont geheel verflage;:.
;

Sy moet pes niette min, zy gaat de kanlTe wagen,
Sy geeft haer tot het werk, zy wandelt door de zael,

Niet flechts voor eene reis. maer zes of zeven mael.

Al waerze maer een reis haer lierFelyve ftralen,

Laet op een jongen Vorft of op een Ridder dalen,

Die is terftond in hoop dat hem etn fchoone Vrou,
Dat hem de Kroone zelfs ten deele vallen zou.

' Maer als de jonge Maegd de fchaer heeft over-keken,
Soo is fy wederom tot hare plaets geweken

,

En fprak ten leften dus : Mynoogi- gantfeh verblind,

Om dat het over al zoo grooten keuze vind.

Schier ieder die ik zie is weerd te zyn gekoo*en,
i En, zoo hetfehvnenmag, als tot een Kroon gebooren

1

,

Voor my ik ben bedwelmt in zoo een ryken glans,

In zoo eeB fchoouen hoop van uit-gelezc Mans.
Daer
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Daer is nu voor het Ryk geen Koning op te rapen
Ik moet noch dezen nacht hier overmy beflapefl,
Het is een wichtig (luk voor al den gantfchen Staat,
Hier dient niet in gedaan als naer een ryp beraat.

De Vorften al gelyk die by den Koning zaten,
Die hebben nevens hem haer voordel 'toegelaten-

Een ieder prees de Maegd, dat zy met oordeel ging,
En niet in haaft en koos een rauwen jongeling/

Odatis was verblyd, zy had een dag gewonnen,"
Maer ziet het tweede licht dat had alree begonnen

,

En zy vernam geen poft , en min den jongen Vorfï,
Wiens beeld gedurig fpeelt ontrent haer jonge borlL

Daer gaet hec weder aen. De Koning is gezeten,
Die laet aen al het Volk en al de Ridders weten,
Dat nu de zoete tyd, de blyde ftond genaakt,
Dat hem een edel Vorft tot zwager zy gemaakt.

Daer komt het Vrouwelyn ter zalen in getreden*-,

Van ieder een geftreelt, van ieder aengebeden,
Daer word haer wederom de kop ter hand gedaen,
En zyj is op een nieuw de kamer om gegaen

,

Maer hoor een zeldzaam ding,haer teere voeten glippen ,

En dreigen haer een val, zoo dat haer roode lippen,

Verbleiken van den fchrik , en dat de gulde ïchaal

Verloor haer edel nat te midden op de zaal.

Een Priefter daer ontrent , die gaet den Koning fpreken

,

Die gaat van Honden aen den gantfchen handel breken.

Hy zeid, hoe dat de fchrik, en 't Horten van de wyn,
Ontrent een deftig werk ongure teikens zyn.

Hier op zoo heeftxie Vorfl van Honden aen geboden

,

Een noodig offcr-werk te brengen aen de goden,
En 't werd terflond geiaen, en alle ding geftaekt,

- Dat aen het Vrouwelyn een vrolyk her te maekt.

Men hiet van Honden aan een witten Os te brengen,
Men liet het weelig beeft met rooden wyn befprengen

,

Men cierden 't met een krans van edel blom gewas;
Dat uit des Konings Huis een jonge Vryfter las i

En, naar een vreemd gelol hier over uifgefproken, i

Zoo wordftraks aan het dier het moedig hooft gebrooken.
En
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En Hymen toe gewyt, en met der daed verbrand,

Ten goeden van de maagd en van her gantfcheland.

De Prieflers die met ernft het ingewand bezagen
,

Voorzeggen groot verdriet en wonder harde plageo:

En zeggen dat het werk niet langer ftaen en mag
>

Als tot het eerfte licht, en aen den naaften dag.

Hier word een Mangd verzocht en niet te min geboden

,

Te doen als dat behoort den wille van de goden

Op dat geheel het Ryk , en zy nog boven dn,
Met peft en haaftig ver niet weg en zy geyat.

De tyd doet haren loop, zy moet op heden kiezen

>

Of moet haar Vader> gunft en eigen heil verliezen;

Hier gaat 't aen de man , Odatis herte drilt.

Onzeker watze doen of watze laten wilt.

Zy word hier op verzocht, zich op de zaal te vinden,

En door een zoeten knoop haar vaft te laten binden.

De Koning zeid haer aen: Dit is de laafte keer,
Kieft Dochter, kiefteenMan, of nu ofnimmermeer.

De Juffer op bet woord begon eilaas te weenen;
Maer geenzins op de ' grond gelyk de lieden meeneru

't Is maer een eenig point , dat maekt haer dit verdriet,

Dat zy geen vreemden Prins daer in den hoop en ziet.

Zy gaat ten leften voort, metgreoten angft bevangen,
Met droefheid in de ziel, met tranen op de wangen.
Men let wien zy den kop zal heb jen aen te bicn ;
Maer die haer geeft bezit en is 'er niet te zien.

ó Goden ! zeid de maagd, hebtgy myn hert bewoogen,
En uit myn eigen land de krachten'weg-getoogen,

Voltrekt het diep geheim , dat ik in 't duifter zag ,
En geeft dat ik myn ziel eens weder vinden mag.

Terwyien datze fprak, de rond' is omgekomen,
En zy en heeft geen Vorft of Ridder aen genomen,
Haer Vader is verbaaft, en weet niet wat'erfchort,.
Dat zy niet an ders doet als datze tranen ftort.

Daar ziet een ieder toe, wat dat 'er zal gefchieden,
Of wat in dit geval de Koning zal gebieden
Maar juiftdien eigen ftond een jung en wakker Helt,
Heeft »icb ontrent de Vorft eo voor de Maaga geftelt.

£yn
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Syn kleed is niet gemaakt gelyk in onze dagen
De Ridders van het Ryk% of als de Prinsen dragen.
Maar op een vreemde wys; en des al niet te-min.
Daar ftak een groote koft en ryke fteenen in.

't Gevefl van zyn geweer dat is aan alle kanten,
Gantfch heerlyk op-geciert met groote diamanten,
En al zyn 'ander tuig dat blonk gelyk de zoi,
Soo lat 'ér niet een menfchden glatas verdragen kon.

Hy fprak Odaris aan: AanzLt nu met 'eroogen,

Hem de u in den droom de goden quamen toogen,

Gy weet, ó fchoone Maa^df al wat 'er is rreichied;

Voltrekt dan nu het werk dat u den Hemel ried.

Ey floeg ihaar oogen op, en zag het edel wezen,
Datzy, ook zonder zien, te vuoren had geprezen.

Zy kent zyn henfche taal, zyn oog en hupzen mond,
Gelyk zy aanVle beek te vooren ondervond.

Zy kent zyn gantfch geftel van boven tot de voeten,

Juift als hy in de nacht haar eertyds fcheen te groeten

Zy treed dan naarder toeenzeid hem: Edel Vorft, J

.Ontfangt dit fchoon Juweel, in left hier, uwen dorft
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Ontfangt ook boven dat een hert tot u genegen,
Ontiangt myn reine trou, want die is u verkregen ;

Ontfangt myn die £y ziet, en zoo ik heden ben ,

En weet dat ik geen man als 11, 6 Prins en ken',

Hy nam het edel Vat, en heeft terftond gedronken
Èn ftraks is aan de Jeugd de moed geheel ontzonken?
Een ieder ftond verbaaft van dit beleeft onthaal.

En ziet, daar rees gewoel door al de groote zaafc

Een Prince daar ontrent, die al voor zeker ftelde,

Dat hy dit aardig wild zou lichten uit den velde,

Riep:
9

t Is een vreemdeling die hierzyn trouwe bied,
En dat en is voor al des Konings wille niet.

't Sa reptu, friflche Jeugd, en wilt het ftuk beletten,

En ftuurt het deftig werk na luid van onze Wetten *

En weert den vreemdeling. Op dit onruftig woord
Zoo rees een ieder op , een ieder is geftoort

;

Een ieder maakt gewoel, gelyk de byën plegen,
Wanneer 'er in den korf een hommel komt gezegen.
Daar ryft de Koning op , daar gaan de degens uit

,

Daar zwiert het groote rot ontrent de jonge Bruid,
Als Zarïades zag hoe dat de zaken flonden,

En hoort het ihar geroep van al de grage monden

,

Hy nam de zoete Maagd, en leidze met *er hand,
Tot hy die van de zaal en in de ruimte vand»

Daar ftond zyn trouw gevolg met zeven verfche peerden
,

Al fnel gelyk de wind $ en al van grooter weerden,
Het befte van den hoop dat werd hem toe gepaft;

Hy veerdig in de zaal, en houd Üdatis valt,

Hy veerdig op den loop, al wat de peerden moogeri,
Het fchynt niet datze gaan, jmaar fnellyk henen vloogen.

Hy roept by wylen uit: Piroïs , edel dier^

Gy voert myn befte pand j myn ziel, myn eerfte vier *

Myntrooft, mynherten-luft •, wilt nu geen leden i\ aren 3

Ik zal u naderhand myn vriendfehap openbaren,
Myn gunfte laten zien. Het fcheen als of het woord
WerdTby hetpeerdverftaan.. zoo veerdig gin^ het voor

~Wat doet de Ridder vlyts om niet te zyn gekregen S

, De peerels van de Maagd die ftroyen op dé wegen-
H 'Ha*
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Hairfluyer, haar g fpang, en menig aardig pand
Die rolen in het, (tof, en in het mulle zand»

Odaiis roept: Fylaas! myn bette dingen vallen.

De Ridder wederom: 't is hier geen tyd te mallen,
Myn Ryk is ryk genoeg, Vnendinne, weeft geruft

Gy zu t h?aft weder zien u vollen herten luft.

Soo haalt als deze vlucht is in het Hof geweten,
Syn fluks in ^rooten haaft de Ridders op-gezeten.

Die vennen uit de Sad , die zwerven over al,

En op den hooglten berg, en in het laagfte dal.

Men vond 'er in het land en al de groene velden.
Die zich tot ftreng gevolg en na te jagen (lelden

'

D^t had de gr .mme Vorft aan al de Jeugd belaft,

En daar pp werd terftond met alle vlyt gepaft.

Odatis onder uies door ftaag en haaftig ryden,
Heeft leet en ongemak, heeft pyn genoeg te lyden,
Tot dat de jonge Vorft in zeker woud belent,

Daar hy geen uitkomt! ziet, en geenen weg en kent.

Hoe dat hy verder ryd , hoe dat de dichte takken

,

Hun dreigden meerder nacht , en grooter ongemakken.
De velden zyn bedekt door ruigte van de braam,
En ftraks is al het pad tot ryden onbequaam.

En 't wyl hy bezig is in dit elendig dwalen;
Soo komt 'er van den berg een bende ruiters dalen.

Die krygen hem in 't oog, en door een enge baan,
Soo quam het vinnig rot op zyn gezelfchap aan. .

Daar Hut de Prins verftelt, hy ziet de gaften naken'

Hy kan net uit het woud, niet op den weg geraken.

Svn peurden zyn vermoeit, Odatis gantfeh verzaagt,

En fpreekt geen ander taal als datze byfter klaagt.

Hy doet al zyn gevolg haar geven van de peerden:

Hy krygt de jonge Maagd e*i zet haar op der eerden,

Hy zet haar op den weg, en in het groene kruid;

En hy ftraks na den weg, en fluks de /abel uit.

Hy geeft zy-» knechten moed, en met den biooten degen
goo treed hy vóo en uit, en gaat de Ridders tegen.

t'Sa mannen (zeid de • orlt) wat is 'c dat gy begeert?

En doet geen ovailuft een die u niet en deert

:

Voor
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VoOr ïxiy ik kan eenPrins, ik kan een vriend böloonen,
En die my uunftig is die kan ik gunfte tooneri;

Ik bidde weeft geruft , en houd u wapens ftil,

Heb ik het viouwelyn, 't is maar haar eigen wii.

Komt ftelt vry in het werk dat zy u zal gebieden,
Gy zult in konen zien wat dat 'er zal gefchieden;

Gv zult in korten zfen wat haar uit dit geval,

Wat u ook even zelfs ten deele worden zal.

Kom doet myn bruid gelei, ik zal u dienft vereeren
Ik wil u voordeel doen, en uwen ftaat vermeerea.

Ik wil u laten zien, hoe dat een edel hert,

Door wel onthaalt te zyn tot gunft gedreven Werd.
En lot een vafte peil dat ik vermag te geven,
En dat ik ben geleert, hoe dat men dient te leven,
Zoo neemt my dit gefchenk als tot een klein begin
Van myn onfeilbaar hert en toegenegen zin»

Te midden in het woord zoo nam hy van den hoofde,
Zyn ryken Tuliband, die hy met een beroofde,

Van menig fchoon juweel; hy trok 'er baggen af,

Die hy met volle gunft de grage quanten gaf.

Odatis quam 'er by en met een góude keten,
Die zy den Hopman fchonk, liet zy de gaften weten.
Dat zy den Vorft bemind. Ziet daar het gantfcherot.
Tm diende van de Vorft, en dat op haar gebod.

fuift op het naafte dorp een van de rauwe bende,
)ie even daar ontrent een hupfe Jonker kende,
Ontleend* hem zyn karos ; en al het gantfch gefpan*
Een gifie zoo bequaam als iemand brengen kan.

Ten diende van de Bruid; vermits zy met de wagen
Vry beter was gepaft, en zachter wrd gedragen, (trcnt,

Als met een vluchtig pe^rd. Noch vind hém daar on-
Een Vorft die aan de Bruid zes kamer maagden zend,

Ook ander vrouwen tuig, gemaalt, genaait, gefteken ,
En wat haar op de reis noch vorder mocht ontbreken.
Daar is de v orft geruft, daar reift hy met gemak,
En daar is niec een menfeh die hem den vrede brafc.

Daar komt hy met 'er tyd tot zvnen leger naken,
Daar bist hy door een poft, zich ieder veerdig maken,

K a D;ar
-
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Daar komt hetmncht'g lieir, de ruiters vooren uit,

Ter eeren van de Vorft, en van de jonge Bruid.
Daar ziet men over al veel duizend veld-banieren

,

Veel wimpels door het woud en om de tenten zwieren.
Daar hoort men trommels -gaan, en alle vreemd geluit]

Ter eeren van den Vorft, en van de jonge Bruid.

Daar ziet men in der haaii veel tenten op geflagen,

Die van de nieuwe vreugd de blyde teikens dragen.

Daar ziet men al het veld beftrooit met enkel kruid.

Ter eeren van den Vorft, en van de jonge Bruid.
Daar riep men wellekom door al de groene velden

,

Daar hoort men 't zoet gevry en al den handel melden
Zoo dat het aardryk loeyt* en Echo weder ftuit,

Ter eeren van de Vorft, en van de jonge Bruid.

t)aar loopt de rafTe Faam door al de naafte landen ,

.

En roept met vollen mond van deze nieuwe banden.

Daar is het ftuk gezet; en tot een kort befluit,

Wie dat het fpyten mag, Odatis is de Bruid.

Odatis is gegaan. 'Wat zal de Vader maken;
Zy is een Koningin, hoe kanze heter raken'?

Met oorlog iet te doen is vry een harde kans,

En noit rees uit het zweerdeen nieuwe Maagde krans.

Al wat het bedde rooft door luft en vierig minnen,
Is in het vlakke veld met oorlog niet te winnen

;

Want als een jonge Maagd verliest haar teere blom 9

Zy krygtze nimmermeer door wapens wederom.
De pais word dan gemaakt. Omartes is te vreden

,

Te laten zoo het was al wat *er is geleden:
Odatis is geruft, zy krygt, en houd gelyk,
Een Man, die haar bemind» een machtig Koningryk.

S POOK
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BESLOOTEN MET HET

II O Ü W E L Y ,K.

VAN

CYRDS EN ASPASIA.

DTe meind dat God, terwyl hy boven is gezeten,

jNiet kan den rechten grond van 's werelds zaken
weten

;

Maar houd dat ons bedryf en gantfch het aardfche dal,

Maar Hechts daar henen zweeft als op het los geval,

Koom hier een weinig by, ik wil u heden toonen ,

Een krans van groen gewas verkeert in goudekroonen,
Een Herders Boeren tuig verandert in een Staf*

Die aan een Hechte Maagd géheele Ryken gaf-

Hoe kan eea Herders Kind, gebooren aan der Öeiden,
Die niet en heeft geleert als hare Schapen weiden ?

Oit klimmen op "den top van eenig prachtig Hof,
Ten zy door hoog beleid getoogen uit het flof.

Daar is hier boven ons, daar is een Hooger Wezen,
Wiens onbegrepen aard nooit menich en heefc gelezen ,t
Nooit brein en heeft gevat daar is een wonder Geeït
Oneindig, machtig, rein, en weerd te zyn gevreeitj

Die ftuurt dit wonder Al, na dat hy wil gebieden,
En fchryft die menfehen voor al wat 'er zal gefchieden.
Die trekt een rys om hoog , en velt een ceder boom
Die maakt vanzand een beek,endempt eenhollen (Iroom

Die zet de Princen af, en doet de wereld drillen,
En gaat dan wederom de groote winden (lillen,

Die recht dan weder ep dat plat ter aarden lag,
Zoo dat-men aan het werk zyn krachten kennea raag

R3
&

>t



.

218 SPOOK-LIEFDE.
't Is God , 't is Gorl alleen die geeft de groote ryken

.

Die breekt wat machtig is , en deet den hoogmoed vvyken
Daar is geen vafter peil daar in men God bekent
Als dat een lage ziel tot hoogen ftaat belent.

Een Maagdeen rferders Kind , in Grieken-land gebooren
Is hier tot ons bewys op heden uitgekooren."

Ontrent een ichralen berg daar weinig menfchen gaan,

Vind iemand al te mets een aardig blomtjen liaan.

Veel Herder» uit het woud , veel uit de naalte vlekken

Di£ P'>ogen hare gunft t<St hen te mogen trekken;

,
/Maar wat 'er iemand doet *t en moeit de Vryfter njet
Vermits zy zoete min en echte banden vliet.

En Ichoon of Hylas komt ontrent haar deure fpelen,

Of Thirüs in der nacht een deuntjen plag te quelen.

. Zy wil geen Boeren praat, geen zoet en aardig lied,

Zy wil geen Herders zang of nieu gefncden ried.

Maar Damonniepte-min die wou haar gunft verwerven,
En zou, gelyk het feheen, in druk en litfde fterven,

Hy doet dan op een nicu al wat een Herder kan,

Op dat hy met 'er tyd eens rechten trooft gewan.

Hy wekt de* zinnen op, en ftelt hem om te denken,

Waar meê hy , na den eifch de vryfter kan befchenken.

Al wat de Lente-tyd al wat de Zomer draagt,

Al wat de Winter brengt dat geeft hy aan de Maagd,
Hy gaat tot haar vermaak ontrent de Mey verkiezen,

Een koitjen voor een mufch gebrek met groene biezen,

Hy let wiar dat een vink of waar een putter broed?
En noemt een vogel neft een pand van zyn{ gemoed.

£oo hanft de gulde Zon is hooier op gerezen,

i\n dat 'er jeugdig fruit van bo men is te lezen.

Of dat 'er ook "een roos is vroeger als hy plag.

De Vryer is 'er bv zoo veerdig als hy mag.

£n als ontrent den Herfit de vroege druiven rypen,

Hy weet van ftonden aan een trosjen uit te grypen.

Te brengen aan het hof, eer dat 'er menig man,
Een vrucht van dezen aard om geld verkrygen kari.

Ea fchoon de Winter raaft, hy laat hem niet verdrieten:

Bea vo^el op het ys of in de fneeuw te fchietcn

,

In
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In 't kort is 't koud of he t, de velden dor of groen,
Hy vind gedurig iet om haar vermaak te doen.

^och baat het niet een zier • het flot van hare zinnen
n is niet door g-vlei of gaven in te winnen,
Wat haar de Vrycr zeid, óf wat 'er oit gefchiet,

Zy blyft gelyk ze was, en Damon vordert niet.

iy vraagt haar wat 'erfchort, en wat hsar mag beleden,
Dat zy geen gunrtig hert op hem begeert te zetten?

Hy vraagt het menigmaal, hy vraagt hec alle daag,
Maar wat hy pooien mag, geen tntwoord op de vraag

De reden f zeid de Maagd) en ka- ik niet verzin .en,

Je kan u Iykewel, ó Herder niet beminnen,
Ik weet gy hebt verftand zoo wel als iemand doet,
En vind u heus in taal, en in gezelfchap zoet.

3y hebt beleefder a;ird als onze rouwe gatten,

En weet gdyk het dient een Vryfter aan te taften;

Maar echter, lieve maat, en desal niet te- min,
Voor u en is geen plaats in myn verdraaiden zin.

Wat zal de minnaar doen? hy gaat gedurig klagen,
riy gaat, ik weet niet wat, by malie menfehen vragen,
Hy luidert, hy verneem , wat hy in dit geval,

Ten letten rech'en trooft of uitkomt! geven «al,

iy zeid in zyn gemoed: ik nebbe lange dagen,
iBy-naaft den Hemel zelfs, de vryfter op-gedragen:

Want al dai uit de lucht, of zon, of mane qutm^
Was dat ik my tot hulp en haar ten diende nam.

!Wat heeft het my gebaat? zy heeft het al geweigert,
!&n is tot felder aard gedurig op geiteigert

,

I En fchoon zy, ford geperit, by wylen iet ontfing,

j

Het was naar enkel fpcl en als een nietig ding

,

Wel, om eens uit de klem van dit v rdrict te Komen,
Soo dient 'er ander raad ter hand te zyn genomen
Kan ik door heus gelaat niet winnen hare gunft,
Ik ga tot hetfeh gelpook , of tot de zwarte kunft.

Ik laat den Hemel daar, en wil gaan neder klimmen.
Tot aan den zwarten kolk en onJer-aardfchefehmünen ,

Tot aan de nikkers zelfs. Ziet wat het grillig bioed

,

En wat, uu heete drift, een Vryer niet en doet!

R 4.
Daar
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Daar is een Dunjer-wyf in dit gewed: te vinden,'

Die gaf, gclyk het £cheen, geboden aan de winden ,.

En regels aan de lucht, en aan de klare maan.
J

En dede met een woord de ffcerren ondergaan.

Zy joeg, wanneerze wou, de vifichenuit deitroomen,
Het kooren van het veld, de fruiten van de boomen;
Zy maakte gro ote ftorm en onweer in de zee,

Soo dat 'er niet een fchip mocht duren op de ree.

Zy deed' net gantfche woud en al de rotzen drillen,

Zy kun de raden loop van (nelle beken (tillen;

Zy toomd' ook aan den leeuw zyn ongetoomde muil,
En riep de koude (hng uit haren diepen kuil;

Zy dece door liet land de geeften henen draven,
En dwong, wanneerze won, de dooden uit de graven:
Zy JQög den donder uit, en dreef een machtig fchip.

Of in een grouzaam diep, of óp een hooge klip.

Zy wilt ook boven dat verfch:ide minne (treken

,

En konde, daarze wou, een killig hert ontfteken,

Ja wilt al wederom te koelen dezen brand,
En 't werd alzoo gelooft door al het naaile land.

De malle Jongeling, bekoort met deze grillen,

Laat zyn gedachten gaan na dat de lieden willen.

Het dal hiec Gog Magog daar in het zeldzaam WyfJ
Had uveriangen tyd genomen haar verblyf.

Maar Damon, onbewuft waar dat het is gelegen,
Ging dooien in het woud met wonder vreemde wegen,
Tot hem een kool man bracht ontrent het duifter hol,
Daar in Lodippe zat gedoken als een mol.

Hy zag het landfchapaan, het fcheen gelyk te treuren :

Want daar is niet een nienfch ontrent haar zwarte deureri

Daeris, gelyk het fchynt, een wooning voor de dood,

Geen hoenders op d^ werf, geen enden in de floot,

Daar kan geen jonge Maagd een aardig kransjen weven,

Om tot een minne pand haar vriend te mogen geven

,

Daar is geen blom-gewas, geen groen of aardig kruid,

Daar is geen friffche roos, die aan der heiden fpruit.

Daar kan geen dorftig menfeh een peer of appel krygen,

Schoon hem de moede borft en al de leden hygen

;

Paar
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Daar is geen boom omtrent, daar is geen edel fruit,

Daar is geen nachtegaal die in de boomen fluit,

Men hoort 'er niet een mees of tinder vogel zingen,

Men ziet er niet een Rhee omtrent de klippen fpringen.

De raaf, een leelyk dier, zit daar alleen en kratl

,

Ter plaatzen d.iar het mofch op dorre rotzen waft.

Men ziet den vleder muis, en wonder vreemde dieren

Omtrent haar dorren berg en om haar gevel zwieren,
Tot in haar kamer toe; en uit een dieper kuil

Daar hoort men even-ftaag de liemme van den uil.

Haar ingang is gerond niet met gehouvvefteeneru (rien,

Maar door een vreemd verwelf van dorre meniche bee-

Gefchakelt over een Ziet daar een vreemd gebou,
Waar van ook Roeland zelfs een fchrik ontvangen zou»

Hier zag men vuil gebroed van allerhande (langen

,

Of zwieren door het huis of aan de muren hangen.
Een dik gebuikte pad, en aller padden moer,
Die kroop ontrent het Wyf te midden op de vloer

Hier zyn geraamten by van hondert doode beesten,
Van kinders noit gebaart , en lyven zonder gecften ?

R 5 En
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En wat Lodippe raakt, zy ïlreelt een zwarte kat,
Die met een vierig oog ^ntrent haar tafel Z3t.

Haar zetel is een rit met vuilen (lym bedroopen,
Daar op van alle kant vernynde (lekken kroopen.

In 't korte, waar men komt men ziet 'er vuil gebroed,
Dat zy met groot vermaak aan hare tafel voed.

Hier zat de nare Kol te midden in gedoken,
Gantfch bezig aan het vier. om haren kop te (loken,
Een kop waar uit een damp quam ryzen in de locht,

Die niemand als met fchrik, of zien, of rieken mocht»
Maar lyf is enkel vel, haar oogen diep gezonken,
De lucht uit haren neus en haren adem (lonken;
Een hair gelyk een pek dat zweeft haar om den kop,
En waar een krinkel is daar zat een adder op.

De Vryer, op de zial van dit paleis gekom-n;
Is van een diepen fchrik geweldig in genomen:

Daar rees een killig zweet hem^uit het gantfche lyf,

Met dat *yn ooge viel ontrent het zeldzaam Wyf.
Hy vond 'er over al meer dingen aan te merken,
Maar zyn benauwde ziel die fchroomt 'er op te werken
En mits hyftonden keek, en niet een woord enfprak,
Soo wa- 't dat hem de Kol voor eer/l de (lilte brak.

Zy gaf een hees geluid, dat van geen menfche tongen,
Git uit en is gtbragt geen vogel heeft gezongen,
Geen honden heeft géhaft, geenleeu en heeft gebrult,

En dat noch evenwel geheele rotzen vult.

Een (lem in haren galm gelyk de grove baren,
W\.nneerze met den itorm geweldig uit gevaren,

i en harden oever (ban, of als een donder raad;
Wanrter hy uit een wolk en vier en water blaaft;

Een (lem hy een gebracht uit veelderlvinde Hukken,
By rriemand oit vtrllaan, by niemand uit te drukken.
Het lai.dfthap (laat en drilt byna een uure lank*

Eri Echo, gantfch verbaaft, en maakt geen weder klank

Maar gal haar in het woud, om daar te mogen fch uilen,

Te-wy en van 't gedreun de lteile klippen huilen.

Ten leften fprak het Wyfwel met een heefchen mond
Maar daar men evenwel den zin van grypen kond:

Wat
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Wat is u 5 jong Gezel, war is van uwe zaken?
Wat mag een Herdeis Kind hier onder komen maken;

Hebt gy u beurs gemift door dieft' of ongeval,
En wilje zyn bewuft, wie dat u dingen (tal.

Of wilje fchoon gewas in korten tyd bederven

;

Of wilje dat de vrucht zal op den a^ker fterven?

Of wilje dat geen melk zal komen uit den (lal?

Of wilje dat geen room oit zuivel worden zal,

Of wili e vord'T gaan en groote wonders brouwen ?

Enfpellen, naalden, hair, ia bloed en meden fpouwen?
Of wil je dat 'er bloed zal ryzen ui: den grond,
Daar heden edel nat en zuiver water itund V

Of wil je voor een wolf gaan huilen achter lande,

En brengen alle wild en alle vee te fchande?
Of wilj' u vader zelfs met al u naafte bloed;
Gaan zenden naar het ryk daar ieder blyven moet?

Of wil je byfter haait en met gezwinde pennen,
Tot op den uitterkant van lucht en aarde rennen!
Of wil je nieuwe moft doen halen uit het land

,

Alwaar een heete Son gelyk een oven brand?
Qf wil je grooten ftorm doen ryzen op de baren,

Soo dat 'er niet een fchip is machtig uit te varen?
Of wil je dat 'er vier zal zygen uit de lucht,

En dat een machtig heir zal tyën op de vlucht ?

Of wii je tot u reis bequame winden knopen,
Gebonden na de Kunft in zes of zeven knoopen ?
Of wil je een fnelle bark, of ander machtig fcnip

,
Doen zinken in de zee of jagen op een klip?

©f wil je nu terftond en hier ter plaatze weten,
Wat man of vrouwe doet die elders is gezeten ?
Of wil je met befcheid hier in de ipiegel zien.

Wie u ter rechter tyd zal trouwe komen bien?
Of wilj' onzichtbaar gaan, om lult te mogen plegen,
Daar Maagd of jonge Vrou in duifter is gelegen?
Of wil je door de kunft onwinbaar zyn gemaakt,
Soo datje noit en bloed, fchoon u een kogel raakt?

Qf wil je door de kunlt een (lege Vrylter trekken,
En in «en koel gemoed een heete brand verwekken?

Kom
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Kom zeg eens watje zoekt , en hoort dan mynen raad

.

Gy zult in korten zien hoe verr' de kunlte gaat.

De Vryer (laat en trilt , met grooten angït bevangen,
Hy zag haar zwarten kop, hy zag de groene flangen.

Haar woelen om den hals, hy zag het vreemd gebroet

,

Dat om de rotzen zweeft of in de aarde wroet.

Hy hoord het grillig Wyf vericheide dingen ralien

Maar flechts het lelie deel dat had hem wel. bevallen

En 't ging hem in de bord. Dies als Lodippe zweeg
En dat hy met 'er tyd zyn adem weder kreeg,

Zoo komt hy door het hol wat nader ingetreden,

Hy neigt hem laag genoeg, hy buigt degantfche leden

Hy voegt zich by de Kol te midden in de zaal,

En met een heuze mond begon hy dit verhaal

;

PrirxeiTc van der nachten van de rappe fchimmen,
Die uit denzwarten poel hier op der aarden klimmen
Door wein het aardrykloeyt, den afgrond open breekt

Als gy met holle mond u nare rymen fpreekt;

Die met een moffel fchelp kont zeilen op de baren

,

Daar noit een deftig fchip is machtig om te varen

;

Die met een bezem ftok komt reizen door de lucht

Daar noit een vogel quam met zyn gezwinde vlucht

Ik ben niet van het volk dat zich met quade zaken

Yermeint of hoog geducht of wonder ryk te maken;
'k En wil niet zonder fchip gaan zeilen over zee;,

'k En wil geen fpookér zyn ontrent het jonge- vee

'k En wil niet fchoot-vry zyn om wonder uit te rechtei

Ik ben van zachten aard en zoeke niet te vechten,

'k En wil de naafte ftad , en min het gantfche land

,

Niet trekken in verlchil of vinnig onveritand.

'k En wil niet door vergif, en min door nare woorden
Myn Vader hinder doen, of naafte vrienden moorden,

'k En wil geen machtig Vorft gaan brengen om het l\

Maar al myn herten wenfch dat is een echte Wyf.
Een Vryfter myns gelyk gebooren aan der heiden

,

Die even zoo als ik de ichapen weet te leiden,

Buigt die maar door de kunft tot myn genegen zin

Dat zalmy dienftig zyn, en u een groot gewin.
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Tot u kom ik om hulp, vermits u zwarte fleflen,

Gaan dieper in gefpook als alle Tooveresfen*

Wat ik u bidden mag , laat ray door uwe gunft

,

Eens zien, tot myn gerief, de krachten van u kunft.

Ik ben een Herders Kind, en hebbe lange dagen,

Aan eens, my bekent, getrouwe min gedragen;

Maar , wat ik oit begon , 't en heeft my noit gebaat

,

Het fchynt dat haar gemoed myn trouwe dieniten haat.

Nu zonder hare gunft en wil ik geenzints leven,

Maar liever aan de dood my veerdig over geven,

Ook nu te dezer ftond.. Gy, zoo je wat vermengt,
Verzacht den harden aard van hare ftege Jeugd

Indien uw diep vernuft eens kan te wege brengen,
Dat wy uit echte mia ons vee te zamen mengen,
Zoo wacht uit myner hand voor u het belle lam

,

Dat ooit in al het Ryk op Princen tafel quam

:

Zoo wacht van myner hand een kleed van wolle laken,

Zoo fchoon als ooit Princes haar leven dede maken

:

Zoo wacht noch tot öefluit een penning boven dat,

Dien ik van Coridon en zy van Thirfis had;
Een ftuk een deftig (luk, dat al van oude dagen
By zeker machtig Vbrft in Perzen is geflagen,
Niet van geringe ftof, maar van gezuivert goud

:

Men fchat het, naar ik hoor, wel duizend jaren oud.
Lodippe dus genaamt, begint haar vreemde ranken,
En zeid: Doet mynen raad, gy zullet u bedanken.
Maar eer op u verzoek iet vruchtbaar kan gefchien,
Zoo moet ik hier voor al den ouden pennink zien.

Die zal een goed begin, die zal gelyk het leven,
Die zal het innig merg aan al den handel geven.
Het goud van dui/.end jaar dat heeft een groote kracht

,

Niet een van onze kunft die hier op niet en acht»
De vryer ftond en keek , en hoorde met verlangen

,

Hy dacht in zyn gemoed ; de Vryfter is gevangen;
En daarom gantfeh vervult met hoope van de bruid 9
Schut ftraks daar voor het Wyfzyn herders beursjen

Zy ftrykt teritond het geld,en ftek haar om te zeggen,(uit
Hoe dat het vorder werk is noodig aan te leggen.»

Ecl
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(Eenwonder flecht verhaal) de Hechte Jongeling,
Ziet flerlings op het VVyt, en let op alle ding.

In 't holde van de mcht , wanneer de lieden droomei
Zoo geeft u (zeid het Wyf) ontrent de zoute droomei
En keert u leden om tot drie-ma2l achter een

,

En, eerje vorder gaat, ontbloot u Imker been.

Komt dan in dezen ftand tot in de zee getreden

,

En wad daar in de vloed tot drie-maal uwe leden,
En gaat dan weder op ; maar eer gy neder zit

,

Goit honing in de zee , en zegt ten leden dit :

Dat ik my driemaal waich, dat is om u Vriendinne,
Word zoeter als gy plagt, en gunt my weder minne.
Terdond na dit gefprek zoo neemt my deze zalf,

Daar in verzooden is een ongebooren kalf.

Drie (langen uit den Nyl , en zeven vale padden

:

Die onder dezen berg haar wooning eertyds hadden.
Dan noch een mane-kind, dat noit het licht en zag,
Maar in de moeder durf; en in het duider lag.

Hier boven noch het brein van negen grauwe meeuwen,
Die op den midder-nacht hieraan den oever fchreeuwen.
Een once dekken bloed, en van een zwarte flang,

In eenen pot gekookt wel zeven uuren lang.

Hier by zoo dient het zog van zeven vleder muizen,
Eer datze na de maand met haren neft verhuizen.
Doopt hier in zwarte wol, beitrykt u linkervoet,
En zegt dan wederom, als gy he r driemaal doet;

Dat ik my drie-maal zalf, dat is om u vriendinne,
Word zachter als gy waard , en jont my zoete minne.

Als dit is uit-gewrocht, zoo keert u na de dram,
En geeft u op een berg, daar boomen zyn geplant.

Gaat plukt daar mvrte loof, en vlecht drie groene kroo-

Die aan een Herders Kind met eere zyntetoonen (nen
Geeft dan tot driemaal toe aan ieder eenen kus,
En goitze van den berg, en zegt dan weder dus.

Dat ik my drie-maai kroon, dat i's om u vriendinne,

"Word groender als gy plag, en wad in zoete minne.

De nacht-diend is gedaan. Verlaat het eenzaam woud,
En geeft u na de plaats daar gy u woning houd

J-rengl



SPOOK-LIEFDE. 2*7

Brengt daar inhaafl byeen een hoop verdroogde takken

Kn doetze aan den Heen en op den viere fmakken

;

Neemt dan dit ravens-hert, en na djn derden zwier
Soo iteekt het in den pot, en zet het op het vier.

En als gy dezen uil, den kop hebt af gewrongen,

Soo doopt dan in het bloed drie verfche (langen tongen

Drie ichubb^n van een pad * met dit verzwooren been.

En mengt dan aan den heert de hufpot onder een*

Steekt voort drie toortzen aan van maagde was gegooten

,

Maar trekt voor u een perk , en houdu daar heilnoten,

Set voor u kcertzen uit tot aan de uiterkant;

En als het grillig licht in volle dralen brand,
Gaat loeit dan overluid met deze nare woorden;
Gaat fpout dan driemaal ooit en driemaal in het noorden.
En drie maal in de lucht; ontfluit dan uwen mond*
En brult ten lellen dus, zoo luid gy roepen kond.-

Lugt heerfcher, Duiftervorft, Wint-maker-Sinne-fpo<;er

Hoog- vlieger, Tuimel geeft, Vierfpouwer, Minne itoker

Jeugt-lokker.dondervrient,nagtkoni-g,werLks Ichrik

Kol ryder, Toovergod, Gifmenger, Al befchrik.

Tien-duyzend K >nfteimr, &c met de lichte winden,
Die in den biixera zelfs u weet te laten vinden,
Wiens onbepaalde micht meer trouwe knechter, heeft,

Als hy die boven woont, en in der hoogten zweeft.

Komt neemt dit offer aan, een off.r mvner handen.
Daar in, tot uwer eer. gewyde dingen branden,

Al zaken vol geheim, die niet een menfcn en kent 8

Als die tot uwen uienft voor dezen U gewent:
Verzacnt een hard gemoed, dat niemand wil believen,

Dat niemand gun "e doet, en niemand wil gjrieven:

Geeft dat een ftege ma gd, die al ! e mm veracht»

Mag onder myn gebied ten letten zyn gebracht;
Ten minften dat haar geelt myn liefde ma^ gehengefy
Zoo wil ik even (taag u nieuwen offer brengen,

Een offer t'uwer eer, een offer van gedank,
En dat by jaren om myn leven da^en lank.

Zoo haast gy dit gedicht zult hebben uit- ^efprooken,
Zult gy de kamer zien vervult met zwarte fpookeu

Va*
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Van hare borgery uit 't onder aardfche ryk,

Die vifch , nog vee, nog worm, nog vogel is gelyk,
Gy zult gelyk een os het aardryk fcooren loeyen*

En zien, gelyk als halt, de lichte fchimmen groeven;
Gy zult van alle kaai vernemen groot getier^

En menig vreemd gefpook, en menig zeldzaam dier.

Eerft zei daar op de 'baan , Pyragmon komen treden,

Met draken om den kop en flangen om de leden,

Hen zal een ftage vlam ontfpringen uit den mond,
Als of het eeuwig vier in hem verzegelt itond*

Gy zult dan Scylia zien, die zalbelhan te haffen,

Met honden driemaal vyf hem uit het lyf gewaffen,

Een wonder zeldzaam fpook, en wel de felfle geeft,

Die Mios weinig acht, en Pluto niet en vreeft;

Albador wakker- kaak zal naar hem komen trappen

En als een water-hond zyn ooren tVamen klappen

Zal razen om het perk, en maken vreemd gebaar,

Als of 'er duizend man ontrent de kamer waar.

Fluks zulje Brontes zien, die met zyn felle klaauwen

Zal dreunen als een beir, en als een katte maauwen,

Sal vullen al hetwoud met wonder vreemd gefchreeuw

Gelyk een felle wolf ofals een wreede leeuw;

Waar toe het al gezeid? daar zulle vreemde dingen *

U komen voor het oog en om de leden fpringen,

Maar gy, hoe dat 't ga, (laat vaft gelyk een man,

Daar is geen leelvk fpook dat u genaken kan.

Doch als den zwarten hoop ten lesten zal verdwynen.

Dan zal 'er op de zaal een fchoone vrou verfchynen.

En nevens haar een kind. Het Wyf zal Venus zyn,

De Jongen haren zoon, de grond vati uwe pyn,

Terftond zal achter haar een Harderinne komen,

Die binren ugemoedhaar wc onigheeft genomen.

Maar zy en is het niet, 't is maar een ydel beeld,

Dat in de fchrale lucht en om u zinnen fpeelt.

Dus fchoon het u bevalt, en wilt het haar niet genaken,

En boven -alle ding en wilt het nimmer raken

:

Want bied gy^ens de mond, of wel u rechterhand,

Gy zult h leden zien als ineen volle brand,
J U breua
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Ubrsin zal grillig zyn , u zinnen zullen doolea

,

Uwangcn afgerecht gelyk als zwarte kooien,

U lippen zoo geflest gelyk als enkel pik,

U geeften uit het lyf getoogen van de ichrik.

De fchim die u genaakt die komt u maar betoonefl,

Dat zy die gy bemind u liefde wil beloonen*

Dat zy nu zachter is, en voor u toe bereid,

Daarom gy haar in ernft zoo dikmaal hebt gevleid*

De Vryfter zal voortaan van u niet willen vlieden

,

Maar z*al u menigmaal haar zoete lippen bieden.

Zal by u willen zyn ook in het dichte woud

,

En wenfchen even ftaag met u te zyn getrout.

Gy daarom wat 'er komt, en wat 'er mag gebeureö,

Al fchynt 't dat het kuis en al de muren" fcheuven.

En wykt nooit uit het perk, daar in gyzyt bewaart,

Hoe zeer Pyragmon loeit, hoe fel ook Scylla baart.

Doch ofgeen fpook mifïchien zich u en quam vertooricö

De Goden, lieve Vriend, die willen u verfchoonen:

Weeft des metongeruft, maar houd u wel gefjnt»

Gy zult haaft d'uwe zien, die gy van herten mind.

Als nu de zwarte poe heeft lang genoeg gezooden ,

En dat het vreemd gefpuis is uit het huis gevlooden

;

Zoo maakt u tot den heert, en neemd het zeldzaam
En perft 'er met geweld den leden droppel uit. (kruid

»

Bewaart het dierbaar nat, de geeft van alle zaken,

Dat kan een killig hert tot u genegen maken

;

En zoo men dat gebruikt, gelyk ik zeggen zal,

Het maakt een jong gezel de vryfier lief getal.

Hier zweeg de zwarte Kol. De Vryer als genezen,
Werd vrolyk in den geeft, en kreeg een ander wezen
Hy vraagt haar ander werf al wat 'er is gezeid

,

En heeft het als een fchat zich aan de borft geleid.

Hy neemt de kruiden met in eenen tros gebonden

,

En wat het zeldzaam Wyf noch dienftighad gevonden
Hy ftelt hem tot de reis, en zeid haar goeden dag,
En fpoeit hem naar het dorp , zoo veerdig als hy mag

Komt hier nu zoete Jeugd, eD wilt 't over merken,
Wk Damen ondcrae"*rac, om uit te moeten werken.

S Alken
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Alleea uit dwaze min. 't Is enkel helfch bejag,

Dat niemand zonder fchrik of zien of hooren mag.

Hy ftelt noch efter vaft, ook met een groot verlangen

Het ftuk»% gelyk het lag, ten eerften aan te vangen.

Hy vreeftgeen duivels lift, geen onder- aardfch gevaar

Ziet hier een oude fpreuk: Die Heft is niet tefwaar

Och of ons hoogfte drift, ons liefde mochte (trekken ,

Om goed te mogen doen , om deugden op te wekken
ó God! vergunt ons dat, en weeft gy 't eenig wit,

Dat onze ziel begeert en onzen geeft bezit.

Als hv nu met vermaak door-wandelt harde wegen,
Zyns Vaders ouden vriend die komt den Herder tegent

Patemon hiet de man, die als hy Damon ziet,

Enwiftniet wat 'er wat fchort,o'f wat'erisgefchied,

Hy wift niet wat den uil,of wat de vreemde kruiden,

Noch wat het ander tuig wil zeggen of beduiden.

Ei zeg eens fprak de man, ö Damon lieve vriend!
- Waar toe u dit gewas en dezen vogel dient.

Ik vind' het wonder vreemd dat gy zoo vyze dingen

,

Gaat zoeken in het woud en t'huis beftaat te bringen,

Wat aanflag heb je voor? De blyde Jongeling,
Betrout den ouden man , en zeid hem alle ding.

Hy gaat hem met gemak ten vollen openbaren

,

Al wat hem van het Wyf is heden weder- varen

,

Hy opent wat 'er fchuilt, en al met blyden geeft,

Hy ftelt hem voor het oog een vollen bruilofts-fcefc

Als dit Palaernon hoort hy ftaat geheel verflagen

,

Hy kan het ilim bedrog, de ranken niet verdragen;

Wel, zeid hy, Herders Kind, wie gafu dezen raed,

Dat gy door quaad beleid tot goede dingen gaat ?

Gy zyt, na myn begrip , te byfter onbedreven,
Voor zoo een vuilen bras u penning uit te geven:

Indien gy my gelooft, het is een quade flag,

De u te geener tyd ten goede dienen mag.
Geen nare fpookery, of lift van fnoode vrouwen,
En legden ooiit een grond om wel te mogen trouwen

:

Gy doet in dit geval een wonder quaden gang,
En 'c zal u hinder doen u Jeven dagen lang.

Wat
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Wat méinje, zal een uil u aan een Vryfter helpen?

Of zal een vuile pier u tochten kennen fcelpen ?

Gy zyt, zoo gy het denkt, van u verfcand beroofd
Het is voorwaer een uil die dit bedrog gelooft.

Laet vry u zeldzaem moes en zwarte kruiden kooken,
Geen liefde word verwekt door onder aerdfche fpooken
Door geeften uit de lucht, of ander vuil gebroet, -

Een Maegd bly ft datze was , wat ook een fpooker do&t

Kont gy door goed beleid niet tot een Vryfter komen,
Zegt vry, een hooger macht die heeft ze my genomen.

Al wat door nacht-gelol, of vuil bejag gefchied,

Dat wil de goede God, dat wil den Hemel niet.

Als dit de Jongman hoort, hy weet niet wat temaken,
Hy zucht, hy zwygt, hy dut,hy krygt befchaemde kakea
Hy opent dit en gint, maar des al niet-temin,
Hy bly ft gelyk hy was, en trekt hem weder in.

Na groot en lang verhaal en veelderhande woorden,
Die onzen Jongeling tot aen de ziel bekoorden.
Zoo neemt hy rnet verdriet ten leften in beraet,

Wat in dit vreemd geval voor hem te plegen ftaet.

Maer t'wyl hy ftaeten dut, zo >komt een Herdersjongen
Daer uit het naefte dorp in haaften aengefprongen.

£n als hy Damon zag, zoo bleef hy veerdig ftaen»

En heeft een kort gefprek op dezewys gedaen:
Dafr.jong, da aerdig dier, zoo lang van u geprezen,
En zal voor dezen yd niet meer u Vryfter wezen,

ó Harder myn gênant, ik weet een. vreemd geval,
Dat u tot in het merg de ziele quetzen zal.

Daer is een Hoofs Gezant hier uit het Hof gekomen*
Die heeft de jonge Maegd in haeften wech-geno nen.

En fcho~m haer Vader zelf dit wonder zeldzaem vand*
Hem is alleen gezeid: Her komt van hooger hand.

Menalcas heb geduld. Wat zal de .man beginnen?
Hy is geheel bedrukt tot in de diepfte zinnen.

'Hybad in grootenernft , hy fmelt in groot verdriet,

Maer wat hy plegen mocht \ en bset den Herder niet.

Als 't op een fcheiden ging , de man die fcheen te ferven
Hy viel haer om den hals en kuft haer menig werven,

S * £ya
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Zvn tranen rollen af rot in zyn gryzen baerd,
Maerhyvverd niet verfchoont.enzywert niet gefpaert

Te midden in het dorp daer ftond een gulden Wagen,
Daer in zy werd gebracht, en veerdig weg gedragen:

Mana'cas zag haer na, tot dat de koets verdween,
En gaf daer op den geeft, gelyk het ieder fcheen.

Daer bleefhy zónder fpraek, en die den Herder zagen,
Zyn met den mafl bedroeft en aen het hert geflagea

Dies werd hy op gebeurt, en in zyn hu ; s gebracht,

Alwaer hy, na men jzeid, den dood alleen verwacht
Als ''amon dit verftond, helaes! zyn roode wangen,
Zyn met een bleeke verw van ftonden aen bevangen

;

Het kruid en wat hy droeg ontviel hem uit der hand,
En ook zyn tranen zelfs die rollen in het zand.

Paer leid de Toverkunft en al haer vreemde ranken,
Daer leid het zw?Jt geheim en al de minne-dranken
Daer leid het al te mael, ik trap het met de voed,
Ik voel na dat my dankt , den dood in myn gemoed

6 Sterren, Sonne, en Maen! ó lucht en koele winden!
En wat in eeni* deel des hemels is te vinden.

Ten goeden van den menfch , ach! fty ft mv dit gemoed
Dat niet en kan befcaen in dezen tegenfpoed;

Myn hert fmelt in den druk , myn geeft die is bezweken,
Dè kracht van myne Jeugd die is alree geweken,

ó Dat myn bange ziel den leften adem gaf!

En dat ik nu ter tyd mocht dalen in het graf:

Afpafia de luft van myn verdrietig leven;

Alpalla myn trooft in 'dezen borft gefchreven,
Afpafia de glants, Afpafia de vreugd,
Afpafia de kroon van al de frilTche Jeugd»

Afpafia de blom van duizend Herderinnen,
Afpafia den dau van myn verdorde zinnen,

Afpafia myn wenfch, en aller vrouwen eer,

Afpafia, myn ziel, en is voortaen niet meer.

Is bui:en ons bevang, is voor de groote jonkers,

Is voor het dertel Hof en voor de Steedfche Pronkers
Is -daerze blyven moét: Wac zal ik nu beftaen?

Ik wou, indfen ik mocht, tot in der hellen gaen;
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Ik wou, indien ik mocht, tot in den afgrond dalen,

Mocht ik tot mynen trooft de Vryfter weder halen:

Maar dat is zonder hoop , ik ben voor alle tyd (quyt.

Myn trooft, myn hertenwenfch , myn luft en vreugde
Hy is dan gantfcti ontzet en wonder zeer verbolgen,
Hy wil (hoe dat 't ga) hy zal de Vryfter volgen»

Hy krygt terftond een peerd uit Alcons ryken rtal,

En geeft hem om te zien wat hier na worden zal.

EEn Vorft van grooten «aam en over al geprezen,
Die was in dezen tyd in Perzen op gerezen

,

Fris, wakker, onvertzaagts van hoog en edel bloed,

Maar des al niet te min noch hooger van gemoed.
Hy nam veel Ryken m, en wan verfcheide flagen,

En werd fchier van 't geluk als op den hals gedragen»
Daarvoerd hy machtig Heir, en menig dapper Held
Die voor hem buiten fchrik het lyf te pande field.

In 't Hof was doen 't gebruik, dat na verrichte zaken
De Prinsen onder een hen gingen vro'yk maken,
Met konflig fnaren-fpel, met edei druive nat,
Met jok en bly gezang, en vrouwen boven dat.

Hier toe was doen ter tyd een hoop gefieepe gafte»

,

Die met een (hge vlyd op dezen handel paften

;

Die zoch:eu door de flad en door het gantfcheiand,
Waar dat men voor de Prins de fchoonfte Maagden

Een; op den blyden dag , een weinig na den eten , (vand,

AU noch in hare vreugd', de Varften zyn gezcren,
Ea wyl het Hooffche Volk met open keele lacht

,

Zyn daar op eene maal vier Maagden in gebracht:
Vier maagden wonder fchoon en van een geeftig wezen

»

En daerom ia het Hof van ieder een geprezen.
Hy die het ftuk beleid die fteldze voor den Vor3,
"Met fchoongewaedbekleed,maernaektontrentde borft

Dit beeft den jonhen Prins ten vollen wel bevallen,

Hy voegt hem tot het fpel , en geeft om hem te mallen
Hyfcherft hy takketeilt, hy ïlaeteenkluchtjenuit,
Hydoet, 'k en weet niet wat , dat met te veel en fluit

Hy zag hoe dat 'er drie om dezen handel loegen,
Ea nam het voor een peil dat zy haer vriidea voegca

S 3 ö*
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De vierde zoo het bleek, en was zoo niet gezint,

Vermits zy geeneniuft in Hoofze grepen vind.

Daar is zoo fchoonen roos in geeneti hof te lezen,

Gelyk een jonge Maagd , die met een eerbaar wezen.
Haar oogen neder uaet, en mee de lippen zwygt,
Maer om haer zoeten mond een aerdig bloosjen krygt.

•De Prins quam hand-gefpel aen haren boezem maken,
3Vlaerzy tountllreng gezicht, en liet haer niet genaken:
Zy keert z\n handen af, met zoo een fier gebaer;

Of zy een Prmcen Kind, en Hy een lekker waer.

Ook dat beviel den Voiiï en lie: terdoud bevragen,
\V;e da^ de Vryfter is , en wie haer nae(;e ma, en ?

JHem werddaer op gezeid: Het is een Herders Kind
Gering in haer bearyf maer over al bemind;

Zy is van hoog gemoed, en wil geea Vryers*lyden.

En zy is over ai gelyk een ey te myden:
Wie dat haer heeft geviert, en wie haer heeft verzocht
Dieheeft gantfeh zondervracht zy n dagenomgebrochc

De Prins na dit verhael gaet op een nieu beginnen;

&y wygert even hard, ea krygt gedooide züneB.
Eu
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En als de jonge Maegd haer dus mishandelt vond,
Ontfluitze voor het Ieft aldus haer rooder mond:

Ik moet uit alle kracht de Goden eeuwig loven,
Dat ik ben veir' geweeft van alle Konings hoven.
Hoe is dit! Wereld Vorft, is die een Keizer zyn,
Geheele dagen lang te zitten in den wyn?

Te nemen zyn vermaek ontrent de lichte vrouwen,
En alle mal gelaat met vreugden aen te' fchouwen ?

O ! dat en is geen werk dat uwen ftaet betaemt '

y

En zeker; machtig Prins, ?k ben 'er in befchaemt.
De plichten van het'Ryk dat zyn geftage zorgen,
Van dat de zonne daelt tot aen* den rooden morgen.
De Kroon behoeft den geeft , behoefc het gantfche lyf,

Gewis al wieze draagt en hoef: geen tyd-verdryf.

Een Prins heeft ander werk ; hy moet geftrenge Wetten
hly moet voor al het Ryk de nutfte regels zetten.

'Hy moet het weelig volk, ook door zyn eigen daed
En luiden tot de deugd, en houden in de maet:

Nadien de rauwe Jeugd door hem dient ingebonden,
Op dat 'er niet een maegd of vrou en zy gefchonden.
En dat het flim bejag en drift tot vuile luft,

Door hem dient afgvkeert en uit te zyn gebluft.

Gy '-iie ons Koning hiet , en wilt geen Vryfter fchenden

,

Die n'.oit eer: dertel wicht of hooffehe linkers kenden
Doet eer dan u betaemt, beftiert het Vaderland,
En huud u gulle Jeugd door reden in den band.

Dit zal u machtig Voi ft\ een ftil en vreedzaem leven,
Uh zal u door het Ryk ontzag en eere geven.
Een diemaerflechts het volken niet zyn luft gebied,
Verdient na rechten aerd den naem vanKouing niet.

Die zeid de jon^e Maegd met zoo een deftig wezen,
Dat in des Ktonings hert een af keer is gerezen.
Van alle vuil bejag: Hy laet het mallen ftaen,
En doet dien eigen ftond zyn Raden henen gaen.

Hy gaet in zyn vertrek in ftiïheid overleggen,
Al wat de jonge Maegd hem aen beftond te zeegen.
En als haer gantfeh gefprek by hem ontfchakelt werd
Het docht hein dat de grond quam uk eeQ cdêl hert.

S 4 Qua»
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Q.nm uit een reine ziel, en dat zoo vrye zinaen,
Zyn machtig om een Prins te Nonnen" overwinnen.
Hier komt haer zoet gelaet, en aerdig wezen by 9

En ziet daer is de Vorft in zoete razerny.

Hem kan geen frille ruft ontrent de leden komen,
Termits zyn diepfte merg aireed' is in genomen.
Wat dient 'er meer gezeid ? Hy ftelt ten hoogften vaft

Dat geen als deze Maegd hem toe en dient gepaft.

Maer Damon onderwyl is in de ftad gekomen,
En he«ft na zyn belang aen alle kant vernomen;
Maer wat de jongman doet, of waer hy vragen kan ,

Geen menfch doet hem befcheit,geen mens en weet 'er

Een Boer,een Herder^ Kind,gekomen van de ftellen (van
In kleeling wonder rou, en zonder met-gezellen,
Eenvoudig uit 'er aard, en rond gelyk een kloen

»

En weet niet hoe te gaen , of wat te zullen doen.
Hy zukkelt in het Hof, en waar de menfchen gingen ->

En, na zyn flecht begryp, doorfnufFelt alle dingen;
Maer 't is van klein beleid al wat de Jongman doet,
Wie fneeg is 'm het land is hier een flechten bloed.

Hy ziet een machtig Slot, hy ziet vergulde zalen,

Hy ziet den ryken glants , daer in zyn oogen dwalen,

Hy ziet een fchoon verwulf, en wit gelyk eenkryt,
En al het groot gebouw behangen met tapyt.

Hy ziet 'er ander volk , als die de fchapen wyden

,

Hy ziet de friflche Jeugd van jonge Princen Jyden.;

Hy ziet dat al het werk hier vry wat anders gaet,

Als dat Alexis fpeelt ontrent zyn mede maet.

Ten leften raekt de kwand daer al de Vorfcen zatan,

En met het Hof sezin en by den Keizer aten.

i>aar zag hy edel nat in gulde vaten ftaan,

En dwalen over dis en dikwil* omme gaan

Ten leften is de Vorft van tafel op gerezen

,

En met een blyden geeft, en met een vrolyk wezen.
Ter kamer uit gegaan. Ea onder dit geloop,
Quam even met den drang ook Qamon in den hoop.

Hy vond eennieuw vertrek , daer zag hy fchoone vrou-

By menig Edelman by Prinsen onderhouweg; (wen,
ïhm
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Daar zag hy dat de Vorft een jonge Maagd verkoos
Zoo fris in haar gelaat gelyk een fri fiche roos.

Daar zag hy hoe de Prins haar door de kamer leide ,

Haar flreelde met 'er hand , en met den monde vleide

Daar zag hy hoe het volk hier op te zamen liep,

En heil en veel geluks ontrent de Keizer riep*

Hy; wien al dit gewoel zyn wonder vreemde zaken,

En efter niet en derft den grooten Vorft genaken.

Vervoegt hem byeen Prins die wat terzydenftond f

En (lort hem in de borft zyns hertens vollen grond:

Ei! makker wie gy zyt, laat my een weinig vragen;

'k En zag nooit Prinqen Hof van al myn leven dagen ,

Ei zeg my doch een reis den grond van dit beiiag

!

Op dat ik in het dorp iet nieuws verhalen mag.

Wat is het voor een man die alle menfehen groeten,

En voor wien , als hy komt , ook Heeren buigen moetenf
En wie is doch de Maagd, van alle man bezien,

Aan wien men ieder hoort geluk en hulde bien?
Ik ben een rond gezel, en byfter onbedreven,
Die niet als op het land en beu gewent te leven.

Die nooit en heb gejvoont als op een Boeren werf;
Neemt my ten beden af, dat ik u vragen derf.

De Prins zag Damon aan, en fchoon hy kan bemerken,
Dat hem de leden ftaen om in het veïd te werken,
Zoo vond hy niet te-min in zyn gedaante wat,
Daar in hy groot vermaak en goed genoegen had, ,>

Hy zeid dan: Goede Vriend, de Man by u gewezen,
Pat is de grootfte Vorft die oit de menfehen prezen.

Een Herder van het volk, een Keizer in het Ryk,
En daar en is geen menfeh op aarden zyns gelyk.

De juffer dien gy ziet hem met der hand geleiden,

Dat is een Herderin gekomen uit der Heiden,
't En is naar myn onthoud , nu maar den vyfden dag,
Dat ik haar zonder gians hier in de kamer zag.

Nu ftrekt hy tot de Maagd zoo verre zyn behagen,
Dat hy ontrent haar is by na geheele dagen,
Dat hy , gelyk het fchyrjn, van haar niet duren kan,
En is haar eVen zelfs gelyk e?ü echte iaae.

S 5 Als
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Als D.-mon die vérftonfl', zoo gaat hy vorder merken

,

En Wét op dit gezicht de gantfche zinnen werken.
Eer hem dit was ^c/.cld zoo wa> hy fteke blind,
Hy zag niet dat hy kenci , hy kend 'niet dat hy rrdiH

Ziet wat een zeldzaam ding! wiezoud't konnenmeenen,
Dat iemand zoo onclyfct door gl ns \m ryke fteenen?

Dit zcid de rouwe gaft
3
en mits hy rtüirder trat,

Zoo word zyn bange zielvan dl oefnèïd bbgevat;
Het fchynt dat hy vèrfteent, als hy in deze bende,
Zyn trooft, zyn herten luftV zyn Herderïnriê kende,

• Het fchynt'dat hy befcwykt, als hy zyn befte pand
Zag in zoo groo:en Hof, en in zoo valles hand.

Hy berd ten leliën uit, hy kan niet langer zwygen:
Die voor een Keizer is en mag geen Herder krygen.

Vaart wel , myn tweede ziel. De Vorftvernam de ftem

En zyn bemin Je Maagd aanhoortzc nevens hem.
Daar fbnd de Jongeling met grooten druk bevangen,
Da-ar ftond hy liegt en zag met tranen op de wangen.
De Prins die in het Hof dit niet en is gewent,
Vraagt aan de lieve Maagd , of zy den Herder kent:

Zy, rond en zooder gal, verhaalt in korte reden,
Wie dat de Jongman\s, en wat hy heeft geleden.

i En hier uit weet den Vorft al wat den Herder fehort

,

En waarom dat hy zucht en droeve tranen frort.

Hy leid zyn Herderin een weinig uit de lieVm,
En laat den rouwen ga ft in zyn vertrek ontbieden.

Daar zeid hy : Vriend , ik hoor gy zy t van goeden aard

Ik wi)ü, zoo *c u beviel, dat gy myn dienaar waart.

Ik zal geftage gunft en groote zucht betoonen

,

En uwen trouwen dienft met ryke gaven loonen.

In plaats van dezen py en boeren hongerlyn,

Zal u geheele kieed van gulde ftoffe zyn.

De Maagd u wel bekend die heeft u zoo geprezen,

Datgy> na dat my dunkt, hier moet ge vordert wezen
Wel aan , verlaat den bou , den vlegel en de wan

,

En word ontrent een Prins een lullig Edelman.

Gy zult hier in het Hof ook zonder iet tezaayen,

Gv zult ai ryker ooeft en beter vruchten maayen.
Laii
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Dan als gy ftaat en fpit, of op den velde plosgtj

Zoo gy naar ons gebruik alleen de binnen voegt >

Gy fiaapt of in het ftroo, of op gedroogde biezen;

Hier zulje zwanen-dons toe uwen leger kiezen.

Gv hebt een flecht vertrek van klei en ftroogebcut;

Hier zal u wonng zyn geciert met edel gout.

U muren zyn bedekt met raag en fpinne webben

;

Hier zulje fchoon tapyt in zaal en kamer hebben.

Gv drinkt maar fcliralen wy, en eet geringe koft;

Maar h;er is vet gebraad, en niet als zoete mofc.
t

Gy kont in u beroep alleen maar fchapsn we' Jen

;

Hier kunj' een machtig heit en groote bende leiden.

Gy draagt een herders ftaf- die uwe bokken dwingt,

Maar dit is ander tuig dat in de fceden dringt.

Gy voert u kleine oven ontren': iié groene linden,

En zoekt in haren korf een Koning uit te vinden.

Miar lieve zegt een reis, wat u de Koning geeft,

Die in zoo engen korf en van de groente leeft?

Hierkunje^rootenfraat, hier goed en eer bekomen,
By ons werd menig land door wapens in-genomen.
'Daar is geen heerfchappy te rapen in het groen;
Maar ik of myns gclyk die kan u voo.deel doen.

Hier leert men geefcigzvn hier leert men defcig fj>rèl&n,

Hier leert men wys beleid en hondert gauwe ftreken.

, Maar die ftaag met het vee gaat weiden in het gras,

Die blyft voor immermeer een klanten als hy was.

Gy daarom, gceftig quant, laat eg en kouter varen ,

En kieft een beter ftand voor uwe friïTche jaren:
hebt gy de Vryfter niet tot wie gy zyt gezint,
Gy zult van heden aan van Prïnc :n zyn bemint. .

A's Oamon van de Vorfc aldus was aan gefprokeb,^
De luft tot zyn beroep en is hem niet gebroken.
Want als hy voor een wyl het fcuk h-»d overleid,
Zoo heeft hy voor den Prins ten leften dit gezeid.

Indien ik bidden mag, ó Princen hoogj machten!
En wilt ons laagen ftant niet al te ze^r verachten.
En pryfe ook niet te veel de macht van u gebied;

.
Want aa mynkleiq begrip, 'een is zoo Iuftig niet

Ik
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Ik fcieb een ouden Vriend die ;n zyn oude dagen»
Plag; fruiten in de fted en ander "g oen te dragen,

Die heeft ooit in het Hof een langen wyl verkeert,
En wat daar omme ga-.it . dat heeft hy my geleert.

Hy was in zynen tyd een wonder fnegen jongen ,

Eri liet het ooge gaan ontrent de vreemde fprongen,
Ontrent het "los gew .el, dat om de Piincen zweeft,
En l erde wat he r Hof voor q jade nukKen heeft.

IVt ging de goede man my menigmaal verhalen,

Als ik beneven hem ging weiden in de dalen.

En ftaag was zyn
j
efluit, wanneer ik van hem fchiet

f

En woont niet in het Hof, de deugd en woont'ernieu
En dientgeen machtig Vor ft, al mocht 't u gebeuren,
Al fchynt het eerft vermaak, gy zult 't u betreuren.

Nu weet ik dat de man my ried gelyk een vriend,

En houde dat het Mof geen vry gemoed en dient.

TcEn wil om overvloed geen fmaad of banden lyden,

Een hert dat zich vernoegt dat kan hem licht verblyden:
Heb ik tot myn hehoef een kleine water- put;
Waar toe is niy de vloed van gulle ftraomen nut?

Al h het water groot, en dat de holle ftroomen,
Geen dam kan wederftaan

, geen dyk en kan betoomen.
Wat voordcel doet hec my ? al lyd ik grooten dor ft

,

Een weinig is genoeg aan myn verhitte borft.

Ik acht 't meerder vreugd te leven by de fchapen,

En op een groene wei geruft te mogen ilapen,

Jk acht h meerder luit te fpeelen op een ried,

Als wat een Hoveling oncrent een Vorft geniet.

Te woonen in het woud, het jonge vee te wyden,
De gei en aan den berg, de fchapen aan tier hydea.

De bokken aan den klip, de koeyen in het gras,

Van daar komt meerder yreugd.als ooit in hooven was.

Ik ben een ruftig kwand, in vryheid op^oogen.»
Ik heb een ronden aard uit 's Moeders borft gezoogen
My dunkt d t al ret volk hier leeft in fJaverny;

Want daar cei grooter woont en is geen minder vry

Wat in het Hof verkeert, dat acht ik al gevangen

,

Meu ziet de ketens zelfs hun om de leden handen.
't Is
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't \s waar de ftof isfchoon , zoo datze werd be^yt;
Maar efter is het volk haar zoete vryheid quyt.

Een flaaf is aan het lyf, zy in den geeft gebonden f

Eq dar word over al het meefte leed bevonden.

Het lyf is r^aar een fchors ï maar wat men binnenraakt

,

Dat is' 't dat den menfch geweldig bitter fmaakt.

, Hier woont geen echte trou , maar wel een luff ig ftreelea^

Een Hoere met het Wyf die moeten t'zamen deelea.

Hier is het al bedrog, 't is niet als eigen baac ,

't Is al vol linkerny al wat 'er omme gaat'

Hier toe word' ik genood, om dit te korren leeren,

En 't is , gelyk men meind een lagen ftaat vereeren

;

Maar ik en acht 't niet wat vreugd' geeft doch het goud
Ik vinde meerder lult ontrent een jeugdig woud:

Hier zal ik blyder zyn. en vry al beter varen,

Als daar een ftage wacht de kamer moet bewaren,
Als daar men proeven moet, of niet een boos fenyg,

Is in het fchoon gebak of in den zoeten wyn.
Ei zeg myn doch een reis! wat heb ik doch te paflen,

Op al het Hoofs beflag en o ertollig braflen ? -

Wie heeft 'er ooit veracht een ham of fchapen boiK1

,

Gehangen in den rook, gewreven in hpé zout?
Wie Ü echts met honger eet, gelyk wy Boeren plegen»

Al nut hy Hechte koft, hy viad een vollen zegen
Hy vind dat hem bevalt, hy vind yen zoete fmaak,
In fpyt van hooffche pracht; wy jeve" in vermaalc.

Wie met den lyve werkt en hoeft gee-n grage zouzen,
Wie ftaag in hoozen gaat behoeft geen zyUe keuzen,

Die met een grauwe py ten vollen is vernnegt,
En ken geen. zachter kieed of dat hembeter\oegt.

Wat kan het ryk gewaad aan my of iemand geren,
Al waar het al te maal van enkel goud geweven?
Een Herders ruime dracht die Haat my beter aan,

Als in een ünoffche praam gepefft te moeten ^aa^
Een k'eed van eigen wol of eigen vlas gelponnen,
jEn vrucht op eigen land met eigen hand gewonnen.
En moes uit eigen hof, en vleeich uit eigen (lal.

Dat is de zoetfta vrucht van gancieh het aarufche da!;
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Wel laat dan dien het luft by groote Prinsen ïevea,"

En aan het dertel Hof de leden over geven,
Ik pryze boven al het vry en luflig Veld,
Daat ons geen zwarte nyd of zucht of eere queld»

't Is zeker hooge ftaatof diergelyke zaken,

En konnen nimmermeer ons recht gelukkig maken:

% Een (til, en billyk hen, dat hem nareden voegt,

Dat is het dat de menfch op aarden vergenoegt.

Ik weet het is een kunft een Prins te moogen vleyen.

En als het dienfli? is zyn netten uit te fpreyen,

Ik weet het is geluk met Vorffcn wel te ttaan?

Maar eer hec iemand denkt zoo is de gunft gedaan.

k Is ys van eener nacht- hoewel het fchynt te blinken,

Hoe vaft dat iemand gaat hy kan noch efter zinken

:

Een Prins heeft groote macht maar vry geenmindergal

Wie hem eens tegen krygt h^m treft een willen val.

Wel aan! weeft gy een Voift, en'tmoetu welbekonen,
Maar ik en heb nooit lui in Hooffche pracht genomen.
. En zoo en doe ik noch. Ik wil een Herder zyn,
Want al wat eere geeft en is niet zonder pyn.

Daar gaat den ronden gafl: . daar gaat den Herder ïlryken
s

En fielt een vrycn hals voo»* groote Koning vyken,

Hy paft niet op het Hof of op het Hoofs beflag,

En werd eerft wel gezin t als hy zyn nutte zag,

Ku, Vorfl, ik zeg u dan en wil u • ^od beveeien

Dfe laat u vruchtbaar zaad en zoete Kinders teelen.

Ten diende van het Kyk. En gy 6 fiiere Maagd!
Die mits een moedig hert een Keifer hebt behaagt,

Dewyl gy net en zy t vco m yne Koi gefchapen

,

Maar"om hier in het Hof nncrentden V<>rft te fl pen

,

Ik wenfch u veel geluks : en als het wezen moet

,

Blyft eigen aan den prins, enzyt vanmy egroet.

Gy zult noch menigmaal en pp verfcheide rei zen

,

«Gy zult noch voor gewis op uwen Herder -peizen,

'De tyd zal alle ding eens maken openbaar

,

Al blinkt de gulde Kroon , zy weegt ge w eldig zwaar.

Wel moet my grauwe Py , myn kleinewooning varen,

Heb ik geen hoogen feaat. ik hebbe zoete jaren

,
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Jk heb een vrolyk hart, en ben myn eigen man,
Dat noit het prachtig Hof zyn Jonkers geven kan.

De Prins die fto d verbaafc van dit vrymoedig fpreken
,

Hy prees zyn ronden aard alfcheenhy watgefteken,
Hy zeide" tot befluit, De man die heeft gelyk;
De menfeh die zich vernoegt bezit een Koningryk.

Hy laat den Jongeling een fchoone wooning geven",

En Landen na den eifch a en kudden daar beneven

,

En peerden tot den Bou, en fchapen boven dat,

Meer als in dit geweft een Herder oit bezat.

De Vader van de Maagd en word ook niet vergeten

,

Soo haaft de jonge Prins heeft zynen ftaat geweten

;

In voegen dat de man en al zyn naafte bloed,

Bekomt uit dit geval en eer en machtig goed.

Syn Dochter niet te-min door haar bequame zeden

,

Door oordeel goed verftand, en ongeveinsde reden

,

Waft in desKeifers gunft, en dat zoo wonder diep,
Dat zy als echte wyfop zvnen leger fliep.

Dit werd van ftonden aan door al het land geweten

:

En ftraks word menig hart door zwarten nydbezeten:
De juffers van het Hof die zyn 'erom geftoort,

Vermits een flechte Maagd den Kei fer heeft bekoort

;

Vermits een flechte Maagd den Kei fer heefc bewogen.
En zonder minne kun ft tot hare min getogen:

Het is te grooren fpvt dat zoo een Herders Kind,
Ontrent den grooten Vorft de meefte gunfte vind,

Hierop gaat Achter klap een vreemde vond bedenken*
Om aan de jonge Maagd haar goeden naam te krenken.

Zy fpreekt eerfc binnes monds \ maar luider naderhand

,

Hoe dat het Herders Kind aan Damon is verpand ,-

Met Damon is verzeilt, na Damon is geweken,
Door is en weet niet wat , door vreemde minne-treken

,

Door flimme tooverkunft, en dat de looze gaft,

Ten leften door bedrog, de Vryfter heeft verraft.

Dat hy een langen tyd ging dooien aan der heiden,
Zoo dat om zyn verdriet de teere Nimphen fchreiden

,

Maar dat hy op een bot en wonder haaft genas:
In 't kort, hejwasgezeid, dat zy geen Maagd en was.

Dit
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Dit quam ook , door beleid , ontrent des Keizers ooröi.
Men liet hier allezints de fnoode ranken hooren.

Dies werd de jonge Vorft bedroeft en ongezint,
Mits hy de jonge Maagd van gantfcher herten mind.

Hy weet noch evenwel in zvn gemoed te merken,
Wat dat de zwarte nyd in Hoven placht te werken,
Hy weet wat voor een volk ontrent de Pringeen leeft

,

En wat het grillig Hof voor flimme grepen heeft.

Hy dan, met dit geval tot aan de ziel beladen,

Ontbied het befce deel van zyn vertroufte Raden.
Hy doet haar al het ftuk ten vollen overilaan,

En ftelt ten leften vaft wat dat 'er dient gedaan.

Ontrent een hooge berg, niet verre van Ephezen.
Daar plag in ouden tyd een ftil geheim te wezen.
Geen byl, geen men fchen hand en had 'er aangeraakt.

Maaar Vrou natura zelfs die heeft 't daar gemaakt.

In 't midden hing een Ried van veelderhande leden,

Dat hadde Pan wel eer met eigen I and gefneoen.
Een Ried dat zomtyds gaf een wonder zoeten zank,
Een Ried dat zomtyds gaf een wonder zoeten Klank;

Want als daar in het land een vryïter werd gevonden,
Door eenig flim beleid verdacht te zyn gefchondeu-
Zoo wordze van het volk in deze rotz gebracht,
Van waar men dan de proefvan hare maagdom wach c

.

Want zoo miflchkn de iloir haar maagdelyke deeleu;

Had door ongure luft aan iemand laten ftreelen,

Zoo gaf terftond de fluit een wonder droeft geluit
3

En wat men poogen mocht, daar quamuiet-anders uit,

En dan moefc haren naam op alle tongen ryden

,

En van de gantfche Jeugd onzoete nepen lyden.

Zy mag van nu voortaan niet komen aan den darts.

Daar Maagd ofjong Gezel omringt een rooze- krans.

Zy moet eenander kleed, een ander hulzel dragen;
VVat zal de Vryfter doen? het zyn verdiende plagen

Want dïe haar eere mift, en dat met eigen fchuld.

Moet lyden wat 'er volgt , en even met geduld.

Maar zoo de jonge M«°agd haar niet en had vergeten.

En dat haar esel waas niet af efi was gefleten,

Zot
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7oo gaf het vrolyk Ried zoo wonder blyden zank,

,
Dat zyn verheven galm door al de velden klank.

Daar op werd ftraks de Maagd van ieder vry gewezen ,

En met een vollen mond van alle man geprezen;

En die haar reine naam met fnappen heeft beklad,

Die werd van ftonden aan gebannen uit de Had

,

Gedreven uit het veld :hy mocht niet meer yerfchynen,

Alwaar men bange zorg door vreugds doet verdwynen;
Want die met achter-klap een jonge vryfter fchent,

Is waard om by het volk nooit meer te zyn gekent.

De Raden van den Prins die hebben goed gevonden,
Dat na het vreemd geheim de Vryfter zy gezonden.
Op dat dit zeldzaam Ried mocht brengen aan den dag y
Wat ieder van haar eer voortaan gelooven mag.

Maar die de jonge Maagd in haar geluk benyden,,
Die liecen voor en af een Hoffchen linker ryden

,

Die heeft het gantfche Ried met aardetoe. gepropt,
Zoo dat aan alle kant de Fluiten was gedopt.

En fchoon daar iemand blies ook zelfs met volle kaken, .

Hy konde geen geiuid , geen helle Hemmen maken.
Dat werd met flim beleid op dezen voet bedacht,
Op dat de jonge fpruit in fchande zy gebracht*

Maar als het geeftig dier een kleinen tyd geleden,
Quam met een groot gevolg tot aan den hol getreden,

Ontft ot terftond de deur met onverwachten fpoec

,

Ook eerder eenig menfth de grendels open doet.
Het Ried noch boven dat begon terftond te fpeelen

,

! En dikmaal op een nieuw een ander lied te queelen.
De klei die ftoof'er uit, doch eerze neder quam
Zag ieder dat het ftof een ander wezen nam.

Al wat 'er uit de lucht ter neder kwam gezegen,
Dat werd van ftonden aan gelyk een zoeten regen,
Van aardig boom gewas, van loof en ander kruid,
Gelyk men veeltyds ftrooir ontrent een jonge bruid.

Noch is 't niet genoeg y het loof begint te groeven*
'Ie fpruiten op de zaal en even daar te bloeyen,

Dies heeft ftraks al het volk een groote vreugd getiont,
En met ket nieuw gewas de biyde Maagd eekroonr.

T D.ar
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Daar gaan de poften af en rennen door de velden,
En gaan bet vreemd geval den jongen Keizer melden.
De Vorft die is verblyd, en 't Hof dat werd ontzeid,

Aan al die vinders zyn van zoo een flim beleid.

Daar wierd de jonge maagd met wonder groot verlangen

,

Ontmoet, bewellekomt. en in bet hof ontfangen

;

Daar werd de jonge Maagd den Keizer toe gebraebt
Die haar met groote vlyt in zvne Kamer wacht.

Men houd dat hy voortaan, den lust van allevrouwen,
Heeft dertig in getoomt , en krachtig weder houwen

,

Soo dat geen Hooffche Maagd , geen Vryfter in de Stad

Maar zy itf volle daad zyn hert alleen bezat.

Noch is het niet genoeg, de Vorft die is bevangen,
Niet Hechts met hare Jeugd en onbevlekte wangen

;

Niet met haar geeltig o g, of met haar zoet gelaat,

Sy dient hem boven dien gelyk een achter-raad;

En dat ook niet alleen in alle kleine zaken,

Maar die het hoog beleid van groote Vorften raken,

Sy die geen land en had (vermits haar fneegverftandJ
Beftiert het gantfche Ryk , bezit het gantfche Land*

HET
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WYSHEID
SPREEKT;

TOT UITLEGGINGE VAN DE

TYTELP LAAT
VAN HET TEGENWOORDIGE

DERDE DEEL.

DE. Wysheid op een tyd ia haren throon gezeten

,

Geneigt om aan het volk iets goeds te laten weten

.

Sag meteen wakkeroog, uit haar verheven ftoel,

Sag door het gantfche land , een byïter groot gewoel 5

Sag Maagden overhoop, zag oud' en jonge Lieden,
Onzeker wat te doen , en wat 'er zal gefchieden

:

Sag wat een vryfterwacht , en wat een vryer jaagd

,

En wat een jonge weeuw in harenboezem draagd.
Sag hoe meest al de Jeugd zich veerdig poogt te maken

,

Om met een fnellen greep een lchoon juweel te raken

,

Gewis een fchoon juweel , en (naar men heden raamt)
Dat, eer oit Holland was, een Trou Ring is genaamt, .

Maar in dit deftig Werk vernamfe lofle ftreken,
Zoo datze tot de fchaar aldus begint te fpreken.

Wat grypt dit jachtig volk zoo graag na dezen ring.

Gewis het ware best dat hy wat langer hing;.

Want voor een die hem zelfs niethaaft en wil bedroeven

,

s 't noodig 'dit kleinood na rechten eifch te proeven

,

T 3 E*
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Fn dat op dezen (leen die gy voor handen ziet

,

En die myn trouwe zorg aan alle menfchen bied.
Dit goud (al is 't fchoon en lullig aan te fehouwen)
En pau: niet alle Mans, en put niet alle Vrouwen;
Ook wien het paffen mag, 't en part hem etter niet^
Die maar om geile vreugd en nooit eens hoogerziet.

Hoe weinig is het volk dat tot my kont genaken,
Al eer het aan den Ring zich vaft beftaat te maken!
Wie doet hier dat hy zou? wie pleegt 'er goeden raad?
Ach naauw van duizend een die naden regel gaat.

Een ieder fneld om ftryd, en loopt met raffefchreden,

Begeeite ftiert het werk en niet de wyze reden.

De dwaal geeft van de Jeugd verrukt haar ydel hert.
Zoo dat het van de waan alleen bezeten werd.

Wat is de Jonkheid dwaas, die tot zoo groote zaken,

Geen beter onderwerp en is gewonn te maken!
i Ey wat ik bidden mag! en gaat hier niet te ras;

Dit Huk is heden noch gelyk het tertyds was.

Het goud dat van Peru ot elders word gezonden,

Of in den gulden ftroom van Tagus werd gevonden.
Is al geweldig zwaar ; maar 't goud van dezen ring;

Dat is een wonder ftuk, een vreemd en zeldzaam cling;

Dat weegt noch allermeeft. Al wie het meind re dragen ,

En moet 't nimmermeer met loffe zinnen wagen-

En weegt het ichoon metaal, en proef' tniet te min;
Voorwaar u gantfch verderfof welvaart fteekt'er in,

Al naar het word gevat. Ik bidde, jonge lieden,

Laat u in dit geval met van de kift gebieden;
Maar houd u gulle kugd gedurig in den toom:
Want die en is maarfchyn, 'en niet als enkel droom,

En niet als maar een vlam uit lichte (lof gerezen,

Die niar een korten tyd vertoont een ander wezen.

Ey! zieteenshoe Vergaat. Wat iemand haait beviel,

Quelt hem wel naderhand tot in zyn diepfte ziel.

Maar 't is 'nwns oordeels 1 belt hier breder aftefpreken,

En zeggen overluid aan iemand zyn gebreken;
Want die een Beven vriend wil geven nutten raad ,

Moet toonen wat 'er fchort, en hoe de zake ftaat.

Voor



DE WYSHEIO SPREEKT. 251

Voor eerft gy jonge fpruid, die met aeftrekte leden,

Komt uit het Franfche School na dezen ring getreden,
En fnelt niet tot het werk met zoo een loflen gang

;

y dunkt, u moeders huik die is u noch te lang.

En gy, 6 zoete Wulp! wat loopje na de banden?
U baard (na dat ik zie) is korter als u tanden

,

Gy haalt al wat te zeer, en komt al wat te vroeg;

Eet noch een wyle pap, en dan is 't tyds genoeg.

Maar gy, bedaagde Vriend, die nu behoort te weten,
Dat van u befte flaal al veel is af gefleten,

Ey lieve blyft geruft, en voegt u na den tyd,

Daar heeft nooit gryzen baard na rechten eifch gevryd
Voor al gy Bcfteinoer, die hier ook tracht te komen,
Gy lieft een Jongeling, na dat ik heb vernomen:
Kè, Besje , ftaakt het werk, u paft geen denei fpel,

Of paft u noen een man, u paft geen jong gezel,

Maar ginder komt een hoop die met verminkte leden ,
Schynt na den ring te gaan ; en al met raffe lchreden

;

o Trout niet, onguur volk ! 't is fchade voor 'tgemeen y

En, zoo hot wezen mag, houdu gebrek alleen.

Gy vorder vlugge Maagd,~die hoog beftaat te rekken

,

Om dit vermaard Juweel met krachten afte trekken

,

En gaat zoo niet te werk , 't en voegt de maagden niet;

Wacht tot een geeitig quant aan u zyn gunfte bied.

En fchoon ook dat gebeurd en wilt niec happig grypea,
't Is quaad hier al te licht de vingers toe te nypen

;

Want die na dezen ring met open handen taft,

Word veel met Jeed gewaar dat hem dit niet en paft.

Maar hier verfchynt 'er een die wenlcht den ringtekry-
Om dat 'er helle glants van hem komt neder zygen : (gen ,

v
IVly dunkt hy zoekt een wyfniet om de ware deugd

,

Maar omhaarfchoone verw,ofomhaarfrnTche Jeugd,
Ook dat isflecht bedryf. Eylaas de fchoonfte roozen Ij

Uie leggen menigmaal op eene nacht bevroozen,
Ofworden zo _> verllenft door eenen zonne-fchyn,
Dat zy Itraks zander glants en geenzints toonbaar zyn.

Het r oosje van de Jeugd , het bloemtj e van de jaren
'

9

En is het fteunzel niet om wel te mosen paren ',

T4 Du*
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Dus zooje niet en wilt u quellen met berou,
Kieft vader onder werk tot zoo een zwaar gebou.

Noch zie ik hier een menfch zich in den ring verblydenj
Om dat hy effen is , en rond aan alle zyden •,

Het is een Jan treed zacht ;hy zoekt, iet als gemak,
Als of'er niet als vreugd in deze ronte (lak.

A Vriend gy zyt verdoolt. Ey laat u niet bedriegen!
Sy miflen veel gemaks die jonge kinders wiegen

;

Men zingt hier menigmaal, al is men niet te bly,
En daar en was noit trou van alle kommer vry.

Gymoet om vreugd alleen voor u nok Wyfbegeeren

;

Want in het echte bed daar zyn ook harde veeren

,

Die tyk is niet alhen met zachten dons gevuld,

Sy dient al menigmaal beflapen met geduld.

Wel aan dan , groene Jeugd , en gy ook rype Lieden

,

Die aan het trou juweel den vinger meind te bieden •

Wilt gy niet zyn bezocht van druk en ongeval,

Onthoud diteenig woord dat ik hier ftellen zal:

Komt met een rein gemoed voor-eer ft totmy genaken

;

Eer gy aan dezen ring u vaft beftaat te maken;
Want die het goud öntfangt , en niet te vooren proeft

,

Schoon dat hy vreugde zocht, hy vind dat hem be»

droeft»

MAN-
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M A A GD;
Ofte befchryvinge van het

H ü W E L Y K

VAN

E M M A,
Dochter van de Keizer Charle Magne %

OFTE

KAREL de GROOTE,
MET

EGINART,
Des zelfs Secretaris.

ALs Karel met geweld de Gotten had verdreven,
En nu als Wereld-Vorft in pais vermocht te Ie /en,

Stund gamfchhet leger ftü , en al de Franfehe Jeugd,
En zocht maar tyd verdryf, en niet als lofTe vreugd,

Men ziet geen zweerden meer , men ziet geen fchilden

blinken

,

Men hoort geen hel trompet cfitrent de grenzen klinken.
Men vind geen aldelborst die lans offpiefle drilt

,

En al wat wapen hiet en is niet meer eewilt
T 5 Uut
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MaarVenus Kind alleen behielzynguldepyleu,
Die gina het dertei Wicht wel h appig zitten vylen

,

Begaf zich in het Hof, en quetfte menig held,
Die nouit in alle kryg ter aarden was gebeld.

Wat mag hem , zeid het \\ icht , de Keizer laten denken,
Dat ik geen magt en heb om hem te mogen krenken ?

En dat hy maar alleen geheele Ryktn wind?
En dat men zyns geiyk ook elders niet en vind?

Gewis hy is verdoolt. Ik kan ook wapens voeren,

En Vorlten neder (laan , en landen omme roeren

,

Ik wil ook aan het volk gaan toonen wat ik kan

,

En dat ik beter fchiet als eenig wakker man.
Wei Vorft, die uwen naam dcet in d^ wereld klinken;
"Weet dat u los gezwel in haaft zal moeten (linken

,

Weet dat ik boven my geen hooger ma.ht en ken,
Maar dat ik nevens u een werelds dwinger ben.

Gy wierd my veel te los, en van te grooten weelde,
Indien ik in het hlof myn rol Ie niet en (peelde:

Nu leert ook werelds kind hoe 's wereld zaken gaan,
Geluk en groote vreug'en kan niet lange (laan.

Dit zeid'heütertel Wicht , en (lelt hemom te vliegen,

En zoekt door al het Hofwie dat het zal bedriegen,
En wat het voor een greep zal brengen aan den dag
Waar van de groote Verft de imerte voelen mag.

EEn wakker Edelman die geeftij wiftte fchryven.

En na de rechte maat depenne konde dryven,

Kreeg in het Frarfch gebied , by middei v n de kunlt

Een naam by al het v- Ik, en by den Koning gunlt.

Zyn penne word gebruikt in alle groote zaken,

En waar een def ig Vchrift by Vorlten is te maken;

Al wat hy neder fttlt heeft pit en groot kracht,

Z<;o dat om zyn gelchrift hem al de wereld acht;

\et Ryk was doen ter tyd in iuften uit gelaten,

Geneigt tot alle fpel en dcrtel boven maten.

Zoo dat 'er nacht geloop en vreemde mommerien,
Zyn in het weelig" Hof en ovq^al te zien.

De
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De Vorft fchiep even zelfs een wonder groot vermaken,
In vrouwen , in gedans , en dkrgelyke zaken

:

Ziet daar een geile tyd ! Al wat de Koning doet,

Dat vind het Hof gezin en al de wereld goed.
Dit wyft de ftage daad , dit leert de wyze reden

;

Als 't hooft niet wel en is, zoo quynen al de leden.

Het was een oud gebruik het is een nieuwe vond

,

Gelyk de Juffer is zoo is ook haren hond.

't Geviel om dezen tyd dat twintig Edel- lieden

,

Beftuan een nieuw gedans den Koning aan te bieden

,

Zy komen in het Hof , als Herders uit gereed

,

Maar geeftig evenwel en wonder net gekleed.

|Men zag het geeftig volk met twintig Herderinnen ,

In 's Konings ruime zaal een ni euwen rei beginnen.

De leider van den dans dat is de boks-voet Pan

,

Die alderhande fpe' en Herders deuntjens kan ; ( gen

,

Daar zietmen vreemd gezwier en duizend nieuwe lpron-

Dan los (gelyk het fcheen) dan weder in gedrongen

:

Dan is net gantfche rot gemengelt onder een,
Dan toont de Maagden rei haar wederom alleen.

De Ridder Euinart is eene van de gaften

,

Die op dit Herders fpel en op de maten paften

,

Men zag aan zyn gelaat te midden in den dans

,

Dat hy een cierzel is van alle jonge mans.
Hierquam doen Venus Zoon hem by de reyers voegen

,

Zoo kluchtig in gebaar dat al de Juffers loegen

;

Het fprong, het liep het vloog, het maakteen bly gezank.

Maar dede zoo het plag , en fcheide met een ftank.

De dochter van den Prins , die met de groote vrouwen

,

De fprongen van de Jeugd i* bezig aan te fchouwen

,

Die word door hem geraakt en in de borft gewond

,

Eer dat 'er eenig menlch de reden onder vond.
Êyletop liginartenzyn volmaakte leden,
En hoe hy op de zaal quam geeftig aan getreden

,

En hoe hy boven al den gantfehen rei vereert

,

En ftraks is haar gezicht op hem alleen gekeert,
iet reyen heeft gedaan , de momraers gaan vertrekken

;

Vlaar zy voeld des te meer het vier in haar verwekken

:

En
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En fchoon zy is alleen, zy voeld een aardig beeld,

Dit haar ontrent het oog en door de zinnen fpeeld.

Zy weet nu wie hy is, en hoe in 't Hof gekomen,
Dat had het Vrouwelyn al in der haaft vernemen;
En fchoon of zy bemerkt haar ongelyken ftaat

,

Noch voeltze dat het vier allenkskens hooger gaat,

Nocht voeltze dat een brand in haaften opgerezen,

Verwekt in haar gemoed een wonder zeldzaam wezen.
Wat raad in dit gevaar ? zy leeft in ftage pyn,
Zy kan niet by het volk noch in haar kamer zyn.

Gelyk een vluchtig hm, dat van een Weimans jongen
Getroffen met een fchicht, begint met losfe fprongen

Te rennen door het woud en dwaald een lange wyl
Maar voeld ftaag indeborft een diep gefchoote pyl,

Wat baat het aan een beeft, wat baat zyn veerdigloopen,

Het moet 't met verdriet en met dood bekoopen,
Zynpynblyft waar het gaat, het fmelt in heeten dorft

,

En ftaag zo t vaart het ftaal hem dieper in de borft

Dus leeft de jonge Maagd vol ongewoone kuren,

Zy kan op eene plaats als geenen tyd geduren,
Haar brein is op den loop haar gantfche ziele maald,
Het fchynt haar geeft die ruft, wanneer haar lichaam

Zy weet tot dit gewoel geen ftil vertrektevinden; ( dwaalt.

Want zy en heeft geen macht haar tochten in te binden

,

En 't wyl in dezen angft haar gantfche leden flaan,

Zoo fpreektz' op deze wys haarei^e zinnen aan;

Ik was voor dezen bly dus hoog te zyn gebooren

,

Maar nu heb ik de luft van deze waan verhoren,
Ik ben myn edel bloed en groote Vaders gram

,

r Ik wenfeh een lager huis en vry een minder ftam;

Ik wou, indien ik mocht, van minder adel wezen,

Of wens dat Eginart mocht hooger zyn geprezen

:

Want zoo ik minder waar , ofhy een meerder Vorft,

Zoo zag ik heden kans te lellen mynen dorft.

Maar nu ons zaken ftaan op ongelyke gronden,

Zoo word 'er geen behul p geen trooft voor ray gevondei,

Ik moet van heden af verfraelten in den druk;.

Watt hoos en niachng rvn dat is myn ongeluk.
Maa
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Maar wat is dat gezeid? Waar gaan myn domme* zinaen?
gal ik do©r een gezicht my laten overwinnen?

Zal ik een ïlecht ^ezel ontfangen in de ziel,

Die ik van alle brand tot heden zuiver hiel?

Ky, wat ik bidden mag, laat deze grillen varen,

En bied geen lollen toom aan uwe gulle jaren,

Snyd af, brand uit het quaad, dat in u leden zit,

Eer dat het u de borft en al u lyf verhit.

Gy voelt een ftil vergif door uwe leden trillen,

Ey tracht dit nieuw gewoel in u gemoed te (lillen

!

Vergeet u goeden naam, u reine plichten niet.

Een vonk dient uit gebluft voor die een vlam ontziet.

De ziekte dient verjaagt als die begint te komen,
Al eer door haar geweld het bloed is in genomen.*

Het onkruid dient verdelgt en uit te zyn gerukt,

Eer dat het wortel krygt en beter kruid verdrukt»

Wie is doch Eginart, dat ik my zal ontftellen?

l)at ik om zynent wil myn ziel behoef te quellen?

Al wat hem achten doet dat is alleen de pen,
Daar ik in volle daad een Keizers Dochter ben.

Daar ik in korten ftond kan honderd Vorften trekken

,

En met een gunftig oög haar gunft tot myn verwekken.
Het waren floiren werk zoo los hier in te ?aan

,

En hem te willen doen dat Princen dient gedaan.
Hoe wou in dit geval, hoe zou de wereld fpreken?
Hoe zou my al het volk met felle tongen (leken ?
Hoe zou het fchamper Hof my vallen op het lyf»

Ijl fpellen mynen naam tot enkel tyd verdryf?
1 Wat zou myn Vader doen, als hy begon te merken,
Daar op zoo laagen (lof myn hooge zinnen werken?
Dat ik een Schryver gaf, een Schryver onderftond,
Dat niet als aan een Vorft ofKeizer dient gejond ?

Maar zwaar hoofd als ik ben , wat is 'er aan gelegen

,

Dac ik in myn gemoed tot vryen ben genegen?
Da. ik wat liefs verkies, daar in myn hert verblydt
*t Is jongen lieden werk, en dat van ouden tyd f

h De Ridder Egüurt is geeftig in de zeden,
Bft niemand zyns gelyk in al de naajfe fteden?

SchooÉ
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Schoon ik hemgunftig waar, wat leid 'er iemand aan?
Dat ik op heden doe, is lang voor my gedaan,

Wat zalmy doch de pracht, wat zal de grootheid baten

?

9
k En wil om dit bejag myn liefde niet verlaten

;

'k En wil geen flave zyn , maar doen wat my bevalt^
Geen eer en heeft omzag wanneer de jonkheid malt.

De nacht komt onder dies het gantfche land bedekken

,

En met een duider kleed den hemel overtrekken,
De (hap zyg op het volk, en ieder is geruft,

Maar zy noch evenwel en heeft geen flapens luft.

Sy geeft haar op het bed , maar gaat daar leggen malen

,

En laat , 'k en weet niet waar , haar zinnen henen dwalen

;

Doch vind noch efter niet hoe zy in dit geval,

Met glimp en goed beleid haar zaken redden zal.

Ten letten komt de vaak haar oogen overwinnen,
Maar zy malt lykewel met haar verdwaalde zinnen,

Sy droomt, 'k en weet niet wat, zy droomt en is be-

fchaamt f

Om dat zo geilen droom geen jonge Maagd betaamt.

CAI is de Wei-msn ftil en geeft hem om re ruften

,

Noch keen zyn woelig hert tot zyn bekende kiften^

Hem dunkt dat hy een haas of vluchtig harte ziet

,

Ook als hy in het bed een vollen flaap geniet.)

Sy, als het fchemerlicht nu aan begon te breken,

Bevond haar brandig hert maar des te meer ontftekei.

Sy meind dat zy voor al moet ipreken haren vriend,

En dat haar zyn gezicht alleen tot rufte diend.

Hier toe werd zy geftaag en krachtig aan gedreven

,

En heeft daar op een brief aan Eginart geiehreven,

En zeid hem door de pen, dar hy in aller fpoet,

Daar in het Vrouwen Hof en by haar komen moet,

Sy gaat na dit gefchrift ten nauften overleggen,

Wat hem, wanneer hy komt, is dienftigaan te zeggen;

Nukieftze dit gefprek, en dan een ander taal,

En watze fpreken wil dat proeftze menigmaal.

De Ridder, na den briefte hebbett overlezen,

En laat niet in der liaaft in 't Vrouwen Huis te wezen
Hy klopt voor haar vertrek , een maagt die hem veiwagt

Ontfluiueritond de deur , en heefthem ingebragt. Maar
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Maa Emma werd van angft ten hoogden in genomen

,

Soo haalt als Eginarttot haar begoft te komen,
Sy beeft, en zuizebold, zy ftond gelyk bekaait,

Het fchy rit dat gantfcb het Hofen al de kamer draaid.

Haar voorfpel , haar ontworp , en datze meind te fpreken :

Was in de 'lucht gegaan, en uit hiar bfein geweken.
Nu vingtz' een reden aan dan lietze weder af,

Soo datz' aan Eginart een vreemd bedenken gaf.

Maar als na dit gewoel, haar geelten weder quamen,
En na den rechten eifch haar eer ft e plaatze namen,
Doen fchiep zy weder moed ; bedenkt een nieuwe vond
En opent met befcheid aldus haar rooden mond:

Ik heb een langen tyd myn zinnen onderhouwen,
Metpriem-ennaalde-werk ,een hand-fpel vande vrouwen
En daar in vond' ik lüft, en 't docht my wonder not,

Te (leken aardig tuig van zyd' of van zajet,

Van goud en peerels zelfs, maar diergelyke zaken,
En konnen nu voortaan myn zinnen niet vermaken.
Wat nieuws verheugt den geeft, gelyk ik heden merk,
Dies zoekt myn nieusgierhert gedurig ander werk ,

Ik hebbe tot de pen een grooten luft gekregen;
En daar is myn gemoed nu wonder tóe genegen,
Om dat ik leflmaal zag een fchrift van uwer hand

,

Daar in ik groote kunft en zoete ftreken vand*
Gy wild, tot myn gerief, een voorfchrifc toe bereiden,
Ik zal na u ontwerp myn penne zien te leiden.

Maar als gy door den dag niet al te bezig zyt,
Soo jont my doch een deel van uwen vryen tyd.

Komt ziet hoe ik het maak, en betert myn gebreken

,

Ik wil het naaide-werk een wyle laten iteken,
En fpeelen met de pen: dat ftel ik heden vaft,

Ik weet dat ieedig zyn geen jonge Maagd en paft.

Hier zweeg het Vrouwel>n, ea even na het fpreken,
Zoo is haar ^antfch gelaat gelyk een vier ontiteken.
Maar ziet! dien eigen ft nd haar aardig blosje week
En zy werd lely wit. die cerft een roos geleek;

En dat ging over "hand tot drie verfcheide reizen,
Dies werd de Jongeling onzeker wat te peizen

,

Onze*
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Onzeker wat te doen. Hy voelt van ftonden aan;
Al meed' een grillig bloed hem in deleten flaan

:

Hy voelt een vreemd gewoel , een wonder hert bewegen

,

Datkwanhem door het oog tot in het htrt gezegen.

Hy voelt een zeldzaam vier, een nieuw ontlteken brand
Die hy in zyn gemoed voor dezen niet en vand.

Hy tyd daar op i e werk , en heeft e©n dicht gefchreven,

Daar achter , midden , voor , haar naam was in geweven

,

't Was Emma waar men zag , en des al niet.te- min

,

't Enkracht geen ongemak , geen hinder aan den zin

,

j
Gctn nadeel aan het veers , dat bleefal even vluchtig

,

En was by wylen zoet, by wylen wonder kluchtig,

By wylen al te geil, maar wat de Juffer las,

Hetfcheen dat al het werk haar niet als hooning was.

De letters even zelfs van al de looze dichten,

Zyn beelde in den fchyn van kleine Venus Wichten

,

En diergclyke ftot, zoo dat ( alwaar-tnen zag)

Mtn fpooren tot de luft in alles vinden mag;
JL1 wat Jonker dicht daar leidhy flimmc gronden ^

Daar leid hy angels in , en al met nieuwe vonden.

De letter had een fleert gelyk een fchorpioen 4

Zooxlat haar lefte deel kan innig hinder doen. *

Hy fchreefeen ABC, met wonder vreemde trekken

,

Bequaam een killig hert tot luftcn op te wekken

,

Hy fchreefen wat hy fchreefdat ketelt haar gemoet,
En 'c lefte dat hyfchreefdae ging op dezen voet

;

A Adem myner ziel, \\ Blom van onzefteden

,

C Cierccl van het Ryk, D Dal van zottigheden

,

E Eer van onzen tyd, F Fakkel van ae jeugd,
G Glans, van al het land, H Hof van alle vreugd 9

\Jont my dat ik voenfch, K Komt tot my genaken,
L Laaft myn dorre ziel, M Mint tot ons vermaken
N Neemt mynjmerte veeg, O Oeffent mitweftryd,
f Proeft wat gunft vermag , Q Quiji geen nutten tyd,

K Koesje noit geplukt, S scboonjl* van den lande,

T Troojl van myn gemoed, 'S Vonk door viien ik brandt

W Welluft van myn hert, Y Yder ei ris vermaak,

Z Zee van honing raadt. Ach had ik eens dejmaak\
Hier
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Hierflaat myn penneftil, ik laat bet dichten blyven,

Daar zyn geen letters meer boe kan ik vorderfcbryven?
Princeffe V is genoeg, myn ABC is uit*

Gy jont my voor bet lefi een kusje tot befluit

,

Een kusje, v:eerde Maagd, dat noit en is gegeven

,

Als daar bet innig hert te pande voas gebleven ,
-

Een kusje duizentmaal , en duyzentmaal gekaft

,

Dt.tflaag bet vier ontfteekt^ en nimmer uit en bluft

Als Emma dit gefchrift met aandacht heeft gelezen

Sy kreeg een vrolyk hert,, zy kreeg een luïTig wezen

,

Sy prees hetgeeïrjg dicht ', z^ prees den nieuwen vond
En bracht het aardig veefs aan haren roden mon4

Sy kuft 't duizendmaal, doch haar gedurig kuiTen,

En had niet machts genoeg om haren brand te -bluffen,

Sy voelt noch grooter vier en ftaag een heetedorfH
Dies lei zy 't aardig werk ontrent haar witte borrr;

iuift daar het herte ff eelt, en daar de geeften woelen,
)n meinde voor gewis het zou haar brand verkoelen,
Maar zy bleef evenwel gedurig ongeruft,

En onder dit gewoel zoo kreégze dichtens luft.

Siet wat een zeldzaam werk, de liefde maakt Poëten*
Ook hen die van de kunft de gronden niet én weten'r

De liefde geeft ver(tand, en wyfl de menfefren aan',

Wat dienftig is gezeid en noodïg is gedaan.

Voor eerft zoo let de Maagd hoedat de woorden loepen y
En hoe een aardig veers te zamen is te knoopen;
Sy krygtde krul in 't hooft, en op den eigen tratr*

Soo was 't dat zy het werk aldus te zamen,band

:

A Aas van mynejeugd, R hlujl myn vierigW
'nnm

C Kuft baar die u Heft, D Drenkt myn dorre zinnen*
E Edel uit der aard, F Frifflbe Jongeling^
G Geefl van myne geeft , H fteus in alle 'ding

,

I Jeugd van mynejeugd, ,K Kroon van alleflat en,
L Lofvan onzen tyd

,

M Mond vol honing-: raten*
N Noit genoeg gelooft , O Offert aan de mn j

P Puik van alle Mans , Q Quelt noil uvoen ; tffp9R Roem van al het Ryk , S Schat van fchoone leden,

\

T Thuln van alle vreugd. V Vloed van ftkQQW > reden»
V ' W Wenjtb
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W Wenfcb van myn gemoed, Y Ymmdjlamyn dood

s

Z Zeer geminde vriend, laat gy my in den nood?
Maar denkt niet, 'ongeling, al heb ik dit gefcbreven ,

-

Dat ik myn befte pand u b n gezint \ e geven ;

Neenvrient , en denU het niet, ik ben van Keizers bloed

Ik veest dat ik myn Jeugt voor Privcen Jpctrtn moet.

Ik lyde datjefpeelt , ik vuil ook luchtig Jehryven

,

Maar des al met te min zoo wil ik eerbaar Vlyven,

Gy draagt dan eere toe haar die u gunfte bief,

Jokt, dat is u gejont j maar Ridder, ho'ger niet.

Een kusje lyke wft 9 ontrehfwyn teere wangeu,
Dnt zal ik om de kun/i en fuwer eer ofitfaiïbènj

Maar laat het Eerbaar z#«, en van zoo reinen aart,

Ofgymyn naafe bloed > 'een nicht of zi/fier 'waart.

Want anders zoo de zoen werd herder aan gedreven
,

Ik zal.u voor gewis u kusje weder grjen s

r
Op dat geen Jlim fenyn . uit uwen mond ontftaan 9

My kan tot in het bloed, of aan myn berte gaan.

Wel leert dm zyt gy wys, een Keizers Dochter myden 9

Ofanders Qboud het vaft) gy zult <le ftraffe lyden,

De ftraffe nu gezeït: en zoo je 't weder doet
,

Soo weet dat ook myn wraak al hooger ryztn moet.
Ik zal in volle maat , ik zal u laten (maken

,

Watfpel het iemand maakt een Vronwelyn te raken.

Ik zal u , maar het is my beter dat ik zwyg,
Tot ik eens nieuwe Jloftot gramme zinnen kryg ;

3
k En wil niet voor den tyd mynftilIe ziel verftooren :

Hier doorheeft meenïg hartzyn zoetfte vreugd verhoren

}

Nu , Ridder Eginart , ik wenfcb u goeden dag

,

*Doet hier en over al gelyk een Ridder plag.

Daar .flond een lefTenaar die na den eifch geboogen,
Was l iet een groen fluweel ten vollen overtoogen.
Hier op fchreef Eginart als hy daar binnen quam;
En va n haar zoeten mond een kus te pande nam.

Hier leid de Maagd haar veers wel netjens uit gefchrevea
?oo dat 'er niet een vlak en klad en was gebleven,
£n ziet dien eigen tyd zoo quam de Jonker daar

,

Ujq wer^
J
van ftaaden aan het aardig fchrjfc gewaar.

Hy

i
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Hy nam het veerdig op , hy girg het overlezen , (wezen,
En 't fcheen hem als een droom, een zeldzaam ding re

Een WLnder (tuk te zyn, dat zy, een teerc M^agd,
Zoo hoog gezweefden geeft in haren boezem draagd.

Hier op ontbrand zyn hart, hykaa niet langer wachten,
Hy grvpc haar in* den <rm "als met geheele krachten

Ply drukt haar aan den mond met zoo een gullen zoert

Dat zy daar uit verftond wat hyze wenfcht tedoem
Dus fpeelt het weelig volk met vrye minne- treken,
Tot dat de reine tucht allenkskens is geweken,
De penne met den inkt, gefchrift en geeftig boek.
Vervallen op het left, en leggen in den hoek;

Want op den loofen grond van wel te leeren fchryven,
Zoo ging men naderhand een vreemden handel clfyven

Wantonderdezen fchyn, door middel vandekunft 2

Zoo dringt de Jonker in tot aan haar diepfte gunfL
Hy komt de jonge Maagd fchiereven flaag bezoeken,
Hy brengt haar nieuw gedicht, en alle zoete boeken,
Hy brengt haar alle ding, ook midden op den dag:
En wat haar gulle jeugd toe vreugde dienen mag»

*t
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Hy fprak'een vreemde taal vol ongewoone ftreken,

Die Maagden hinder doen , en herten konnen breken.

Hy fchreefeen minne-brief, hy dichteen aardig lied,

Daar in men ilim beleid en Hooffche ranken ziet.

Hy doet al wat hy kan om haar te mogen trekken

.

Om haar tot zyne gun ft en vriendfchap op te wekken
Al wat zyn inkt , zyn pen , zyn hand , zyn hooft vermag
Dat brengt de looze gaft te zamen aan den dag,

Zy, die tot heden toe in net gefchreven boeken.
Haar luft en tyd verdryf maar is gewoon te zoeken,

Staat eerft geheel vei Helt, als haar de Schryver geeft,

Een fchrift dat wilder gaat, en gulle treken heeft.

De fprongen van de pen , en al de vreemde zwieren

,

Daar met dat Eginart zyn letters wift te gieren.

Verleiden haar het oog , en des al niet- te min ,

Zy vind in korten tyd en weet den rechten zin.

Daar is geen beter vond om fchrift te mogen lezen,

Als door een Vryers hand veel aan gezocht te wezen.
Een duifeen flechte duif, (geeft haar een zoete lief,)

Die nooit geen fchrift en las , die leeft een minne-brief

Zy weet het eigen wit van dat 'er is geschreven,

Hoe weelig zyne pen haar fprongen heeft gedreven
Hoe geil zy heeft gefpeelt. Ziet jonge lieden ziet,

Wat doet de ftage vlyc, wat doet de liefde niet?

Maar fchoon dat aan de" Maagd de letters wel bevallen,

Hy die de letters maakt behaagd haar boven allen.

Zy let niet op het fchrift, maar zag den Schryver aan,

Daar is dat haar gemoed en al de zinnen ga.m.

Zy dede menigmaal al willens quade ftreken.

Om hem , die zomtyds zweeg , te mogen hooren fpreken

Zy fchreef haar voorfchrift na, en mids zy dikmaal

Zoo is 't dat haar de gif als ingewortelt bleef, "(fchreef,

Zy drinkt met groot vermaak, en als met vollen monde,
Dat haar tot aanhetmeig.de gantfcheziel doorwonde
Een dertel minne dicht en dan een fnege pen,
Dat is het ilimfte gift dat ik op aarde ken-

Dit heeft haar teer gemoed zoo verre wech getoogeoj

Dat zy van heden af js buiten haar vermogen.



MAAGD. *6$
Zy geeft hem nu voortaan geen naam van Eginart %

Zy noemd hem even ftaag haar ziel en eigen hart;

Maar onder dit gewoel ("hoe kan het anders wezen?)
Begon haar deze gaft een ander boek te lezen

;

Hy is een dertel quand, en zy is byfter fchoon*
En hy en wil voortaan niet dienen zonder loon.

Zoo haaft zy na de kun ft een letter heeft gefchrevenj

ïly zeid dat hem voor al een kusjen dient gegeven.

Hy zeid dat hem terftond zyn fchoolgeld dient betaalt

Vermits haar teere pen zoo fchoone letters maalt.

Hy zeid haar wonder veel , hy zeidhaar vreemde grepen:
Ach ! een die danzen wil is haaft genoeg genepen.

't Is waar de jonge Maagd die weigert menigmaal,
Doch al met heus gelaat , en met een zoete taal.

Haar neen is wonder erg, en fchynt hem maar te tergen
Om, ik en weet niet wat, hem op een nieu te vergen,
En dit ging met 'er tyd zoo verre buiten fchreef,

Dat hy daar menigmaal tot in het duifter bleef.

De lolTe vryheid waft, de fchaamte word verdreven,
De Maagdom lang getergt begon het op te geven.
De Nichte Van Pepyn vergat haar edel bloed,
Zoo dat zy haren luft en zyn begeerte doet.

D jeugd, dé min , de nacht zyn drie verfcheide zaken»
D e als een fnelle wind de kiften gaande maken.
Ach! waar men dezen hoop by een vergadert ziet,

Daar gaai 't over kant, en wat gebeurt 'er niet?

Een Keizers eigen Kind, verrukt door loiïe zinnen,
Liet dooreen Schryvers pen op haar zoo veel gewinnen,
Dat hy door zyn beleid tot in hiar bedde quam,
Ei daar haar befte fchat , voor hem te pande nam*

Zv had, 'ten weet niet wat, door afgerechte vonden.
Haar maagden wys gemaakt en uit het Hof gezonden.
Zoo dat het grillig paar, als uit een volle luft,

Haar geile minne plicht en gragen honger bluft.

Maar t'wyl op haar gemak de jonge Lieden mallen.,

Zoo is 'er uit de lucht een dikke fneeu gevallen.

Een fneeu die al her land met al haar vlokken dekc,

En met een winter-kleed de velden, ovtxtxtku
V 3 Ate->V
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Masr Emma ilaag bezorgt gaat onder dies bemerken,
Hoe (hel de zwarte nacht beweegt haar zwarte vlerken.

():">, zeidze, RidJer, op; 'cis tyd en meeralstyd,
Dat gy hier van het bed en van de kamer zyt.

Dit is een bitter woord ontrent des Jonkers ooren,
Hy mag van geen vertrek, en niet van fcheiden hooren :

r^etbed is zacht en warm, 't gezelfchap wonder goet,
En 't onderling onthaal is uitermaten zoet.

Hy zoekt haar, zoo hykan, met woorden om te lyden.

Twee lieven eens gezind , hoe nood' is 't datze fchyden

!

Zy weder: Ridder op, ik hpptt de hane kraait,

Wis zoo gy langer blyft, zoo is het al bekaait:

Ik ducht dat in het Hof licht iemand zal ontwaken ,

En die zal hier een deur of venfier hooren kraken.

Gy ryft dan, Jonker, ryrt, en maakt u op de reis,

Danr zygt in myn gemoed een wonder groot gepeis,

Ik hoor , 'k en weet niet wat , 'k hoor zich iemand roeren

Ik vreeze voor gewis ons iemand zal beloeren;
En al het ftuk verfpien: en zoo ons dat gefchiet,

Zoo is u leven vriend; ea myne roem te niet.

De Ridder is bedroeft, en field hem om te klagen,

Dat hem de fnelle yd quam uit den bedde jagen

:

Hy fcheld den dageraad , dat hy zoo verre rend

,

Hy fcheld den blinden nacht,dat hy geen liefd' en kent

Hy fcheld den vroegen haan dat hy beftond te' kraayen

,

Hy fcheld den Hemel zelfs, vermits zyn wakker draayen

Hy fcheld al wat 'er is. en zoo hy mocht begaan,
Hy liet een ftage nacht op ai de wereld ftaan.

JVT ar als het wezen moeft, doen ging de jonker ryzen

Doen hy en liet niet afhaarvriendfehapaante wyzea.
Dan maakt hy droef gezucht, en dan een zoet gevly,

En dan eens wederom een zoentjen tuflehen by.

M-ar ais het Vrouwelyn haar deure ging ontduiten,

En dat den Ridder volgt en trad ten leden buiten.

Zoo werd het lieve paar in haar gemoed ontfteldj

Vermit« een dikke fneeuw bedekt het ganrfchev.ld
Bvlaas! fait zerd de Maagd) nu is het al verlooren,

Ivfen «al ons voor gewis hier weten na te fpooren.

Men
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Men zal hier in de fweeuw ontdekken uwen voet

Gelyk men uit het fpoor de wilde dieren doet,

Het hof is byfter flim, en honderd looze .gatten»

Die zullen tot den grond ons zaken onder tatfen.

Die zullen al het (tuk ten vollen open doeii'; (-kloen;

Want die den draad ontdekt die vind wel haalt het

Zoo gy dan door de fneeuw gaat\at 'den kamer;tféaep»
Zoo moet 'er ongemak en fchande zyn geletfètf

w
,

Want als men hier verneemd den' 'gang van eenig man,

't Is domheid, zoo men nfét de refte denken kan.

Wat raad hier Eginart? Da& (iaat de man 'verflagen,

Hy weet ter wereld niet a's zyn 'verdriet fce klagen.

Zyn geeft is uit 'er har door zöö een ^feemd geval

,

Hy weet niet wat hy doen of wat hy laten zal.

Hy wou tot zyn behulp gez-winde veeren wenfchen,
En zweven in de lucht en boven alle men (enen;

Hy wou, indien hy kon, gélyk' een wilde zwaan,
Gaan maken door het zwerk een onbekende haan.

Hy wou, indien hy kon, met twee getoomde draken,

Voorby de bleeke maan een fhelle reize maken.
Tot in een ander ryk: hywou, indien hy kon,
Gaan mennen door de lucht de wagen van de zon.

En fchoon hy namaals viel tot in de zoute baren,
Gelyk ais Icarus té vooren is gevaren,

't En was hem geen verdriet* was hy maar uit den nood.
En,Cwaarom meer gezeid^hy wenfcht de bleekedood,

'tlsnugeenzuchtenstyd, hier diénd in korten (tonden ,

En op den ftaanden voet een middel uit gevonden.
Een midden (zeid de Maagd)omniét tezynbeklapt,
Of even op de daad hier niet te zyn betrapt;

t*Za, fit roy op het Ivf^ ik zal mee ftille fchreden,
Van hier tot aen het Hof, -töt aan de poone treden,

Al ben ik niet gewoon 'te dragen eenig pak,
Ik zal het echter doen ook zonder ongemak.

Prinses, zeid Eginart r iük gy dit lichaam dragen ,

Pat- ik tot in de- dood voor u 'behoor te wagen?
Hoe. zal ik dit beftaan? ei lieve! zeid de Maagd,
De nood .i-s- zonder wet, de kaaze dient gewaagd,

V 4 Zie

,
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Zit o? en weert geruft. De vriend laat hem gezeggen,
En gin^zyn weelig Iy£haa,ropdefchouders leggen,
Maar wenfcht in zyn ff^rnoed , en met een ftil beklag,

™tyJmiï%$$^*W# en lichter worden mag.
teaaj^mma draagd het; pak,engaatmetftillefchreden,
%n fdpar

:
'jde koude 'fneei- i , en door het water treden

;

P5^2%dt geen pogen lak. Zictliefdens zeldzaam werk
Sy Ffëyzt cje bioooe i tóut zy maakt de zwakke fterk.

Denmaan was eerftmaal d pof en zonder gulle ïlralen,

Maar liet diea eigen- ftiOF^d haar oogen neder dalen,
Sag op fret prachtig!, tof en op het lieve paar,
En ftraks op dit gezje bt zoo word de Hemel klaar.

Diana nam vermaak in.yk i.tze zag gebeuren ,

En hiet daarom de Iuchfe n en al den nevel fcheuren , !

En maakt- ri,et duifter-^werk gelyk een hellen dag v
Soo dat men al het fp- el in volle leden zag.

't Geviel om dez£n tycL^ar yeelderhafide zorgen

,

(Die in des-Princen hert g edurig zyn verborgen

,

Den Koning hinder dot jn,, en prangen aan de ziel,

Soo dat geen zoete ik lap op zyn gewrichten viel:

Hy keert hem dikmaal cjni,hy kan niet .ftille wezen,
En is lang na gewoei ,t en ieften op gerezen,

Maerziet hem dunkt h,y,hoort(dogweetnietwat)geIuic

Hy gaf hem van het bed, en keek ten venfter uit;

Daar ziet hy door de fnee :uw een Juffer komen kneden

,

"Eu ziet, een Jongeling « die zie haer op heden ,

Hy ziet haer ongekleed, en luent daer henen gaen,

En.'t fcheenzy had al leen haer onder zieltjenaen.

DitvonddeKeizervree^nd, engaetdaeronverpeizen,

Waer heen dit jonge p? :ar genegen is, te reizen,

Hy weet niet hoe heckomt, zoo dateen .jonge Maagd,

Een rappe Jongeling o p-haren fchouders draagt,

Het ftuk dient ondertaft.. Hy zend de rouwe gaften

,

;Die even in der nacht op zyne dienften paften.

Die roepen; Viyfter irta,. wie gy ook wezen meugd;
Wy komen tot behulpvan uwe teere jeugd:

Eeefons dit wichtig pak , .datgybeftaat te dra^eö ,

?y dient hier in dckQUd
vu_ledeaaieue wagen. '

•

"
. \ I Dt
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De Juffer kreeg een fchrik in haar benaude ziel,

Soo dat haar weerde Vriend ter aarden neder viel,
**

Te midden in de fiieeuw, Hy wierdterftond gevangen,
Maar zy bleefniet- te-min hem aan de leden hangen.

Daar werd dat jonge paar den Koning toe gebracht

,

Die met een nieufchier hert de jonge lieden wacht:
En mits zy binnen zyn , en hem wat nader komen;
Soo heeft zyn wakker oog op alles acht genomen;
Maar hy word ïtraks geftoorten en dapper ongezint

,

Vermits hy in het fpel zyn eigen Dochter vind;
Syn Dochter die hy meind een ftille Maagd te wezen,
En die hy menigmaal hier over had geprezen.
Ach ! deze ziet den Prins m fchan ie voor hem (laan ,
En haar vermende roem verkeert in enkel waan.

Hy die haar heeft gezien den jongen Ridder dragen»
En hoeft geen zaken meer hem op te komen vragen ,
Het weinig dat de Vorft in dezen handel ziec

Getuigd hem klaar genoeg al wat 'er is géfchied %
Syn ongeftuimig brein begon hem om te loopen;
Dies raamd hy met -er daad wie dat 't zal bekoopea;

V.5 Hf
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En Hy zag den Schrvver aan , en hield "'t voor gewis

;~

? Dat hy van al het werk den grond en vinder is.

Hy fnclt'hem tot de wraak , en doei hem daar bewaren

,

Tot dat hy zynen wil zal nader openbaren.

Daar mede treed de Vorft in zeker ander zaal,

En met een grammen zin begon hy deze taal

:

Ach hier licht nu myn glans om dit óneerlyk mallen,

Hier ligtlmyn hooge faam ter aarde ter neer gevallen.

Myn Dochter is onteert , hier fla ik nu verfteld,

Vermits haar vuil bejag myn eer neder veld'

Ik hadde nu een Vorft beginnen op te fpooren

,

Die groot en machtig is en wonder hoog gebooren.

Dat waar een ding geweeft dat mv en haar betaamt

,

Maar ziet elendig menfch ! nu fla ik hier befchaamt.

Het (luk is al verbrod, myn luider wech genomen,
't Is fchatide,i't verdriet, dat my is overkomen.

Het is een leelik werk, 'een fchendig ongeval.

Dat my door enkel leed, ten grave brengen zal.

Wat is een Koning zyn, en al het land gebieden
5

Nadien ookfpoten fpyt een Koning kan gefchieden,

Men zeid ook menigmaal dat wy als goden zyn;
Maar al die groote glans en is maar enkel fchyn.

Wy moeten even zelfs verdriet en harde flagen,

Zoo veel als eenig menfch ,°in onzen boezem dragen.

Hier is geen onderfcheid van fle^ht of edel bloed,

Als dat een hooger (tem te lager vallen moet.

Wat heb ik buitens lands al zwarigheid te lyden?

Wat heb ik binnens Ryks al ongemaks te myden?
Wat heb ik binnens'huis dat my gedurig queld?

En dat myn droeve ziel in vreemde bochten field?

De Schryver die ik heb met alle myn vermogen

,

Gevordert; groot gemaakt, en uit den drek getogen,

Die heeft my voor een loon gebracht indezefmaat,

Zoo dat het leven zelfs my heden tegen ftaat.

Ik wil den flimmen guit tot hutspot laten kappen,

Zoo kan hy myn verdriet niet elders loopen klappen.

Ik wil hem gantfch het lyf te pletter laten flaan

,

Zoo duur zal dezen boef den loozen handel ftaat*.

m
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Ik wil hem boven dien tot aïTen doen verbranden,
En flroyen 't vuile ftof door al de Franfche landen.

Hoe kan 'er pyn genoeg hem werden aan gebracht,
Die niet als voor een floir eens Keizers Dochteracht?

Maar holla, myn gemoed, eer ik te zeer ontbrande,
Weet dat ik Rechter ben , en Prince van den lande.

Gaat hier in met befcheid, en niet door ongeduld,
Dit onheil is miflehien u eigen Dochters fchuld.

De Jongman dient gehoort, hy is van kloeke zinnen,

Hy'is van heus gelaat, wie zou hem niet beminnen?
't Kan zyn dat Emma zelfs tot liefd' hem heeft verzocht
En met "haar zoete gunft tot weder gunft gebrocht:

Zy heeft den Jongeling op haren hals gedragen

,

En dat zyn voor gewis al zoete nrnne vlagen.

Daar moet vry liefde zyn die al wat verre gaat,

Dat zoo een teere Maagd dien handel onder ftaat. *

En is 't haar bedryf, wat zal ik konnen zeggen?
Wat ftraf is Eginart van iemand op te leggen ? .

Waar is 'er in het land zoo ingetoogen man

,

Die in zoo geilen tyd een Jofeph wezen kan.

Gy moe ft in dit geval u eigen Dochter ftraffen,

Vermits zy door gevlei een man ging lifFe -laffen;

Zy heeft in dit bedryf een harde dood verdien.

En geenzins Eginart haar uitverkooren vriend.

Maar neemd al wederom het word alzoo bevonden,
Dat ja u Dochter zelfs geleid heeft deze gronden.

Js dit ook fcraffens waard, dat zy een friflche roos,
Een ruftig Edelman tot haren dienft verkoos:

Na ik ket ftuk begryp, daar zyn verfcheide zaken,
Die voor u Dochter zyn en haar onfchuldig maken:
Weegt alles na de daad, en geenzins na de fchyn,
Gy zult niet ongezint op Emma konnen zyn.

Een vryftcr van de ftad en alle flechte vrouwen,
Die hebben ruime ftof om wel te mogen trouwen,
Zy vinden haar partuur, en hebben vrye keur,
Door al het Koningryk, ja gantfeh de wereld deur,

Maar hoog en edel bloed is wonder nau befneden,
Wie kan een Prinsen kind na rechten eifch hefteden

;

Ia
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In al het gantfche land en is nau eenig man r
Die haar verzoeken derf of haar genaken kan.

Hy moet een Prince zyn die met haar dient te paren,

En die is menigmaal van onbequame jaren,

Of van een dom vcrfcand, of van een zeldzaam lyf,

Of uit 'er aard geneigd tot ander tyd verdryf.

En is 'er dan een Maagd genegen om te trouwen, ,

En die onmachtig is haar" Jeugd te weder-houwen,*
Heeft die terftond verdient dat zy het Ijf verlieft,

Om datz' op eigen raad een man voor haar verkieft.

Voor my, ik zegge neen, ook moet ik overleggen,

Dat op myn leven zelfs al vry wat is te zeggen ,

Ik zoeke myn vermaak al waar ik henen ga,

En jage nachten lang myn geile lüften na,

Is Emma nu miiTchicn tot jok'of fpel penegen

,

Zoo gaatze regel recht haars Vader eige wegen.
En waarom doch zoo Fq\ ontrent het naafte bloed,

In zaken die gy zelf met al de leden doet ?

Hy leert met zachter aard u korzel hooft beftieren,

En door een zoet geduld de zwakke menfehen vieren,

't Is fchande wreed te zyn ontrent een eigen Kind

,

In iet daar ia men zelfs zich niet onfchuldig vind.

De Vorft, na dit gepeis , laat in het Hof ontbieden
,

Een deel van zyn en Raad en beft vertroude Lieden.

Die zeid hy dit geval, gelyk het isgefchiet,

Maar wie de lieven zyn en zeid Keizer niet,

De Mannen (na het ftuk te hebben overwogen,

En lang genoeg bedacht al watze denken mogen.
Verklaren ai gelyk de misdaad even groot,

En waard te zyn geftraft ook met een wreede. dood.

Daar op zoo laat de Vnrfc de twee gelieven halen,

En fteltze voor den Raad te midden op der zalen,

Ziet hier het lieve paar, waarvan ik heb gezeid,

En die gy tot haar ftraf de dood heb op geleid.

Wat hoedje <zeid de Vorft) hier langer van te fpreken?

;tZalaatze door een beul den kop aan ihikken breken

;

Maar zegt my niet te-min, ó boos wicht als gyzyt,

£n die nu maar en leeft alleen tot myner fpyc

!

Wie
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Wie heeft den grond geleid van deze flimmeftreken?

En wie is aller eerft toe vuilen luft geweken.
Spreekt rond, gelyk het dient, en zegt de ware daad,

Nadien dac u de dood als nu voor oogen (laat.

Hier op zeid Eginart: Ey wilt niet vorder vragen!

Grootmachtig Wereld-Vorft, ik moet de ftraffe dragen

Kom wie dat maar en wil, vergiet dit fchuldig bloed,

Ik ben het die de dood, en wil en lyden moet.

Maar Émmaknield, en rieprEy laat de Ridder leven

!

)

Ik zal my tot de dood gewillig overgeven.

Ook nu te dezer uur, vermits ik fchuldig ben,

Eu dezen Edelman gantfeh vry en zuiver ken.

De jonker wederom: Ik ben gereed te fterven,

Laat Hechts dit edel Pand u zoete gunft verwerven

,

Breekt my van lid tot lid, 'ken acht geen wreedepyu,
Indien gy maar en wilt u Kind genadig zya

Maar Emma gafhaar op, en quam voor hem getreden,

En toont haar blooten hals, en bood ha3r teere leden

,

En fprak deZwitzer aan : Brengt hier u vinnig zweerd,
Ik heb den dood verdient, ik ben de ftraffe weerd,

Ik ben hier oorzaak van. Ik zwcere by der zonnen

,

En by den hoogften God, ik heb het ftuk begonnen,
Ik heb een fchuldig hert, en hy een rein gemoed,
Onthoud u, wreeden hoop • van zyn onfchuldig bloed.

En kapt in dezen hals. De Ridder daar-eö- tegen

Q ïam voor den Keizer ftaan eu trok zyn eigen degen

,

En gaf het vinnig ftaal een rluxen lyf trawant,
Die hy daar op 'de zaal ontrent de Rechter vant.

Ik bid u, weerde vriend, bemind gy jonge vrouwen,
Soo wik my dezen romp in duizend ftukkeh houwen,
oy maar, öfchoonBIom! geeft my den leften zoen
En Iaat aan my den beul zyn bloedig ambacht doen.

Tk zal met vreugde zélfs, ik zal den (lag verwachten,
Een kus van uwen mond die kan het al verzagten 9

, Een kus , en 't is genoeg. Hy knielt daar op de zaal

,

En doet een kort gebed , en w.jcht het vinnig fcaal.

Maar Emma die het zwee-d nu zag ontrent hem blinken*
En kon niet langer ftaan , maar liethaar neder zinken

,

Haai
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Haar roode mond verfterft , haar wakker ooge fluit s
En (naar het fchynen mag) haar ziel die wil'eruit.

De Prins is gantfch verbaaft. , als hy de jonge lieden ,

Zift aan een wreede beul haar teere leden bieden

,

Byzonder als hy merkt dat ook het Vrouwelyn

,

Is willig tot de "dood en duldig in de pyn.

Dat ook een jonge fpruid is veerdig om te lyden,

En ftelt haar in den ftand om geen verdriet te myden.
Hy blyft op dezen ftryd een wyl onzeker ftaanj

En ziet met diep gepeis den vreemden handel aan

;

'Hy voeld zyn innig merg geheel te bewoogen

,

En door een zachten aard van wreedheid af getoogen,
Hy voeld dat hem de Geeft tot beter zinnen leid,

Dies heeft hy Eginart zyn les dus aan gezeid:
Gewis gy had verdiend ter dood te zyn gezonden,
Vermits gy Princen bloed onwaardig hebt gefchonden

,

Vermits gy hebt beftaan te klimmen op het bed

,

Dat u, een fleeht gezel, was buiten reik gezet.
-tr.
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En gy, onwyze Maagcl, hebt ftof genoeg gegeven,
Om in dit Edel Hofniet meer te m ogen leven,

Vermits u domme Jeugd uit luft een man verkoor,

En uit een malle drift haar eerfte glans verloor,

Ik heb d.n tyd gezien, waar my dit overkomen,
Jk had u by gelyk het leven af genomen

:

Ik haxl u v<-or gewis met voeten dood getrapt,

Of met u eigen zvveerd in ft uk! en klein gekapt.

Maar nu f'k en weet niet hoe) myn gramichap is verwon-
Ik wil genadig zyn en u myn liefde jonnen; (nen-,

Ik voel in dit"gev?.l een wonder zeldzaam werk,
Vermits ik over my 'een zoeter aard bemerk,

Vermits een zachter Geeft als uit de lucht gezegen,
Tot aan he't innig merg myn z

:

ele komt bewegen.
Nu komt hier, Eginart, enneemd dit weerde pand;
En gy, ó weerde Maagd geeft hem u rechter hand,

En weeft na dezen Een: ik heb het u vergeven,

Gy, leid van nu voortaan een zoet en eerbaar leven

£n fchodn gyhebtverdientdedoodenzwaardcrpyn.
Ik zal u niet te min een gunftig Vader zyn.

't Scheen daE-een helle Zon met haar vergulde ftralen,

't Scheen dat het leven zelfs quam uit den Hemel dalen,

't Scheen dat het droeve paar als van de dood verrees,

Als hun de goede Vorf zyn gunft aldus bewees,
Zy vallen by gelyk hem vaardig aan de voeten,
Die zyn met grooten dan en dazend kullen groeten.

De Keizer, nu verzoent, gebied haar op te liaan ,

En hietze wederom na hare kamer gaan.

Daar word hen even doen de Priefter toe gezonden,
Die heeft hen voorden Raad en rechte trouw verbonden.
Wel aan, gelukkig Paar geeft dank aan uwen God$
Van 's Konings goeden luim, en u gelukkig lot.

VER-
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VERHAAL
BEHELSENDE HET

T R O U-G E V A L
VAN KONING

ULDERIK
TER EENRE

E N D E

PHRYNE BOCENA,
HERDERINNE,

TER ANDERE ZYDE.

DE Koning Uldeiik, vermits zyn rappe leden,

Was dikmaal in het woud en buiten alle fteeden»

Was uit zyn innig hert een hater van de prachr,

En van de "Jonkheid aan genegen tot de Jacht.

Hyopeen fchoonen dag gereden aan der heiden,

Daar menig Edelman den Piin^e quam geleiden

Daalt vandenfchralenberg'in zeker luftig veld

Daar vruchtbaar hout-gewas op reken was geftelt:

Daar' op een ander kant een bofch van wilde boomen
Is zonder sienfchen hulp gewaflen aan de ftroomen,
En daar een klare beek haar met een fnellen val

Quam ftorten uit de rots tot in he t lage dal. .

Hier ftond de Koning ftil en zag de kleine keyen
In 't hangen van den berg zich in het water fpreyen >
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Hy zag een jonge Maagd dï* haren fchapen wies,
Tcnvyl de koele wind in haren kaken blies; (^en,

Maar vlechten zonder kunft, niet door het vier gedwort*
Met.-poeyers n et hettrooit, niet over een gewrongen.

JVfaer fuchtig uit 'er aerd gelyk üan'i droeg

,

Als zy het vluchri* wild uit hare boll^ne»; joeg.

De Prins op dit gezicht qaam veerdig aan gereden,
Hy ziet het jeugdig lyf en wel gemaakte leden.
Hy ziet een geetlig rood v hy ziet een aardig wit,

;

Hy ziet een luftig'waes dat op haer wangen zit.

iDe Vorft in dit gezicht gevoelt zyn hert ontwaken

,

gevoelt in zyn gemoed een heimelyk vermaken;
|

Maer onder dit gepeis het peerd gaet zynen tret,

En hy draegd in d^n geeft het fclibon gezichte met.
Doch eer hy op het veld zoo verre was gereden,
Ms iemand fchieten kan met uitgeftrekte leden.

Zoo keert hy wederom, en gaf hem op de baan,
Dien hy met groot vermaek te voren heeft gedaen,

vTaer hy noch evenwel en liet het geenzins blyken,
vVaerom hy uit het dal niet fchynt te konjaen wyken.

X H,
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Hy veinft dat hy verraaek in 't klare water fchiep,

En 't was de fchoone Maegd die hem daer henen riep.

De Vryfter, als de Prins daer eerfttnael was gekomen

,

En had op 't Hoofs gevolg geen acht met al genomen.
Doch mits de groote fleep zoo lang ontrent haer zweeft

,

Zoo is 't dat zy vertrekt en zich in huis begeeft.

De Vorft doet noch een keer te midden in de velden

,

Terwyl hem in het brein de nieuwe luimen quelden

,

Maer daer op ftaet hy ftil , en ftaakt zyn vorder reis

En geeft hem in de ftad niet zonder na-gepeis.

De nacht komt onder dies de velden overtrekken,

En met haer duifter kleed de gantfche wereld dekken.
Een ieder gaet te bed en geeft hem tot de ruft,

Alleen de jonge Vorft die heeft geen fljpens luft.

Hy ligt geftseg en woelt, hy geeft hem op en neder,
En wend hernomen om, hy keert hem gints en weder.
Hy roept ten lellen uit: Wat is 't dat my lat,

En dat myn angftig hert in deze prangen zet?
Wat wil dit vreemd gepeis, en al dit zeldzaem woelen,
Dat my , 'k en weet niet wat , doet in de leden voelen ?
Wat is 't voor een fpook dat my de zinnen queld,
En myn onruftig hert in vreemde bochten itelt?

Hoe zal een Hechte Maegd een Princen hert beroeren

,

Een Vorflelyk gemoed met tochten omme voeren?
Hoe zal een Herders Kind my leggen in den zin?
Dat is voor myn beroep, dat is te lagen min.

Geen fchoonheid van het Hof, geen Prinselyke zeden

,

Geen uitgelezen glans, gekooren uit de fleden.

My ooit zoo vérr' ontftak, of tot haer liefde riet.,

Dat ik om harent wil een uure flapens liet.

En fchoon ik zomtyds fcheen In minne-drift gevallen

,

't En was maer jonkheids werk, en niet als enkel mallen,

't En was geen diepe zucht , maer flechts een lofle vlam

,

Die in der haeli verdween, en ging gelyk ze quam.
Ik vond in dit geval die my ten'belten rieden,

Ik liet een dien ik wou in myn vertrek ontbieden:

Die quam van ftonden aen alleen op myn bevel.-

Bie* voad ik' nooit verdriet, maer enkel minne-fpeL
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Waerom dan zal ik nu hier op dus leggen ma Ten?
Waerom en laec ik niet dit Herders Meisïen ha en ?
En vind' ik dan m'flchien vermaek in haer gelaetl
Waerom en doe ik niet gelyk de minne iaed?

Waerom en zal een Prins niet hebben dat vermogen
Wanneer zyn jeugdig hert in luften is getogen?
Waerom nier boven al ontrent een flechr? iVlaegd ?
Nu ftiltu, myn gemoed, en doet wat u behaegt.

Hier op zweeg Ulderik , en fcheen te willen ruften*,

Om dat hy mèind te zien een uitkoinft zyner luften;
Maer fchoon hy door het bed zyn moede leden ftrekt

,

Zoo word hy niet-te-min al weder op gewekt.
Hoe! ^zeidhy)zaleen Vorft een Herder vanden lande,
Zig om zyn geile Jeugd vermaken in de fchande?

Zal ik eeiTflechte duif die in de velden leeft,

En die nog uit het Hof geen lift gezoogen heeft.
Zal ik een eerbaer hert in booze luften trekken?
Zal ik een zuiver lyf met vuile dra^t bevlekken l

Zal ik een Herders Kind, die KFJf en weelde vliet ^

Gaen ftellen buiten eer, en rukken in verdriet?

N^trit dat is ongerymt: God wil het niet gehengen.
Dat ik een reine blom ter fchande zoude brengen;*
Zy is (na dat ik hoor/ haer Vaders eenig Kind',
Aan wien de goede Man zyn innig herte bind.

Zal ik van dit vermaek den Huisman gaen berooven ?

Neen zeker, myn gemoed, ik kan het nie: gelooven.
Ik weet dat dit gepeis geen Princen ooit hetaemt;
Dies fchrik ik van de daed , en ben 'er in befchaemt.

De Juffers van het Hof, die met gecierde rokken,
Die met een dertel oog ons kriele zinnen lokken.
Verdienen 't ongeluk dat ons haer wezen vergt;
Maer dit onnoozel dier en heeft my nooit getergt;

Het is hier uit de ftad na 't eenzaem veld geweken
Het myd het dertel Hof, en alle flimme ftxeken

liet is gelyk ik weet, een duive zonder gal:

Hoe kan ik dan beftaen dïs febendig ongeval?
Voorwaer ik ben beducht, zoo ik met lofie zinnen 5

Dees fchennis ondernam , dit onheil ging beginnen

,

^ * Dat
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Dat my uit Godes Naem zou worden aen gezeid

,

De ftraffe die wel eer op David was geleid;
Gy die in u gebied hebt menig duizend fchapen,
Zult gy door (lm beleid een eenig hm begapen.
En liepen 't met bedrog in uwen ruimen ftal,

Öaer ftraks de zuiv're wol haer glants verliezen zal?

Gewis gy hebt verdient een harde dood te derven*
En gy en^ult van God geen zegen meer verwerven.

Dit hoor ik, namy dunkt, ditïpreekt myn eigen hert,

Terwyl ik door het vleefch met luft beftredenwerd.
Van hier dan vuil gepeis en alle quade luften,

Laet myn vermoeide ziel , laet myn gedachten ruften

;

Een Prille, die het recht in zynen boezem draegt,

En mag geen onrecht doen ontrenteen rechte Maegd.
Fier op zoo gaet de Vorft zich om te (lapen Hellen

,

Maer zyn onruftig hert dat komt hem weder quellen

,

Hy voelr een bangen geeft , hy voelt een grillig bloed

,

Geen llaep ontrent zyn oog, geen ftilt'in zyn gemoed.
Wel dit 's een wonder zaek ! ( dus gaet hy weder fpreken)
Kan zoo een beuzel markt een Rnnings rufte breken ?

Kan zoo een los gezicht my brengen in gequel ?

Voorwaer eens menfchen hert dat is een vreemd gefteL

Wy zyn (gelyk het fchynt ) als goden op der aerden,

Maer zeker onze vreugd' die is van kleiner wacrden.

Al zwemt ons welig hert gelyk in volle luft,

Ey ziet , de minde drift die maekt 't ongeruft !

ia
fchoon wy zyn verblyd, en dat in volle leden,

)ns eigen herte zelfs dat zal ons quelling fmeden,
Het word, 'k en weet niet hoe, van binnen opgevat,

Met eenig klein beflag, en ik en weet niet wat.

Ellendig als wy zyn ! een van de minfte zaken

,

Die kan een grooten Vorft in ali's verdrietiü maken.
Wel hoe dk wezen mag of wat 'er zsl gefchien,

'

Ik moet dit Herders Kind eens voor myn oogen zien

!

Daer op zooryft de Vorft, en roept zyn lyftrawanten

,

En twee by hem vertrout die zend' als hy gezanten.

Na t dal van Appelneim en Phares klein gebou,
Ten eind' hy met ctó Maegd na Prage komen zjdu.

Be
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De boodfchap is gedaen , de Landman is gekome :

En heeft zyn weerde pand Bocena mee genomen.
Zyn hert is niet verbaaft, terwyl hy henen gaet,

Hy vreeft geen harde ftraf, hy wachtgeenhoogenftaer.
Wat is een goede ziel een ftil en elfen leven!

God heeft geen meerder fchat op aerden ooit gegeven.
De menfch die hoop en vrees heeft onder hem geleid,

My dunkt dat hy te recht gelukkig werd gezeid.

Als Phares en de Maegd de Koning quam genaken

,

Zy flaet haer oogen neer en krygt befchaemde kaken.

Hy buigt hem voor den Prins niet als een Edelman,
Mier zoo hem is geleert , en als een Herder kan.

De Vorlldie ziet haer aen, hy voelt zyn«hert bekooren

,

Hy voelt zyn geeft beroert ook dieper als te vooren.

Hy meind dat hy in haer al vry wat anders ziet,

Als dat men in het Hof van edel b'oed geniet.

Is 't niet een zeidzaem ding? de Koning is verflagen

,

Hy ïcheen een jongeling die 't niet en dorfte vragen.

Men houd van ouden tyd dat liefd' en hoog gezag,
Nooit in een eenig hert te zamen woonen mag.

Ten leften , na zyn volk te hebben doen vertrekken,

! Zoo gaet hy zyn gemoed aldus aen hem ondekken:
Wél zeid hy tot de man, wel Herder lieve vriend,
Zoo ik met deze Maegd eens mochte zyn gedient.

! Zoud gy tot m\n geriefde zoete vryfter laten,

Het zal u gantfch gedacht en haer ook mogen baten?
Hiermede zweeg de Vorft; want ziet terwyl hyfprak,
Zoo voelt hy dat de Maegd in hem een vier ontftak.

De Landman niet befchaerat om zyn belang te zeggen

,

Die gaet met goed befcheid den Prince wederleggen.
Is 't niet een wonder zaek? de Koning is bevreeft,
En zoo een rond ge '.el behoud een vryen geeft.

En fchoon hy niet en weet van 't Hofof Hoofiche ftreken

,

Noch'heefthymoeds genoeg om voor een Voiftteipre-

Metoorlolczcidde'Man) dit is myn eenig; kind, (ken.

Daer in dat myn gemoed alleen vermake vind.

't En weet (geiyk gy ziet) van ftuipen ofte nygen,
't En kac niet op zyn Hoofts ter aerde neder zygen.

,\ 3
- \ *
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't Is Üeoht tn /onder eri< ja rond gelyk een Idocn,
Wat dienii kan zoo etn Maegd aen Prins ot" Koning

Gy hebt in deze ftad zoo menig duidend vrouwen , (doen ?

Gel eert ook van der Jeugd om Prinsen t'onderhnuvven.

Kielt daer naer uwen wenfeh al wien het u behaegt.»

En laet my, machtig Vorü, en laet my deze Maegd
Indien het anders gaet, ik weer het zal gebeuten,

Dat myn ellendig hert zal eeuwig moeten treuren;

Want al de buurte zeid, en houd 't voor gewis,
Dat deze, die gy ziet, niet ai misraaekt en is.

En blyftze dan in 't Hof, ea wordze daer eeflepen,

En leertze met 'er tyd dat gy noemt Hooifche grepen,
Zoo ftaetze voor gewis om eens te zyn verralfc,

Of van een Hooffchen vos , of van een flimmer gafh

En als haer befte pand zal wezen afgenomen,
Dan zalze wederom tot hiren Vader komen.

Onteert, vuil, ongezond, gewent tot flim bedryf,
Voor eeuwig onbequaem te zyn een Herders wyf,

Ik bidde, wat ik magi. laet deze zaken blyven,

In laat het Herders Kind hair Vaders fchapen dryven.

i/it zeid dö goede man vry met een droeve riem

.

En knielde voor den Vont, en Phryne nevens hem.

De Prins , ter wyl hy hoort den g .edenHuismanfpreken

,

Voelt fchier op ieder woord zyn herte meer ontftcken.

En als hy op de Maagd en haar gedaante let

,

Bevind hy dat de luft haar noch al dieper zet.

De tranen in haar oog, de droefheid in haar wezen,
D*t word al van den Vorft met ftillen mond geprezen;

Is 't niet een wonder ftuk? hem dunkt dat haar gelaat,

Uokvandedroefhid zelfs , haar des te zoeter itaat.

De liefd' is als de klim , zy weet 't af te grypen

,

Zy weet aan alle kant haar ranken in te nypen.

Het zy eea houte fchuit, of wel een harde wand,
. Waar iet maar open is daar hegt zich deze plant.

De Prins doet even zoo , en zyn bekoorde zinnen

,

Die vinden over al een oorzaak om te minnen.

Wat dat hy aan haar ziet 't word al tot goed beduit,

£fi hierom fpreekt de Vorft zyn ppzet klaadcr uit:

Vriend
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Vriend fzeid hy) wilt den angft van uwe zinnen wenden,
Geen linker van het Hof en zal u Dochter fchenden,
Hy die nu met u fpreekt is tot de Maagd gezint

,

En zal *er in verzien dat haar geen ander mind.
Laat vry aan hem de zon?, hy zalfe wel bewaren,
En gy en u gedacht en zult niet qualyk varen

:

Denkt vry dat u de kans nu wonder fchoone dient;

't En is geen kleine zaak een Koning tot een vriend*
Gunt my dat weerde pand om nevens my te ilapen,

Gy zult haaft meefter zyn van duizend vette fchapen.

Van weiden na den eisch, en landen voor den ploeg,
Voor u , voor u gezin , vfcor al u bloed genoeg

:

Ja voor het klein vertrek 'daar in gy zyt gezeten

,

Zult gy van nu voortaan in ruime zalen eten.

Gaat ziet noch heden uit naar eenig fchoon Kaftcel f

Het zal in korten zyn u wettig errefdeel.

Gy kont u, zoo gy wilt, van ftonden aan verryken,
't En zy gy nu ter tyd u kanze wilt verkyken.
Kom eigent, maar alleen de Maagd aan mynen fchoot

,

En gy en wat u raakt is nu te zamen groot.
Terwyi de Koning fprak, in plaatze van verwerven,
Hy ziet den ouden Man , hy ziet de Maagd bederven

,

Hy ziet angft in haar oog en in haar gantfch gelaat,

Hy ziet dat zyn verzoek gantfch buiten hoope ftaat.

Hier op verfloeg zyn hert en is geheel bewogen

,

En werd van quade luft met krachten af getogen.
Dies is hy tot de man wat nader afgegaan,
En nam hem by der hand, en fprak hem weder aan:

Ik zweere by de Kroon die God my geeft te dragen,
(Indien ik u bedrieg, zyn hand die moet my plagen.]

Ik zweere dat u Kind zal blyven in haer eer

;

Gy daarom , lieve Vriend, en hebt geen vreeze meer.
Gy, doet na wyze raad, het zal u wel gelukken,
Geen hand en zal de blom van deze Maagdom plukkea.
Als door een vaften band en onbevlekte trou,
Zy zal geen byzit zyn , maar wel een echte vrou.

Daar is een zeker Slot, niet verre van der Heiden,
Alwaar eenmachtig vee en uwe fchapsn- weiden'

X 4
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Hier woont een groote Vrou , we 1 eer een Princen wyf

,

Dieltoegeen Hoofic^e Jeugd heeft ouder hierbedryf.
Die word da-r op gevoed en vlytig onderwezen,
En die daer heeft gewoont word over al geprezen;
Daer is de teere Jeugd van alle lagen vry.
Geen Jonker m^g 'er in, geen Man' en komt 'er by.

Hier zal u Dochter zyn, ik zd 'er haer hertellen,

Gy wilt u maer alken in gecne zaken quellen;

Want naer een korten tyd zult gy ten vo'len zien,

Waer dit al henen wil en wat 'er zal gefchien

:

Nu gaet dan uwes weegs, ik zal u d.>en geleiden,

Ik zal voor deze Maegd een phetze doen bereiden.

Vaert wel en zyt gegroet. Dit (lilt de goede Man,
Hy dankt hi?r van den Prins ten beften als hy kan ;

Hy neemt zyn Dochter met , hy gaet met vrye treden

,

Verlaet het prachtig Hof, en geef. hem na beneden;
Maer t'wyl hy uit 'er ftad op zyne wegen ging,

Zoo vind hy nevens hem des Konings^Kamerling ?

Die leid haer in het Slot , gelyk het was bevoolen,

Om buten alle zorg aldaer te zyn verhoolen;

Hy zeid haer zynen laft en wat de Vorft behaegt,

En wat men voor onthael zal geven aen de Maegd;
Wat kleed zy dragen moet, wat peerels haer geleken,
Wat fteenen in het hair ofin haer oor te (leken:

Wat ketens om den hals, wat baggen op de mou,
Om eens te mogen zyn een Voritelyke Vrou.

Al wat Achates zeid is vlytig aengenomen,

Dies gaet hy wederom van daer hy was gekomen;
Maer eer hy roch vertrekt, beveelt hy boven al

Dat niet een eenig Man tot haer genaken zal

:

Al dit zag Pharesaen, en gin& hem doen bereiden,

Om van zyn weerde pand en uit het Slot te fcheiden

;

En ofhy (choon de Maagd daar ziet in goeden ftaat

,

Hy weenfnoch evenwel om dat hy van haar gaat.

Bocena gaat terllond haar gantfche tyd hefteden,

In 't voegen van het lyf, in 't rechten van de leden.

In 't (lellen van den gang; zoo dat in korten flond,

Men geene. van den hoop zoohupsengecflig vond.

Me -
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Me-Vrouw die 't Slot beftier doet op Bocena paffen,

Doet veel met riekend nat haar gar.fche leden watten»

Btfproeit haar alle daag met reuk en o del kruid,

En d't gaf aan de Maagd al vry een blyder huid. 1

Gelyk een wilde plant gewallen aan der heiden,

Dat niemand met den ploegden orond en komtbereiden»
D:e niemand ooit en wilt. of van het wied ontlaft,

Is fchraal, is ongezien, en van een rauzen ba.ll:

Maar als een Hovenier, aan wenze mocht behagen,
Haar g-ac in alle vlyt in beter aarde dragen.

En kuiftze van den mos, verbuigtze met 'er haud,
En vrydze van den vorifc en van de zonne-brand.

Dan komthet aardig kruid vry ichoonder op gerezen >

Het 'krygt een ander verw en toont een ander wezen.
Het fchiet een geeltig loof, en vry al volder blad

Als 't in het ichrale zand en dorre beemden had»

Zoo gaat het mei de Maagd, zy in het land gebooren,
Word door het goed onthaal vry fchoonder als te vooren

;

Want na de jonge Vorft haar voor zyn liefde koos ,

Ontlook haar gulle Jeugd gelyk een verfche roos.

Zy in het Slot bewaart, en in het huis geflooten,

Van hitte niet verbrand, vnn regen niet begooten»
Niet aan het lyf gehard van koud' of fchralen wind,
En is niet meer geftelt gelyk een Herders Kind.

Achates onder dies tot Phryne wel genegen,
Beleid het gantfche ftuk door wonder vreemde wegen.
Hy let op al haar doen, hy zoekt en ondervraagt,
Hoe zich het Harders K nd ontremde Juffers dcaagt.

En fchoon hy al verneemt? hoe verr' zy is gekomen,
En dat haar eerite glans aKvry heeft toe genomen,
Noch wil hy geender wys haar brenge aan den dagi
Voor dat mm haar gelaat aan Vorften tonnen mag.

Hy kent des Prinsen hert en alle zyn manieren,
Hy ziet waar heen de geeft en al de zinnen zwieren.
En mids hy ook den aard van onze Phryne weet,-

2$oo is 't dat hy den grond v;n al den handel meet,
Hy ziet van heden afliet emde dezer zaken,
En hoehy na den eifch den Prmce moet genaden

;

En
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En mid* "hem boven al Boccn- wel behaagt,
Zoo ftiert hy aüe ding ten goede van de°fvlaagd,

De Prins is orderwyl met lallen in genomen,
Om zonder lang ve trek rot haar te mogen komen;

IVÏnar fchoon hy dat befluit als met een vollen zin,
Achates evenwel die houd den Koning in.

Hy po°gt niet goed beleid en met geheeïe krachten,

Te raden aan den Verft een beter tyd te wachten.
En eerft te wülen zien (om niet te zyn be rpot)

Hoe dat zyn Herderin zal komen uit het Slot.

Daar was op deze tyd een fteek fpel aan te rechten ,

Daar viere tegen viere te zamen zoaden vechten,
Hier toe zoo word een dag van Konin^s weeggeleid,
En al het Hof gezin dat word 'er toe bereid.

Men recht toneelen op, van waar de groote Vrouwen,
HetRiddërlyk gevecht vermochten aan te fchouwen,
En na dat op het (tuk ten vollen is gelet,

Word ieder na het dient zvn plaatze daar gezet,

Achates (die een wyl nu hadde voor genomen
>

Bocena tot een proef eens uit te laten komen
Ten eind' hy weten mocht het oordeel van het Hof,
Het zy tot harer fmaad. het zy tot haren lef.)

Die wil van haar gelaat de wereld hooren fpreken,

En zoo het noodig is, verzetten haar gebreken;

En ziet tot deze proef gebruikt hy dit geval,

En meind dat hem de t'eeft hier dienftig wezen zal.

Hy zeid 't niet een merfch bet geen hy wil beginnen,

Maar dat hy meind te doen d2t weegt hy met de zinnen :

Hy brengt haar in de ftad een wyle voor de feeft,

Om dat hy voor bedrog en flimme lagen vreeft.

Maar als het Ridder-fpel 'ten leden quam te naken,

Zoo laat hy ra den eifch Bocena veerdig maken

Hy fchikt haar kleeren toe vol allerlei cieraat,

En wat 'er aller beft een Edel Juffer ftaat.

Hy doet een fchoon tooneel alleen voor haar bereiden,

En laatze door het volk by zeven Ridders leiden,

Al geefb'g uit geruft met eenderhande kleed,

Maar or* een vreemde wys en uitermaten breed.
Maar
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VTaar haar gewaat voor al geeft ieder groot vernoegen,

Dan 't was niet op de wys als doen de Juffers droegen.

Het fcheen uitheems te zyn en van een verre kuft,
En even dat verwekt een meerder oogen iuft.

Bocena werd gevolgt van negen kamer maagden,
Die aan het gamfche volk ten hoogt! en wel behaagden.

Maar zy bleef noch bedekt tot datze boven quam

,

En onder haar gevolg de voorite plaatze nam.

iDoen ga fz' haar aanzicht bloot met zoo een aardig wezen,
Dat ieder meind de Zon doen eerft te zyn gerezen.

En dat (vermids haar glans daarop de plaatze fcheen)

Al wat eerft fchoonheid hiet van ftonde naam verdweea.
Zy trekt op haar alleen het oog van alle menfchen,
Die maareen klein gez : gt van hare fchoonheidwenfchen.
Een ieder onderzoekt, een ieder ondervraagt,
Van waar dat komen mocht zoo uit gelezen Maagd?

Maar niemand wie het zy en weet 'er iet te zeggen,
En weet 'er aan het volk een vatten grond te leggen.

Geen menfeh kent haar gevolg, en minder haar geflagt,

Zy fchynt daar in het fpel als uit de lucht gebragt.

De Prins komt onder dies me: grooten fleep gereden,
En word van al het volk met ootmoet aan gebeden.
En mids hy nam zyn weg juift daar Bocena zat,

Zoo word zyn innig hert van Honden aan gevat.

Bocena gaf haar op, en al haar maagden rezen,

Op datze na den eifch den Koning eer bewezen.
Zy neeg met zoo een zwier en zoo een heus gelaa',

Dat ftraks op dit gezicht den Prins verwondert ftaat.

Hy vond iet in haar oog dat niet en is te zeggen

,

En dat hy niet en weet met woorden uit te leggen.

En dat noch evenwel zyn herte zoo bevangt,
Dat hy tot in het merg na hare Jeugd verlangt.

Ziet wat is Hoofs te zyn , en wel te konnen leven

,

En aan een moedig Voril: zyn rechten eifch te geven!
Veld-ftymphen wie gy zyt, men zegge wat men wil,
Hier is u ichoonheid uit, hier ftaan u gaven ftil

De Princ* van Tirol was eene van de bende,
Die vraagt de jonge Vorft of hy de Juffer kende? !i

Hy
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Hy zeid, ik zagze nooit, maar wieze wezen mag,
Zy is de fchoonlte Maagd die ik myn leven zag.

Maar ziet op dezen tyd zoo gaan de trommels razen,
Men hoort trompetten (laan ,raen hoort 'er hoorens blazen.

De Koning neemt de plaats die voor hem is geftelt

,

En daar op wykt het volk en maakt een open veld.

Vier Ridders in het groen verciert met witre veeren,
Lie komen eertt. ter baan en vellen hare fpeeren
Vier in het rood gekleed genegen om te flaan,

Zyn even daar ontrent, en rennen op de baan.
Men ziet hen tegens een met groote krachten fteken

,

Men ziet in korten ftond de ftyve langen breken,
Men ziet het effen hout verftuiven in de lucht?
De Ridders in het zand, de peerden op de vlucht.

Drie van den rooden hoop die vallen op der aarden;
Maar dezen onverlet zy trekken hare zwaarden.
En weder aan den man, als even ongezint;

Maar des al niet-te-min de groene bende wind.
Een van dit moedig rot, die belt zich had gequeten,
Quam rennen aan de plaats daar Phryne was gezeten

:

Hy zeide, fchoone Maagd, wie dat gy wezen meugt,
Hebt deel aan mynen roof, hebt deel aan myne vreugt,

Hebt deel aan mynen lof, gy hebt my kracht gegeven,
En met een ftille (poor myn zinn n aan gedreven •*

Want als ik maar een reis op uwe fchoonheid zag

,

Zoo was 't dat terttond myn vyand neder lag.

Dit zeid hy , en met een zoo laat hy tot haar komen

,

E^n fchoone verder- bos een Ridder af genomen.
Hier door werd op een nieu aan alle kant gevraagt.

Wie dat de gever was, en wie de fchoone Maagd?
Het fleek-ipel is gedaan, het vechten na gelaten,

En eer het iemand merkt is Phryne van der ftraten.

Achates haren vriend die had het zoo bedelt,

Dat zy is in der haeft ger.omen uit het veld.

Hoe dat het Hof verlangt, hoe dees en geenqgfochten ,

Wat vlyt de Ridders doen , wat middel zy brjdoch'en,

*t Is al vergeeffche zorg en moeite zonder vrucht:

De Maagd i«, zoo het fcbynt,5verdweenenindelucht.
Geen
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Geen levend' menfch en weet waar heen zy is getoogen

,

Zy fchynt aan al het volk als uit de ftad gevloogen:

De Koning even zelfs , roet al den gancfchen'Raad,
En weet de gronden nLt of wat "er omme gaat.

Hier door is in de Vorft een vr:emde luim gereden,
Het dunkt ti$m als een droom ofnacht-gedicht te wezen»

Het dunkt hem fpookery , vermits 'er niet een man

,

Van al het vreemd beleid de reden geven kan.

De Prins hierom ontzet, gaat zich alleen vertrekken,

Denkt wien hy dit geiieim ten betten zal ontdekken;
En t*wyl hy zie en dubt zoo komt de Kamerling,
En zag hoe dat het hooft van zynen Koning hing.

De Vpjrfl: in dit gepeis die word den Ridden ziende,

En mids hy hem geftaag in grpote zaken diende.

En dat met rouwe zucht, zoo fprak de jonge Vorft,

Daar is een vreemde zorg die per ft my op "de borft.

Die wo^lt my in het brein; Ik moet het u vertelen,

Gy moogt v indï .n» je kont) myn hert in rufte (lellen;

My is op dezen dag een zeldzaam ding geilhiet,

Dzt brengt myn grillig hert in ongewoon verdriet.

Ik heb in 't Ridders fpel een jonge Maagd gebonden.
Daar op Cgelyk iK zag) wel duizend oogen itonden.

Zy was lchoon (als het bleek) in aller menfehea zin,

Van heus en zoet gelaat, maar deftig niet- te-min;
Als zy haar neder boog, ik zag haar geestig wezen,
D'ïugd', heusheid, eerbaar rood, dat wa- 'er in te lezen,

My docht dat hiar gezicht my in Ket herte floeg,

En haalt in enkel brand en heete ftralen joeg.

Hier op word' ik bekoort om haar te mogen Iprëkea,
Maar zy U in der haaft bezyden af geweken:
Hoe dat ik heb gezocht, of wien ik vragen kan,
Geen oog heeft haar gezien, geen menfch en weet'ervao.

Dit is myn groote fpyt. Want wilt ik haar te vinden,
My dunkt ik waar gezint myn luft aan haar te binden.
Ons Herderin is fchoon, maar dees heelt vo. Ie lof,

Van fchoonheid by het volk , van heusheid in het Hof.
CJewis kan eenig ding my van Botena trekken,

Ziet dwe zou raiiTchien myn geeft hier toe verwikken.
Maai
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Maar hoe dit wezen zal, gy brengt iet aan den dag
Dat ray in dit geval een uitkomft geven mag.

Als dit Achates hoort, hy weet nau wat te zeggen

,

Hy gaat met diep gepeis zyn antwoord overleggen,

Hy weegt met groote zorg, hoe dat hy dit geval,
Ontrent een grillig hert ten belten (1 uuren zal. (wen,

Hy zeid dan: Machtig Vorft, 'ken wil geen ontluftbmu
'k En wil ook uwen geeft niet lang in twyffel houwen.

Het uitgelezen beeld dat gy op heden zaagt,

Dat is Bocena zelfs, dat is de zoete Maagd,
Die gy tot uwer vreugd, die gy eens hebt gekooren.

En zeker, na my dunkt, zy is voor u gebooren.

Gy hebt haar eens gezien gelyk een Herders Kind.

En gy hebt, edel Prins, haar even doen bemind i

Gy hebt haar nu gezien versiert gelyk de vrouwen

,

Die leven in het'Hof, en Frin;en onderhouwen;
En wis men heeft gemerkt dat zy na dat gewaar,

Kan (lellen haren gang, en voegen haar gelaat.

Gy ziet dat hare Jeugd in fchoonheid is gewaflen,

En dat haar Hooffche dracht en ryke fleenen paffen.

Gy ziet dat zy haar draagt gelyk een Princen vrou,

Ja dat een Scepter zelf haar wel betamen zou.

De Prins op dit verhaal en kan niet langer zwygen,

Hy voelt zyn jeugdig hert in hooge lullen ftygen

;

Hy zeid: Is deze iVIaagd, die ik op heden zag,

Bocena, die wel eer my in het herte lag?

Is zy dat Herders Kind dat ik u had bevoolen?

En die nu fchier een jaar is in het Slot verhoolen?

Is zy dit even zelés? Ik bidde zeg het my,
Zy is het (zeid de man) en andefs geen als zy.

Neemt my ten beften af, dat zonder u gehengen,

Ik in het Ridder fpel haar hebbe laten brengen:

Ik heb hier in gedaan als eens een Schilder plag,

Die, eer zyn kunftig werk te brengen aan den dag.

Dai ftetde voor het volk , en hoord een ieder fpreken

,

En vuld' op dezen proef•'al wat 'er mocht ontbreken.

Dit is myn wit geweeft waar op ik heb gezien,

En daar is nog een woord te zeggen boven dien.
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De Prins heeft geen geduld: hy valt hem in de reden,

En zeid: 'k En wil geen tyd in woorden meer hefteden

,

Zegt my waar is de Maagd ? Want zoo het kan gefchien

,

Ik moet ook heden zelfs het aardig wezen zien.

Daar. is geen zegden aan, de Prins is op gezeten,

Hy wil Cgelyk hy zeid) van all* de gronden weten.

De wyze Kamerling die voegt hem by de Vnr fl; 9

En ftild (zoo veel hy kan)z\n omgeroerde borft.

Hy zeid hem; Edel Prins die Kyken kont verwinnen,
Betoomt te dezer uur den loop vm uwe zinnen

:

Gy ryd nu tot een Maagd > de icnoonfte die Ik ken:
Aan wien ik over lang met eed verzegelt ben,

Ten aanzien Van haar eer. Die moet ik haar bewaren,
Zoo lang de goede God my zal het leven fparen;

Maar zoo nu eens het uer ontrent het ftroo ,ie raakt,

Daer is geen twyfel aan de vlam die is gemaakt
De Prins naar dit gefprek , en naer een kort bedenken,
Gelooft de fchoone Maagd in eere niette krenken ; ^
Hy zeid te zyn vernoegt als hyze saaar en ziet,

En als hy haar gezicht een kleine tyd geniet.

Hier op zoo doet de Vorft zyn peerdén fnelder dryvzn,
Laat in het naafte dorp raeeft al zyn Heerea blyven.
£n komt als zonder (leep tot aan het Maagde (lof
Maar niemand laat hem in, als door een hoog gebod.

Hem werd daar aan gezeid, als dat de Juffers aten,
En in een (li! vertrek alleen aen tafel zaten:
Doch zoo de Kamerling de Maagden wilde zien,
Men wees hem zeker plaats, het kor ide daar gefchien,

De Prins is onbekent, (dit was zoo belt gevonden)
Achates (zoo het fchynt) als van den Prins gefonden)
Die leid den jongen Vorft daar hy Bocena zag,
En daar zy lykelvd hem niet ontdekken mag.

Arete was gewent veel dingen op te werpen.
Om fpraken met verftand haar Maagden in te fcherpen.
En die terwyl men at; en juift op dezen tyd,
Zoo is 't dat haar de Jeugd hier in ten beften quyt.

De Koning ziet de Maagd en hare reine zeden

,

Verneemt haar zoete taal en haar bezette reden,

Sb
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Eü dit in een vervat dat maakt hern zoo gezint,
Dat hy zyn Herderin niet als ter eeren mind.

Hy fpreekt Achates aan (na veeldrhande zaken,
Te hebben overmerkt; 'k en zal haer niet genaken.
Noch harer, zeidde Prins, genieren in het bed,
Voor dat ik haar de Kroon zal hebben op gezet'

Gy oeffent U verftand, ëq opent goede vonden
,Om hier in wel ie gaan en dat op vatte gronden.

Vind ons een middel uit, hoe dat men dit geval,
De Stenden van het Ryk met glimp doen Snaken zal.

Hier op vertrekt de Prins , en geeft hem na beneden

,

En tot het naalte dorp in haaflc afgereden, (na^t,
Bleef met den Hooffehen (Lep aldaar den gantlchen'
Die hy meelt zonder (Lap met denken over bracht:

Maar als de gulde Zon quam aan den Hemel icliynen,
En doet het minder licht door haren glans verdwynen.
Zoo ryft de Koning op , en geeft hem in het veld

,

Daar hy noch voor een tyd net wild met houden queld.
Niet dat hy in der daad gen-gen is te jagi n

,

C)f dat hem even doe de velden noch behagen

;

Maar ©p dat zyn gevo'g, terwyl cie Koning joeg,
Niet ondervinden zou wat hy in 't htrte droeg.

Achates onder dies die gaat hem valt bereiden

,

Hoe dat hy dit begin ten einde zal beleiden.

Hy kend dit nydig Hof, en wat 'er omme gaat,

Hy kend niet dan te wel de tanden van den haat.

En daarom vind hy goed een deel geflepen gaden,

Hy ftuk onrrent het volk te laten Ouder taiten.

Ten eind' hy weten mocht, wat van zoo lagen trou ,

En van ket gantfeh beleid de wereld fpreken zou.

Hy gaat van Monden aan by twee vertroude vrienden

,

Die even dce ter tyd den jonden Koning dienden.

£n als hy ieder een hier op byzonder vraagt,

Zoo vond.hy dat het volk niet over een en draagt.

De eerfle dien hy fprak die ging den Koning pryzen,]

Dat hy den lagen ftaat wil eere gaan bewyzen.

Hy zeid: doe Adarn dolf, en Eva zat en fpan,

W aar vond men doe ter tyd den trotzen Edelman ?

Wy
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Wy zyn van eener ftof, uit eene klomp gefchapen»
Waarom en zal de Prins niet vreugde konnen rapen,

Daar riem de luft geleid gelyk een ieder doet,

Na dien de rechte trou haar vryheid hebben moet?
De zin die is 't al in diergelyke zaken,

De fpys die iemand kieft die plag hem wel te fmaken.
De trou is at te vaft en duurt te byfter lang.

Men dient hier niet te doen als buyten alle dwang.
Ik achte dat de Prins is uit het Hof geweken,
Terwyl hy daar ontdekt zoo veel bekaaide ftreken

;

Want pracht en dertelheid, en ik en weet niet wat,
Die woonen even daar, en heerfchen in de ftad.

En zoo daar reine tucht ter wereld is gebleven,

Die vind men heden niet als in het buiten leven.

Helaas! hier in het Hof is alle ding ontfteld,

Deugd een voud eerbaar rood zyn vruchte van het velt

Daar is de fchaamte noch daar zyn gezonde leden

,

En vriendfehap zonder gal en onbevlekte zedea.

Wie daar een Maagd bekomt die hem vernoegen mag,
Diekrygteen groot ffefchenkopzynenbruiloftsdag.

Een wyf van hoogen fla.m en wil voor niemand buigen,
De daad en reden zelfs, die kan het ons betuigen,

Zy trofl, zy overdwerft, zy ringelt haren man,
Maar die zyn minder trouwt die is 'er meefter van.

Doch hoe het immer gaat, wie zal geftrenge wetten,
Wie zal een machtig Vorft een regel konnen zetten?
• Wie zal een moedig Prins hier cegen willen gaan?
Het tr uwen is gewoon een ieder vry teilaan.

Als dit Achates hoort, het is een groot vermaken,
Vermits hy meen j te zien een uitkom!! van de zaken.

Hy bid den Edelman dat hy wanneer het dient,

In 't Hofen in den Raad wil zyndes Konings vriend»

Daar mede treed hy voort, en hoort den tweeden fprekeri

Maar vind met herten leed dat hier de zaken (teken,

Hy vind hoe deze man h :

er anders in gevoelt,

En tegens zynen vond met al de zinnen woeld.
Hoe ! zeid hv , zal en Prins een boeren dochter trouwen
Tot fchand' en enkel £naad van alle aroote vrouwen?

Y Wie
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Wie heeft 'er in hec Hof zoo mallen ftuk bedacht,
En uit een grillig hooft den Koning aan gebracht?

Voor ray; indien ik oit in u dit kan bemerken,
Ik zal met alle macht, ik zal 'er tegen werken:
En wis gy zult u zien van alle man verfoeit,

Om dat u flim beleid met deze dingen moeit.

Al wat van Adel is dat zulje gantfeh verbelgen,

En niet een Hooffche Maagd en zal de fmaad verfweigen

Gy daarom fzyt gy wys) voorziet u ongeval,

En weegt in u gemoed wat u gebeuren zal.

Wie kan 'er maller ft.uk zyn leven oit verzinnen,

Als dat een machtig Vorft een floire zal beminnen?
Een Jole van het land die noit en heeft geleert,

Hoe dat men in het Hof of by een Prins verkeert

:

T>ie niet van eer en weet, maar al haar gantfche leven

Of geiten heeft geweid , of koeyen heeft gedreven

,

Of fchapen heeft gewagt, of zwynen heeft geftout

Een lichaam zonder ziel, een klompe zonder zout.

En waarom wierd de floir den Koning aan gewezen?
Alleen om dat het dier niet leelyk fchynt te wezen ?

Maar zegmy nu een reis, wAt is de fchoonheiddoch ;

Een peerei van ge' as, een lieffelyk bedrog,
Een blom van teeren aard. die lichte kan verdwynen,
Soo maar een heete Zon op haer begint te fchynen,
Soo maar een koude vorft daar over neder zygt,

Of datze maar een worm ontrent de wortel krygt.

Maar ik zou nog miflehien de fchoonheid konnen pryzen,

Als zich een jonge Maagd had laten onderwyzen

,

En was naareifch geleert hoe zy haar dragen moet,
By Vorften van het Ryk, of by het Edel bloed.

Maer wat is fchoone verw , wanneer beleefde zeden.

Gebreken aen den geeft gebreken aan de leden ?

Voorwaar 't is anders niet als Hechts een ydel beeld,

Dat ieder die het ziet van ftonden aan verveelt.

Wilt gy een mellik-dier aan onzen Koning geven,
Dat is de bleeke dood geknoppelt aan het leven.

Dat is by eengevoegt een gantfeh verfcheiden aard,

Die noit als met verdriet te zamen werd gepaard,

Hy



EEN HERDERINNE. ftv5

Êy-, wat ik bidden mag! Iaat Klaas een Jopjen trouwen,
En Iaat de boere Jeugd haar lompe vryfter houwen ;

Maer Iaet een Prinjen hert, en al hec edel bloed
Zig paren na den eifch en daar het paren moet.

De Vorft moet edel zaad voor zyn gedachte winaen

,

En dient daeromeen Maegd van edel bloed te minnen
Boerinnen, hoe het zy, die brengen boeren voort,
Dus zeg van dit beilag my niet een enkel woord.

Ik zal den hemel zelf eer met der aarden mengen,
Als dat ik deze fmaed myn leven wil gehengen:
Wie dit ooit in den raed of by den Koning dry ft,

k En wil geen Ridder zyn, zoo hy ten Hove blyft

Maar zoo miiTchien de Prins , om wilde vreugd te rapen

,

Een meisjen uit hec veld heefc luft te gaen beflapen,

Dat geef ik aen de Vorft en aen de gulle Jeugd,
Maer vooreen kleine tyd en voor een korte vreugd.

Achates als hy hoort dit hard en vinnig fpreken,

Hy denkc in zyn gemoed hier moet wat achter Heken,
'Hy breekt zyn reden af, en maekt hem van denman.
Ten zoetften dat hy mag ten beden dat hy kan.

Hy gaet dien eigen ftonJ ontrent zyn naefte magen ,

Wat dat hier fchorten mag ten nauften ondervragen:

En als hem zeker vriend hier van de gronden wees,
Soo vond hy met 'er daed van waer dien yver rees.

Hy vond hoe dat de Prins wel eer had onderhouwen,
Een van des Ridders bloed, en van de groote vrouwen,
En dat zy even doen noch in verwachten ftond.

Van 's Konings hooger gunft en naerder rrou- verbond
Ach! (zeid de Kamerling) dit zyn de rechte (treken,

Die zullen nimmermeer hier in het Hof ontbreken/
Men fpreekt,gelyk het fchynt , ten goede van den ftaec

En die het regt door ziet en vind macjr eigen baet.

Maer ik en wil den vriend hier in ^een onrecht geven
Al komt hy tegen my geweldig aen gedreven ?

Hy vifcht op zyngety, hoe kan het anders zyn?
Maer ik heb onder dies te letten op het myn.

Mier hier dient zacht gegaen en door bedekte wgen,
Of ik kryg al het Hof en ai den Adel tegen,

y 2 vm
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Den man van wien ik kom heeft aenhangin den Raecï

En 't is een harden quaft die op zyn punten ftaet.

't Ts beter (naer ik merk) een weinig hier te ftryken

,

En van zoo feilen rotz in ftilheid af te wyken.
'c Is beter dat eenmenfchzyn harde tochten dwingt,
En liever omme keert, eer dat hy qualyk fpringt.

De Vorft, die nooit en laet hier op te willen malen,
Zend boden in der haeft, en laet Achates halen;

En als de Kamerling is in het Hof gebracht.

Vraegt hem de jonge Prins wat raed hy heeft bedacht:

Hier op beftaet de man zyn meening uit te fpreken,

En zeid: Het ftuk, ö Vorft! en dient niet uit te leken;

ftaer zyn 'er in het Ryk die gaen 'er tegen aen,
Men diend in dit beflag een vafter weg te gaen.

Ik heb in Godes Boek een fchoon \erhael gelezen,

Dat zal (na myn begryp) den Koning dïenftig wezen.
Gy doet gelyk een "Vorft van Meden eens beftond,

Als hy zich "in beraed op dezen handel vond.

Hy liet uit al het Ryk in zyn vergulde zalen,

Hy liet van alle kant veel fchoone maegden halen.

'En als het aerdig rot voor hem werd opgebracht,
Zoo koos hy vooreen Vrou die hem de fchoon ftedagt

C^aet even dus te werk, en laet hier Vryfters komen,
Uit Steden, uit het Land, uit al het Ryk genomen.
En zet Bocena zelfs ook onder dit getal;

Ik houde dat de Maegd de fchoonfte wezen zal.

Treed dan in u vertrek met zeven uwer heeren

,

En laet het gantfche fuik met haer beleid vereeren.

En als gy kiezen wilt gebruikt dan haren raed,

En hoort of aen het volk de Maegd, te zinne ftaet.

Ik houd dat niet een menfeh haer glants zal tegenfpreken

En dan zo is het ftuk by niemand ooit te breken.

Want gy en hebt geen wyf in dwaesheid op gevat,
Maer hebt 'er Princen raed en wysheid by gehad.

De Vorft heeft in den vond een wonder groot behagen J
En het niet in den Raed de zake voor te dragen

;

Hy zeid hoe zyn gemoed tot trouwen is gezint,
Indien men na zyn hert een zoet gezelfchap vind.

Die
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Dit werd met vreugd gehoortrdies zond men in de fteden,

En waermen Maegden weet begaeft met fchoone leden,

De blom van al het land word in het Hof gebracht,
Daer ieder haer geluk met groot verlangen wacht.

Maer op dien eigen t\d dat al de Maegden zaten,

En ftelden in het werk al wat haer mochte baten.

Tot glans en friffche feugd, zoo gaet de Kamerling,
En geeft hem in de zael, en let op alle ding

Hy ziet den Maegden berg in alle klaerheid blinken,

Dat hem voor Phryne zelf de moed beson te zinken
Want t'wyl hy Juffers zag van uitgelezen glans,

Ach zeid hy in zyn herr , voor ons" is weinig kans.

Ik zie dit Vryfcer fieir, het fcraelt gelyk de fterren,

Soo dat myn geeft verdwaelc, myn aogen hier verwerren
Jk heb al wat te veel op onze Maegd geftaen,

Ik ducht de jonge Vorfc die mocht wel elders gaen

Hier is zoo veel te zien en voor hem uit te kiezen,

Hoe licht zou dan de Prins zyn oordeel hier verliezen?
Hoe lichte zou een Maegd van dit gellepen Hof,
Verftellen ons bedryf en nemen onzen lof?

Hoe lichte zou een oog , genegen om te mallen

,

Verkeerde wegen gaen en elders henen vallen ?

Wie keur heeft is bevreeft, en fcaet gelyk en drilt,

Onzeker wat hy doen of wat hy laten wilt.

De Man in dezen praem gaet by de fchoonfte Maegden
En die meeft (zoo het fcheen y aen alle man behaegden
En mids hy wonder fcherp op al haer wezen let,

Soo vind hy in der daed haer wangen vol blanket.

Hy zvvygt fchoon hy het mt rkt) en gaet het overlegge

WH hy in dit geval den Koning heeft te zeggen.
En hoe voorts by den Raed de zake dient beleid

,

En ftaende by den Vorfc zoo heefc hy dit gezeid:

Eenkooper, edel Prins, die hoeft wel hondert oogen.
Of anders zonder dat zoo word hy licht bedrogen,
Gy zoekt op deze tyd voor u een echte wyf,
En dat en is voorwaer geen ydel tyd verdryf:

Het is een vaften knoop die niet en is te flaken ,

Die met geen loozen vond olt los en is te m?teen:
Y 3 Sol
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Zoo dient dan op het ftuk met alle vlyt gelet,

En door een goed beleid de zake vafc gezet.

Men vind 'er in het Hof die met hlankette wangen,
En met gemaekte glans de menfchen konnen vangen*
En dat is ïlim bedrog en niet als enkel fchyn,
Het dient wel in gezien en nagefpoort te zyn.

Al die van deze lilt zyn oogen laet verblinden,
Die zal een ander wyf in korte dagen vinden;
Want deze morzefy en dient maer voor een wyL
En al wat aerdig fcheen verdwynt in enkel quyl.

Gy, let dan op het ftuk. De Prins geheel beladen ,

Die vraegt den Kamerling wat befc hier is geraden?
Achates maekt hem fterk te breken dezen flag

,

Indien hv na den eifch het ftuk beleiden mag.
De Prins die ftaet het toe, en laet terf>ond gebieden»
Dat wat den man beveelt zal in der daed gefchieden

;

Hyzeidhetaen her Hof, hy zeid het aen den Raed,
Hy zeid het aen het volk dat in de kamer ftae\

Straks doet de Kamerling een gouden bekken halen,

En zet een rap gezel ten einde van de zalen,

Die fchonk daer edel nat van wonder zoeten geur;
Maer hy en zyn gevolg bezet de gantfche deur.

Daer roept men overluit de Juffersjjy de namen ,

Op datze voor den V'orft en voor de Raden quamen:
Niet met een grooten hoop en flordig in 't gemeen,
Maer ieder voor h: er zelfs, en niet als een vooreen.

Maer onder dit beflag zoo doet Achates pallen

,

!Dat niemand in en komt ofmocht haer eerf mael wallen

:

Dat is een oude wys (gelyk de jo' ker zeid)

Daer van AlTuerus zelfs de gronden heeft geleid.

Juift op dien eigen fcond zoo komt daer aen getreden,

i'Éen Maegd van fleren aerd en wonder fchoone leden,

Die geeft haer na de deur, en poogt 'er integaen;
Maer die het is belaft die houd de juffer ftacn.

Achates komt 'er by en doet haer water bieden

,

fcy weigert even ftaeg, en fchynt 'er af te vlieden.

"Waft , zeid de Kamerling , ons dient hier geen verfchil

i Hec is een zoete reuk, en 't is de* Konings wil,

Hy

i
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Hy laat fals 't haarder eer) het edel water gieten,
En doet het even zelfs op hare wangen vlietetf.

Maar wat een zeldzaam ding.? terwyï de Juffer wies,

Soo leed haar fchoone verw een wonder groot verlies.

Haar uit gelezen glants, haar roos-gelyke wangen,
Zyn van een geellu bleik als van dedobd bevangen,

Soi dat geheel-haar glants die eerft zoo luftig fcheen,
Verging gelyk een fchim, en als een rook verdween,

Dat zeldzaam mengelmoes viel in het goude bekken,
En wat 'er over bleef en zyn maar vuile plekken.

Een Pagie daar ontrent, "die al den handel zag

Die riep de Juffer toe zoo fchamper als hy mag:
Ongure morzebel, u zou geen Kroone paffen.

Van kuffen word je vuil, en leelyk van het waffen.

Al wie bedriegen wil en dient hier niet ontrent,

De Koning wil een Maagd die geen penceel en kent.

De Juffer is befchaamt, en wil te rugge treden.

Maar by den Kamerliag en word het niet geleden,

En fchocn hec haar mishaagt hy doetze binnengaan,
Hy doetfe voor den Vorft en voor de Raden ftaan;

Eylaas! wat zaize doen : zy moet gehoorzaam wezen,
Dies komt het innig bloed 'haar in het hooft gerezen,
Zy zag 'er zeldzaam uit om datze was beplekt,

En oes al nog te meer om datze werd begekt.

De tweede die 'er quam, en meefr al die haar volgen,

Zyn even zoo geftelt, en even dus verbolgen:

'En fchoon men onder haar ook friffche Maagden vind,

^ch is het meerendeel ten hoogften ongezint.

Het fpyt haar al gelyk , dat zno een zeldzaam waffen
Haar go r een loos beleid ontydig quam veraflen:

Dies lyd het Maagden rot, of in haar net gewaat,
Of in haar geefïig hair, of in haar zoet gelaat.

Achates onder dies, tot Phryne meelt genegen,
En ging in dit beleid niet al te rechte wegen

,

Want komt 'er oit een Maagd die hem te fchoon edacht,
Die werd dan eenig leexi of hinder aan gebracht.

Een Jongen uit het Hof, door lift en flimme treken

,

Dïq wordals onverhoeds haar op het lyf gefteken,
Y 4 Die
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Die, kreukt haar lob, of kant, of anier poppe-goed,
En daarom is de Maagd ontftelt in haar gemoed.

Zy krygt een ander verw, zy krygt ten ander wezen 3

Daar fpyt, daar innig leet, en wraak in is te lezen;
Soo dat 'er geen van al ontrent den Koning quam,
Of fcheen geweldig ftuurs of uiterman gram.

De lekkers ondtrwyl die deze ranken dreven,
Die werden des beuraft en wonder hard bekeven,
Doch al maar in den fchyn ; want in de ware daad,
Soo was het Huk beleid met voor bedachten raad.

Ontrent op dezen tyd zoo liet men Phryne kome» 9
Die noch in al het Hof geen menfeh en had vernomen.

Daar was een ftil vertrek, hier quam de Vryfteruit,

En <^ro g in haar gelaat gelyk een volle Bruid.

Haar oog is geeftig i -ly, haar frifTche wangen bloozen,

En fchyn t niet ongelyk met verfch geplukte roozen:

Haar kleed is zonder pracht, maar uitermaten n- t;

Haar vlechten zonder goud, maar geeiTig op gezet.

Zy wies haar voor het volk, gelyk de Juffersdeden,

Maar nie: ccq Hooffche guit en raakt haar aan de leden,

En
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En mids haar zoet gelaat met waflTchefchoonder werd
Soo wanz,een ieders gunft en ook deskonibgs hert.

Het ooge van de Prins is ftraks op haar geweken

,

En niemand van de Kaad en kon 'er tegen fpreken;

Want ais men nevens haar de gantfche bende zag;
Niet eene van den hoop die haar bereiken mag.

Dit geeft den jongen Volleen wonder groot vernoegen,

Dies gaat hy tot de Maagd zyn hertenader voegen;

Hy trekt van zynen hals een keten die hy droeg

,

Die hy met groote vreugd haar om de ieden iioeg :

Een keten zoo gemaakt- dat over alle kanten

Niet anders is te zien als groote diamanten:
Hier doet hy woorden by, die paffen op de daad,

En maaktze" Koningin te midden in den Raad.

De Fee ft die was bereid en dat met volle leden,

En daar ging al het Ryk veel dagen in belleden:

Men ziet 'er groote koft en wonder groote pracht.

En Phryne word bevrucht ook van den eerden nacht.

Achates onder dies gaat veelderlei juweelen,
Met woorden na den eifch de Juffers omme deelen,

De Juffers die de Prins by een geroepen had:

4

En dit gefchenk beliep 'al vry een groote fchat*

De Vos die was beduch dat hy de flimme kuuren,
In dit beleid gepleegt, eens lydig zou bezuuren

,

Indien hy zonder eer en met een quaden grond,
De Maagden uit het Hof in hare lieden zond.

Dies gaathy opeenry haar in 't byzonder groeten:
En met een open hand haar wra»gé fpyt verzoeten

:

hiier bleef een peerelfnoer, een wonder edel pand,
En daar een fchoon kleinood gecjert met diamand:

In 't korte, niet een Maagd en word te huis gezonden,
Die onder haar cieraad geen aanwas heeft gevonden

,

Die (mids dat hy het gaf) hier van den dank ontfing.
En dat al door de gunft van onzen Kamerling,

.Soo haait de loose gaft de juffers heeft befchonken,
Begint des Konings gunft ook over hem te vonken,
Hy denkt wat deze Man al moeiten heeft gedaan,
En wat hy door het Hof voor ontiufl heefc begaan.

y 7 Dj**
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Dies word hem van den Prins eenbruid- duktoe geworpen i

Dat was een Landvoogdy met hondertfehoone dorpen,
En noch een machtig Slot dat op de grenzen ligt, %

Soo diep vond hem de Vorfl aan dezen man verplicht.

j

Maar fchoon hem dat gefchenk is van den Prins gekomen,
En dat het even zoo van hem is aan genomen

,

Het was de Komngin die m§t een zoet beleid

De zinnen van de Vorfl te vooren had bereid' l

De negen maanden gaan, de tyd is om gekomen,
De nyders word de (lof van afle fpot benomen

,

Bocena baart een Zoon tot vreugde van het Ryk, i

En die in ieder deel zyn Vader »s gelyk.

Dit doet den jongen Vorft in have liefde waflen

En al het hof-gezin op hare dienfteo pafft-n. I

Het maakt haar wel gezien door al het gantfche land.
j

Soo dat zy in het Ryk haar nu beveiligt vand.

Godt liet de jonge Vrou veel blydfehap -weder varen.

Zy kreeg een geedig kind , ook boven zyne jaren

,

Soo dat men werd gewaar ook : n zyn eerde Jeugd,

Zyns Vaders edel bloed, zyns Moeders ware deugd

Dit heeft de fnelle Faam ten luiden uit gekreten,

En liet het vreemd geval door al de landen weten.

De nieuwe Koningin, gekomen uit het veld.

Word als een wonder (luk een ieder voor geitel

t

De vrienden boven al, en die haar naad bedonden,

Die hebben in het werk een groote lufl bevonden,

Zy dellen voor gewis dat ook de bede daat

En rykdom niet- te- min nu voor hen zeker gaat.

Daar op zoo gaat het volk te zamen overleggen

Wat dat de Koningin is diendig aan te zeggen
• _

En daar cp naar het Hof: en naar een. kort beüuit

Drukt een op deze wys haar aller meinig uit:

Al zyt gy (lieve Nicht) ons nu al vry ontleken,

Hooft ons des niet- te- min , hoort ons een weinig fpreken

.

Gy waard gelyk als wv, ('t is maar een kleine tyd;

Nu zien wy dat gy Vrouw van deze landen zyt.

Gy draagt een goude Kroon en wonder rykekleeren,

Gy kont, indien gy *ilt, ons mede nu vereerc^an(

'
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'&|Want dat u Godc verheft is niet voor u alleen,

Wy meinen 't is voor ons een zegen in 't gemeen.
T
Y zien de kamer maagd die hier ons quam geleiden,

^n die wy ons belang met ronde woorden zeiden,

Die is zoo moi gekleed en van zoo ryken glan^,

Dat in haar flippen fteekt meer als een hoeve lants.'

eemt ons ook in het Hof, en geeft onsgrooteftaten
30 mogen wy voortaan de boere nering laten, 5

Zoo mogen wy in lull verflyten orz» Jeugd,
Dat zal u eere zyn en ons een groote vreugd,

ocena zag haar aan , en met een vrolyk wezen

,

eefc aan den lompen hoop haar zoeten aard bewezen
,

Zy hietae wellekom en doetze goet onthaal,

Maar fielt, het antwoord uit tot aan het middagmaal
ie vrienden al gelyk, ook eer men heeft gegeten,
ernieuwen haar verzoek en willen antwoord weten
Zy willen , zoo het fchynt, en hoe het immer gaat,

Zy- willen meerder goed en vry een hoogcr fhiac.

e zoete Koningin, hoewel tot hun g negen,
}id: Vrienden, laat het ftuk wat nader overwegen;
Ik hebbe goede wil, en ook mifTchien de ïnagc,

Dat gy moogt in het Hof tot eere zyn gebracht,
'aar laat u van den fchyn het ooge niét verblinden,
at gy hier meint te zyn en is hier niei te vinden,

ik weet, als gy my ziet, gy beeld u wonder h\ y

lyi al dit Hoofs beflag dat ipeelt u in den zin:
aar zooje met 'er* daad de zake komt te proeven,

zult al menigmaal u vrolyk hert bedroeven;
Gy ziet ('t is waarj aan my een ryken prachtig kleed,
Maar dat men niet en ziet is innig herten leed,

2t Hof geiykt een fchoen verguld aan alie kanten
j

"aar vande Roozen zyn vol fchoone diamanten,
Soo dat meert al het volk en wie haar luifter ziet,

Daar op het ooge flaat, daar aan het herte bied:
'

lar krygt 'er eenig menfeh de voeten eenmaal binnen,
e vind 'er knobbels in, en dikmaals haarde pinnen,
Lo dat hy menigmaal van pyne fchier vzrfa acht,
Tcrwyl een die het ziet hem vry gelukkigagt:

En
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Eer ik was uit het land in dezen flaat getogen,
Doen was ik even zoo gelyk als gv bedroogen J
My docht het weelig Hof dat was een paradys,

f

En 't ie een bon* , een loos . een broos, een nietigys.
|

Ik dacht, als ik een Kroon zal op den Hoofde drager
Dan zal ik zyn bevryd van alle flure vlagen,
Van hooftzweer, van gequel, van allerley verdrïei'

Maar wat ik heb verwacht : ach! dat en vind 'kniel

Ik heb myn teere vrucht met fmerten moeten drage
En ook in barens nood myn leven moeten wagen

,

Ik hebbe pyn gevoelt door al myn gantfche lyf,

Gelyk een flechte vrou en als een Herders wyf.
En nu ik ben verlof! en wil men niet gedoogen

"

Dat ik met eigen borft het kind zal inog-n zoogen;
De Moeder van de vrugt en mag geen voedfïer zyn
Een ander heeft de vreugt en zv alleen de pyn

Dit heeft de grootsheid in , en duifend vreemde ranke

Daer van myn vry gemoed zig niet en kan bedanken
Wat zuur is blyft ons by , wat zoet is dat verdwyr
ó Vrienden! Hooffche glans enisnietdatzeichyni

Geloof 't zoo je wik, ik leid
1

een zoeker leven

Doen ik met eiger hand myn fchaapjes heb gedreevc

Doen ik het weelig vee* zag weiden in het gras

En buiten Hooffche pracht , en in geruflheid w.

Schoon ik doen niet en zag verfcheide tafels rechtt

En niet en was gedient van honderd fluks ze knecht»

Het kruid, het moes, het fruit dat op de velden w;

Heeft my genoeg gefpyft, rnaer nimmer overl:

Al dronk ik geenen wyn gebracht uit verre lande;

Die blakert in het glas", enfchynt 'er in te branden

Ik koos in eenig' veld een vliec een klare beek,

Daer in ik even zelfs myn gantfche leden keek

Al boord' ik noit muzyk o*p gulde fnaren fpeelen.

Al hoord' ik geen gezarg van afgerechte keelen ;

Een nieu gefneden riec, daer op een Herder blie

Gafdat myn druk verfmolt , en dat myn vreugde wi

Al had ik geen paleis geftelt op groóte boogen;

Beplaac met boom-gewas, met hagen om getoeger
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Een boom die koelte gaf, en toont een jeugdig blad»

Was my een Konings Hof als ik 'er onder zat"

choon ik doen nimmermeer en dronk uit goude fchalen

,

)ie glimmen in het oog, en door de kamer ftralen;

R Een kopje net gedraait uit effen beuken houd,

Gaf my doen meerder Iufc als nu hec prachtig goud,
U had ik doen geen bed geciert met ryke fpreyen,

Selyk Egypten land wel aardig weet te breyen;

Een (laapjen in het hoi, of in het weehg groen,

Plag my al beter deugd en meerder vreugd te doen.

K\ was ik'niet gekleed in zyd of goude laken,

3e!yk men in het hof genegen is te maken,
Een kleed van onfe wol gemaakt met eiger hand,
Daar in was 't dat ik hulp voor koud en hitte vand,

Al was ik niet omringt met hoopen van trawanten,

Die fpiefTen als eèn Bofch ontrent den Koning planten,

Myn lyf-fchut was een hond die om de kudde ging,

En dan nog eenig wild voor onfe keuke ving,

Had ik niet op het hooft een Kroonc van robynen,
En wat 'er aan het volk is groot gewoon te fchynen,
Een tuiltje net ge voegt, en alle daag ververfc,

Heeft ftaag mynoogverfraeicennoitmyn brein geperfc
Al was ik niet geftreelt en dikmaal onderhouwen,
Van Juffers uit hec hof en hondert fchoone Vrouwen,
De Vryfters in het dorp, een onbeveinsde Jeugd,
Die garen my vermaak en dat in reine vreugd.

Let vry op deze Kroon, daar onder licht verborgen,
Nyd, afgunft yverfuchten duizend vreemde forgen,

Daar is geen diamand die in de Kroone fteekt,
Die my niet honderd maal den zoeten flaap en breekt,

Ik denke menigmaal, wat kan my rykdom geven;
Geen ruft en ware lufc, en vry geen beter leven;
Maer in hec tegendeel verdriet en ongemak,
Ach vrienden grooc te zyn dat is een laftig pak.

Is 't niec een zoeter ding een kransjen op te zetcen,
Van roozen vers geplukt, van nieuwe violetten,
Van bloemen uic hec dal , van kruiden uit hec woud,
Als mee een treurig hooft ce zugcen ia het goud

;

Is
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Is 't niet een zoeter ding te zitten aan der heiden,
Daer in het luftig gras de vette kudden weiden,

Als op een dor tapyt, of ander zeldzaam kleed,
Te fmelten even ftaag van innig herten leed?

Is 't niet een zoeter ding met onbedwonge leden
Nu in het open veld, dan in het bofch te treden,

Alslchierhetgantfchejaarinhuiste zyngebocht,
Gebannen van het woud en uit de vrye locht.

Men zegge wat men wil, de koftelyke fteenen

En zyn zoo lullig niet gelyk de lieden meenen;
De Kroon , de zware Kroon , die perft ons in het hoofi
Soo datz' ons menigmaal van alle vreugt berooft.

Al ben ik aan den difch met groote pracht gezeten
Wat heb ik van den drank of van het lekker eten?
Men heeft my doen verdaan dat even in den wyn
Hier dikmaal niet en is als doodelyk fenyn,

Dat in de befte koft, dat in de goude vaten,

En wat 'en iemand pryft ontrent de groote ftaten,

Is gif en draken bloed, is vuil en flim bejag,

Soo dat men zQ'idtr vjees geen fpyze nutten mag
Maar ziet, het luftig woud is vry van deze lagen,

Men hoort daar noi t een men fch van dezen handel klagen

Ik denke nu ter tyd en zegge m nigmaal,

Een teil van rooden klei en kende nooit regaal.

Is oit in 't groene woud een nachtegaal gevangen

Die een gulden koi moet op gefiooten hangen,

Wat baat hem deze glans? eilaas! het aardig beeft,

En zingt niet a's hyplag maar toont eendroeyen geeft,

Het gaat ook my aldus. Ik wilde liever zwieren,

En zoeken rnyn "vermaak ontrent de zoete dieren:

Ik ben in rnyn gemoet ook heden zoo geftelt,

Ik koos (indien ik mogt) als nog het op-n veld.

Maar nu de groote Godt my heeft de Kroon gegeven,

Om by een machtig 'Prins hier in het Hof te leven,

Soo moet ik (en ik wil) verbuigen rnyn gepeis,

En leven (dat ik kan) hier na den rechten eis.

Wat kan ikflechte Vrou, of wie dog kan het merken,

Wat God door myneo dieniï gezint is uit te werken?
Er

l
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En wat miflchien het Kind dat ik nog baren mag,
Ten goede van het Ryk zal brengen aan den dag,

Ik kan (belieft het God) ik mag een Hefter wezen,
En van een droeve quaal het gantfche land genezen

,

Die goede Koningin is my hier in gelyk,

Zy was een Hechte Maagd, en kreeg een machtig Ryk,
Ik wil voortaen met haar verwachten Godes zegen,

'k hebbe dezen kroon met geen bedrog, gekregen,

Met geen geweld verkracht; diesbeniknietbefchroomt

Wat my in dezen üaat van iemand over koomt.
Maar gy die aan het Hof u fchynt te willen bieden,

Denkt wat de wereld is , en wat 'er kan gefchieden

;

Gy loopt na dit gewoel, van niemand des verzocht,
En dat heeft menig menfeh in grootemougebrocht.

Ey wat ik bidden mag! indien gy zyt te raden,

Zoekt niet door eigen wil een pak op u te laden ;

Blyft liever daar gy zyt, en houd u doch geruft,

Daar is ontrent het Hof meer fchyn als rechte luft.

Juift op dit eigen woord zoo komt Achates binne.
En kufc met "Hoofs gebaar de hand der Koninginne,
Zeid vorder hoe de prins, en noch een groot getal,

Van Adelyk gevolg, daar haeft verfchynen zal.

Daar op zoolaatMe-Vrouhetgantfcherot befchenken.
En bid het (totrbefluit) het wii zich eens bedenken,
Zy willen niet bedaan als met een rype zin;

tn itraks na dit gefprek zoo quam de Koning in»

SELD-
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Soo als dezelve EDELMA N 9 ende al de
Wereld doen geloofde.

DAar is een zeldzaam volk genegen om te dwalen,
Gedurig om gevoert in alle vreemde palen

,

Dat (zo het fchynen m >g) als in bet wilde leeft,

Maar des al niet te mia zvn vafte wetten heeft

Het laat zich over al den naam van Heidens geven,

Enleid, alwaar het komt, een wonder zeldzaam leven;

Het roemt zien dat 't weet uit ieders hand te zien,

Wat iemand voor geluk of osheil zal gefchien.

Majombe wa^ het hooft vao deze rouwe gaden,

Die ftaag op haar bevel en op haar dienften paften,

Zy was loos , val fch , door trapt . en flim in haar bejag

,

Zooveel als eenig wyf op aarden wezen mag;

Zy quam veel tot Madrid of in de naafte fteden:

Want mids ze kluchtig was zoo werdze daar geleden.

Zy had in haaj- gevolg al menig gaau verftand,

Soo datze gunft en hulp by al de Jonkheid vacd.

Zy
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Zv ftal een zeker Kind te midden op der ftratcn

,

Dat uit een Edel Huis, daar eenzaam was gelaten.

Het was een aardig dier, maar jong en wonder teer,

En 't is m nar twee jaar oud, ofHechts een weinig meer.
De meid, wiens ampt het was hieropdendienfl te paffen,

Die gafde buurt een praat , en liet het Wicht rerraffen.

Majombe was terblyd , niet om het geeftig Kind

,

Maar datze ryk gewaad ontrent zyn leden vind.

Zy geeft haar met den buit in onbekende vlekken,

En waar het onguur heir genegen is te trekken.

Doch wat de Moeder zocht , en waar de Vader fchroef.

Men hoort niet hoe 't haar ging, ofwaarhet Meisje!?) eef
Hoe nau daar werd gevraagt , hoe nau daar wert vernomen
Men weet niet wat geval het Kind is orerkomen:
Waar dat men immer zond, of waar men vragen kan ,

't Is al om niet gepoogt* geen menfehen weet 'er van.

Majombe liet het Kind verfcheide dingen leeren,

Waar menie dat het mocht zyn teere Jeugd vereeren,

Eerfl zingen^a de Kunfr, ó >k fpringen op de maat,
En wat na/s' lands gebruik een Vryfter geeftig ftaat,

Het Kind vVaft onder wyl, en leerde 'vreemde zaken,

En grepen na de kunft, en veelderhande fpraken,

£n zeldzaam hand gefpel , en ik en weet niet wat,
Waar van fchier niet een men fch de regte gronden vat

Het was van fchoone verw, en vrolyk in het wezen,
Daar is een diep vernuft- in zyn gelaat te lezen.

Het had een wakker oog, en zwart s;elyk een git,

Syn aanzicht evenwel is uitermaten wit.

Het kon zyn friflche Jeugd, zyn wel gemaakte leden

Tot alierlei gedans en alle fpel belleden

;

Invoegen dat het volk, en wie het maar en zag

,

Zich van hec aardig dier als niet verzaden mag.
Noch kan de Jonge Maagd geen kleinen luft verwekken,
Als zy met haar gezang de zinnen weet te trekken:

Men vind dat hare ftem een ieders herte deelt:

Wanneerze maar een reis een aardig deuntje queelf\

Maar des al niet te-min zy wil geen vuile dingen

,

Zy wil geen tterteJ jok, geen (limme ranken zingen;

Z ïUt-
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Haar mond is wonder heus , haar oor en zinnen teer ,

Al wat oneerlyk luid en zingtze nimmermeer;
Des heeftze by haar volk zoo veel ontzag gekregen,

Dat zy het menigmaal geleid in beter wegen

:

En fchoon datlun de mond tot vuilheid is gewent

,

Men hoort geen dertel woord als zy daar is ontrent,

En of ook al het rot tot ftelen is genegen

,

Zy ftraft het vuil bejag en is 'er heftig tegen:

En mids zy wonder veel met zang en fpelenwind,

Soo is Majombe zelfs tot fteelen niet gezint.

Dog zo 'er eenig ding by wylen is genomen,
Zy deet 't aan den dag en voor de lieden komen,-
Maar aJ door fneeg beleid en met een loozen vond

,

Soo dat 'er niet een menfeh en weet den rechten grond.

Zy riep een van den hoop, en liet hem veerdig draven,

En liet, wac iemand ftal, in eenig veld begra?en,

En dat of by een boom, een hoogt ofkromme bogt y
Ten einde men het pand by teikens vinden mogt.

En werdze dan gevraagt van 't gunt 'er is geftoolen»

En wie het heeft ontvreemt, en waar het isverhoolen

Soo maaktze voorliet volk een wonder vreemt verhaal

In woorden zonder flot, in onbekende taal:

Maar zeid dan op hetleft, dat onder geene linden,

Of aan den naaften berg het goed is uit te vinden

:

En als men dan de kraam daar uit eer aarden trak,

Soo was' dat al het l.nd van hare wonder fprak.

Dog zy wift boven al haar zaken aan te leggen,
Om aan de lolFe Jeugd geluk te konnen zeggen;
Het fchynt dat zy den grond ran alle zielen kent,
En fchier wat ieder menfeh in zyn gedachten prent.

Zy wift al wat 'er loopt ook in de hand te kyken,
En hoe dat iemands aard kan uit het wezen blyken,
En wat een klein , een groot , een puntig hooft beduit

,

En wat men uit een oog af ander lit beiluit

Ook uit dien" grond al een zoo kanze gronden trekken

,

Waar heen dat iemands luft of gulle zinne (trekken/
Want is ze plomp, of fcherp of hoog, of bylter plat,

Zy heefc van (ronden aan zyn aard daar uit gevat.
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Zy wift als op een draad, de mSte van de Jaren,

Wat ieder over komt en placht te wedervaren,
En wat een teere Maagd in haar gewrichte voelt,

En wat een jongen wulp ontrent den boezen woelt,

Zy weet (geiyk het fchynt) de gangen van defterreti,

Waar in het kloekfte brein by wylenkanverwerren;
Zy weet en wat de Zon en wat de Mane dreigt f

En waar toe zich het jaar en al den hemel neigt»

Een die haar openbaart wanneer hy is gehooren,
Dien weetze na gevolg zyn leven na te fpoorens
Nu fpreektze wonder breed van druk en ongeval,
En of 'er iemand arm of machtig worden zal.

Sy weet den levens-ftreep in ieders hand te wyzen >

Daar uit een vreemd gevolg en groote dingen ryzen$
Wane is de linie recht en zonder kromme tak,

Soo roemtze (lage vreugd en nimmer ongemak;
Maar valtze dikmaal fcheef en in verfcheide bojhteri >

Soo word hy dien het raakt met droefheid aan gevochten*
Indienze zomtyds reift, en dan eens neder koomt,
Soo dient er voor gewis een zwaren valgefchroomt,

Zy gaat dan byfter hoog en kent een ieders wezen,
Zy kan ook ryken zelfs uit hand of vingers lezen:
En zomtyds groot verlies,enzomtydsgrootenfchat»
En zomtyds wel een galg, -of ook een fchendig rat»

1 Zy wyü een Vryer aan , wanneer hem fiaat te paren

,

! Een Vryfter of ze veel ofiuttel heeft te baren.
En ofze by den man zal wezen bef getal»

Dan of hy buyeen haar zyn luft, gebruiken zal
Dit meind fchier al her volk alzoo te moeten wezen,
Soo dat haar lage naam gantich hooge was gerezen;
En al vermids zy breed in dezen handel weid,
En van het naar geheim zoo klare reden zeid.

Genaakt men eenig dorp daar weetze|fiuks te vragen,
Hoe zich in haar bedryf de meefte lieden dragen,
En wie zich daar ontgaat in luft en dertel bloed,
Doch meeft wat over al de ioiTe jonkheid doet.

En als zy gaften vind daar iet vali op te zeggen,
§<jq weetze na de Kun/l haar zaken aan te leggen?

Z 2 Zj
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Zy maakt een ieder menfch zyn feilen openbaar,
Als of uit haar gezicht het quaad te vinden waar.

Wat zy van iemand weet dat veinft zy als te lezen,

Of uit het oog alleen, of uit het ander wezen,
En dit noch al te maal met zoo een gauwen ftreek,

Dat ook de fneegfte man verwondert ftond en keek.

Als haar een Juffer vraagt , wat man haar ftaet te trouwen 9

Zykan het nieufchier volk gantfeh aardig onderhouwen;
Zy fpreekt als door een wolk en noit met open mond ->

En al haargantfeh beleid dat heeft een loozen grond.
Hoe o;t de zake valt zy kan het al verdraayen,

Zy kan de gauile zelfs met fchyn van reden paayen.*

En alze dan een reis de rechte gronden treft,

Dan is 't dat men haar tot in de lucht verheft.

Men hielt dat zy geftaeg een Geeft met haar geleide,

Die haar als in het oor verhoolen dingen zeide

:

En mids dit al gefchiet door zoo een jonge Maagd,
Soo is 't dat het fpel hen de< te meer behaagd,

't Geviel om dezen tyd dat in dien eigen lande

Een jong en aardig dier door jeugd en liefde brande?
En hy die haar het brein en ook de geeft bezat,

Was even als de Maagd met hare min gevat.

'Maar daar en was peen raad om oit te mogen paren»
Vermids zy niet gelyk in goed en ftaat en waren?
De Juffer is te ryk. als maar, een eenig Kind,
Soo dat haar droeve Vriend voor hem geen trooften

Giralde lykewel die bleef ton hem genegen, (vind.

En is om z nent wil als ziek te bed gelegen;
Maar zeid het niet een menfehwathaarvanbinnenfehore
Soo da ze menigmaal veel droeve tranen ftort.

Of fchoon een ander lacht, zy kan geen vreugderapen,
Zy kan haar in de n ;cht niet geven om te ïlapen.

Zy klaagt, en ' zoohetfchynd)zy voeldgeftagepyn,
En dezen onverlet zy wil geen Medi^yn.

Haar Vader niet te min die liet een Doder halen

,

Maar uie ging even ftaag als in het wilde dwalen :

Hy weet niet wat 'er fchort, hy weet niet wat te doen,
Hy weec voor hare quaal geen zap ofheilzaam groen.

Hy
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Hy ftaat als buiten fpoor, en is geheel verlegen,'

En al wat hy begint dat zyn beka^ide wegen:
Dies zeid hy dat het quaed een langer tyd behoeft,

En , ziet , hier is het huis ten hoogde in bedroeft.

Juift op dien eigen flond zoo quam 'er Pretiofe,

Om datze daar omtrent een goede plaats verkoze,
Voor haar , voor haar gevolg en voor het gantfche rot

,

Dies wordze veel gezien ontrent het naalïe Slot.

De Vrouwe van het Huis, ^ewuft van hare zaken,

Wou door het aardig dier haar dochter wat vermaken,
En daarom zends 'er om, en leidze voor het bed,
En zeide: Niemand weet wat deze Vryfler let.

Gy ziet eens wat haar fchort , en zoo gy weet te zeggen

,

Koe wy dit zeldzaam Üuk behooren aan te leggen

,

Myn gunfte. zoete maagd die zal u zyn getoont

,

En gy van myne hand ten hoogden zyn geloont.

Daar ving het geeftig Dier de Vryfler aan te fpreken

,

Met wonder zoet beleid en ongewoone ftre
r

en,

i^et queelt een geeftig dicht, het fpeelt een aardig lied ?

Maar wat het immer doet 't en baat de zieke niet.

Als dit Conftance merkt, zy gaat zich nederzetten,
Zy gaat in meerder ernft op alle dingen letten,

Zy bid dat al het volk wil uyt de kamer gaan,
En fprak de zieken Maagd in deze 'woorden aan:

Ey lieve zeg een reis ! (ik dien ht doch te weten)
Hebt gy ontydig fruit of harde koft gegeten ?
Of is u zwakke maag door zuiker over lalt?

Of hebie by geval te lange tyd gevalt?

Of is u 't lyf verdraait van op de Jacht te ryden

;

Of door een harden val gebracht in bitter lyden?
Of is u bloed verhit door al te langen dans?
Of hebje laat gewaakt ontrent de maague krans?

Of is 'er iet verftopc in uw' teere leden,

Daar van gy die het lyd alleen verftaat de reden?
Of is 'er iet verftelt in uwen teere fchoot ?

Een Maagd mag aan een Maagd wel klagen haren noorï
Spreekt rond gelyk het dient van u verhoolen wezen,
Gy zulc door myn behulp in korten zvn genezen

;

Z 3 Ik
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T ft weet wat aan de Jeugd by wylen kan gefchica s

En fchoon al ben ik jong ik hebbe veel gezien.
Giralde zeide neen op al haar fnege vragen,
Dies gaat Conflance voort en opent niewe lagen:

Hoord (zeidze) kenje niet een hups en aardig quant,
De fchoonfte van de ftad, ja van het gantfche land?

Hebt gv hen menigmaal niet geeftig hooren praten,
Of do^r een gun'iig oog tot in het hert gelaten,

VVaaiom doch zoo geveinft, dat gy zoo langen tvd
Hem in bedenken hr>ud en niet te wil en zyt?

Ey lieve.' zoo je meend den Vryer oit te trouwen,
En wilt hem niet te- lang in angft en twyfel houwen.
Een d\e zyn tanden breekt als hy een note kraakt.

Dies vreugt is niet te groot fchoon hy de keerne fmaakt
^iralde kree<r een blos , en werd gehe'el ontfteken,

Al* zy d ;

t geeftig dier van vryen
v

hoorde fpreken ;

En 'fchoon zy veinzen wou \ haar bloed is boven haar,

Dat maakt haar innig hert ten vellen openbaar.

Ha^r geert is op de loop. haar pols begint te jagen

,

Sn al met vreemd gewoel vaa ongeJyke flagen.

Con-
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Conforme wederom : Nu zie ik wat 'er fchort;

Gy (wat ik bidden mag) en doet u niet te kort,
Spreekt zoo de reden eifcht , en laat u Moeder weten ,

Wat voor een edel geeft u zinnen heeft bezeten;
Want hoe gy langer zwygt, en meer u ziekte dekt,
Hoe dat 't uwe Jeugd tot grooter hinder (trekt,

De zieke Vryfter zucht, en al haar leden beven,
Haar zinnen even zelfs die worden om gedreven

;

Nu zie ik(fprakdeMaagd)wat kunften wysheiddöet
Gy weet gelyk het blykt , den grond van myn gemoed

,

Des wil ik u voortaan in geenen deel verzwygen,
Waar na te dezer uur myn jonge zinnen hygen.
Wat dient'er meer geveinft? ik ben van liefde krank,

En dat heeft nu geduurt wel zeven maanden lank.

Wilt dat nu met beleid myn Ouders openbaren

,

En raad hun acht te flaan op myn bedroefde laren ;

Want zoo ik dien ik min niet haaft genieten mag,
Soo is de grond geleid van mynen laaften dag.

My?al geenipruid, of kruid, geen zap, ofpap genezen
Ik zal begraven zyn , ik wil begraven wezen

,

Indien ik niet en kryg hem die mvn hert bemind

,

En zonder wien myn ziel geen ruft op aarden vind,
Terftond na dit gefprek zoo ftortze {luizend tranen

,

Die met een ftage vloed haar- teere wangen banen.

Conftancetrooftde Maagd en geeft haar goede moed,
Enftremt, door zoet gefprek, haar gulle tranen vloei

Hierop is, des verzocht, de Moeder in gekomen,
Die had tot haar behulp, een Dodïer mee genomen?
Conftance ftaat 'er by , maar trad bezyden af,

Daar zy haar met befcheid het ftuk te kennen gaf.

Het fpeet de Medecyn , dat zy de rechte gronden,
Van deze Maagde quaah had konfig onder vonden,
Te meer, vermidshy weet dat ook de kloekfteman
Die uit geen herte flag of aader voelen kan.

Maar als hy in gefprek met haar begon te treden

,

Doen ging Confcance rond, en gaf hem deze reden:

Een Maagd van agtien jaar, af keerig van genucht
Die veeltyds zonder flaap geheeje aachten zucht.

Z 1 Die
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Die, aïsjnen flechts begint van Vryers ietstefpreken,
Verandert in gebaar, en iaat haar woorden (teken ,

Die iraag wil eenzaam zyn, en nimmer uit en gaat

,

.En, fchoon al isze jong, het zoet gezelfchap haat;
Die geel en deerlyk ziet, en leeft al zonder eten,
Wat zoo een Vr"}rt er fchort dat heb ik wel te weten:

Ik zegge , dat geen zalfhaar ooit genezen kan,

Maar dat haar (til gebrek vereift een ruftig man,
Hier by komt dat ik zie haar oogen ingezonken,
Maar vierig evenwel, gelyk als helle vonken,

Haar pols geweldig ras, het water byfter rood,
Hoe kan dat anders zyn als enkel minne nood?

Voor my ik (tel het vaft, gy moogt het over leggen,

U Dochter even zelfs zal u de waarheid zeggen,
Soo gyhaar recht bevraagt; want, na haar zaken fiaan

De nood die roept om hulp, daar is geen veinzen aan.

De Docler laat de fpyt, na deze woorden, varen,
En pryft het ryp ver'ftaBd in zoo Onrype jaren,

Soo dat hy naderhand haar niet als eer bewees,
En met een vollen mond haar fnege ^nden prees,

Of mi het liftig dier iet van den hanciel wille.

Dan of het na de kunften icfeyn van reden gitfe,

En (tel ik niet te vlft; dog hoe het immer was,
De Vryfter kreeg een man, en hare koorts genas.

Soo haart de Jonge Maagd haar vond te zyn genezen,
Soo wou zy met der daad beleefc en dankbaar wezen.
Zy let hoc 't Heidens volk gantfeh zober is gekleed,
En 't is haer teere Jeugd een innig herten leed.

Zy fprak ha~r Moeder aan : Van iemaht gunftt'ontfangen
Do raks eenbillyk hert met alle vlyt verlangen

Om weder guhfc te doen Vrou Moeder, 'tiscekent

In wat een droeven ftaat myn ziele was belent;

Nu ben ik (God? lof; gezond in 1 de lecen,

Gy toont ten dankbaar hert, dat leert de wyze reden;

Dit he;r is wonder naókt, gy kleed het fchamel rot,

Da 1 zal haar dierft g zyn. en lief üan onzen God.
Voor al en dient by ons de Vryfter niet vergeten

Die u van myn verdriet de groocep leerile weten,
Indien
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Indien ik iet vermag, zoo weeft doch hier beleeft,

AI wïe den naakten kleed ontfangt meer als hy geeft.

De Moeder wederom: Dit zyngantfch rouwe mênfchen
Die om geen prachtig kleed en mino :n rykdom wenichea
Zy dwalen even itaag, da: is haar pii.de wet,
Het geld dient haartotlaft, een kleed maar tot belet.

• Dus fchoonik haar een kleed wou om de leuen han'gen,

Ik houd 't voor gewis men zond 't niet ontfangen^

Ké Moeder , zeid de Maagd, gy zyt my wat te taai,

r,y lieve! fchenktze wat al waar 't maai- enkel baai:

Laat haar doch uwe gun ft om mynent wil verwerven,
En' laat my des te min wanneer gy komt te fierven.
• De Moeder loeg 'er om, en prees de goede ziel,

Maar zoo dat van de gift of niet of weinig viel.

Als iemand naar een quaad bekomt zyn vorig wezen,
En dac een jonge wulp van krevel is genezen,
£n dat een fchippers gaft zi-ch op he: drooge ziet.

Dan fmelt een dankbaar hert wel licht tot enkel niet.

Giralde lykewel, nu onder echte Wetten,
Befchonk het geeftig dier met honderd piltoletten,

Een bruid-ftuk voorden dienli. Daarloeg het gierig wyf
En vond in dit verhaal een aardig tyd verdryf.

Dit maakt de jonge Maagd vermaard in al'e fteden,

Mids zy de Vryfter kend tot in haar diepfte leden,
En 't bracht het gantfche rot geen kleine baten in,
Want daar Couftance quam daar wa 5 het al gewin.

Majombe die zich liet haar befte-moeder noemen,
En laat geen vreemde mans ontrent haar nichte komen,
Zy neemd haar even ftaag met al de zinnen waar.
En waar de bende reift, zy flaapt benevens haar,

Daar was ontrent Madrid een buiten Hof te vinden,
Bevryd met boom gewas van alle ftüre winien,

Hier viel op dezen tyd een openbare feeft,

En daar bewees de Maagd haar uit gelezen geeft.

Daar is een prys gezet voor die met aardig zingen i

Daar is een prys gezet voor die met luftig fpringen,
Sou zweeven boven ai; en 't is de fnege Maagd,
Die aan het nieufchier volk in beicje meefi behaagt.

Z 5 De



3 tS het spaans
Be knopjens van yvoir die aan haa* vingers waren»
Gaan boven alle fpel en boven alle fnaren:

Want alz' haar zoece fcern en raffe vinger roert

,

Soo word al wie het hoort, door luften om ge voert

,

't En is door geen gefprek de menfchen uit teleggen,

't En is (na myn begryp') met woorden niet te zeggen,

Wat fchoonheïd al vermag De Kunft is lief getal

,

Maar komt 'er fchoonheid by , zoo gaet ze boven al.

Daer was om dezen tyd een Ridder in de velde

,

Die meeft het kleine wild met fnege brakken quelde:

En t'wyl hy in de Jacht zich al te bezi» houd

,

Soo raakt hy buiten fpoor te dooien in het woud.

Hy weet geen Jagers meer, hy weet geen fnelje winden,

Hy weet in al het bofch zyn pagies niet te vinden

;

Maar t'wyl hy eenzaam dwaalt verneemthynevenshem
Een wonder zoeten galm , een onbekende ftem.

Hy ftaat een weinig ftil tot by hem is vernomen

Van waar het zoet geluid tot hem was af gekomen

,

En daar op trad hy voort , en met een ftillen gang

Soo quam hy in het dal v<,n waar men hoort denzang.

En mids hy tot de plaats nu dichce quam genaken >

Soo gaat hy door het loof een open ruimte maken ,

Ten eind' hy mochte zien wie in het naafte gras

Soo wonder aaijgenaem van zang en fte-mme was.

Twee Vryfters aan den berg die pluk ten verfche roozen

,

Bie zy tot haer vermaek uit al de velden koozen,
En wat ter zydenaf, ontrent een groene bocht,
Daer zat een jonger Maegd die roozekranzen vlocht.

Een Wyf van vreemd gelaat, gezeten aan der heiden.

Dat quam [gelyk het fcheen] het jonge rot geleiden;

En fchoon zy mede plukt, of rooze over draagt,

Soo heeftze ftaag het oog ontrent de jonge Maagd.

En t'wyl men bezig is ontrent de verfche bloemen,
Vernam Don Jan het volk dat wy Heidinnen noemen

,

En ziet de jonge Spruit die in de groente zat,

Heeft op den ftaanden voet hem door het oor gevat,

Hen*
* Dit is een z-.kcr Ha-H ^efpel , in Spangien gebruikelyk 9 dui

*B4flf IMS c ene 'na de maat WtM gezongen.
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Hem door*et oog verrukt. Hy z :et haar geeftig wezen'
En hoor: haar zoete item, en heeft 'c by geprezen.
En tVyl hy ftaat en dut en op de Vryfter ziet ,

Zoo hief ze weder aan , en zong een ander liedj

SCboon blom gewas, en edel kruit

Van V hemtIs dan gevoet,

En al wat uit der aarden fprutt ,

Gy word van myn gegroet.

Ik kom bier aan der beiden gaan ,

Daar zoek ik myn vermaak ,

Ik gaa op u myn oogen Jlaan s

fin V fchynt dat ik ontwaak.

Ik zie myn beeld in uwe jeugd ,

Dat my eerft heden blykt ,

Ik fchep myn lufl in uwe vreugd

\

Vermits gy my gtlykt.

üJcboone verw en friffebe glans ,

Verciert bet gantfebe velt ,

En , naar het zeggen van de mans 9

Ben ik ook zoo geftelt.

Maar daar is nog een ander fluk^
Dat meed'* ons beide raakt y

Dat is dat ramp en ongeluk,

Gantfch licht tot ons genaakt.

Beziet boe ras een blomtje fterft ,

En plat ter aarden zygt,
Beziet boe licht zyn glans verderft?

En dorre plekken krygt.

Beziet boe dat een friffebe roos,

Qlk meln een jonge Maagf)
Een die men onder duizent koos %

En al de Jeugd beoaagt? -

Beziet boe Hebt een feboone blo.J,

VerHeft haar eerften glans ,

Schoon zy was lief en wcllekom
fiy alle jonge mans.

Wei
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Wel roosjens, derzeis van het velt.

Kan dit alzoo geCclien f

En is
9
t met u zoo geftelt,

600 dient >r in verzien.

M#ir zeg wat kan u beter zyn y

Als dat je word geplukt j

Ntet door een bok of gortig zwyn
Om zoo te zyn verdrukt

;

Maar om te zyn een burzc kroon ,

Ter eeren van de Jeugt,

U plukker tot een zoete loon
,

En tot een ftage vreugt.

En of u tyd is wonder kort

Maakt daarom geen getreur,

Waar fchoon een fr'ijjlhe roos verdort -,

Zy boud een zoete geur.

Wel nu wy ftaan in eenen graad ,

ciercel van bet woud!
Kom geeft my doch van uwen raad

Die gy voer zekerjl houd.

Moet ook een bloemtje f zyner tyd
Van iemand zyn geplukt j

Ja^ Vryfter, zoo je V weerdig zyt.

En zoo bet u gelukt

Daar zyn 'er niet dan al te veel

Die ftaag ten toone ftaan,

Zy bieden ons een groene fteel.

Muur nïemant wil "*er aan

Daar zweeft baar blad dan met d wind,

Slis ftof'gemeenlyk doet

;

Ach! '/ bloemtje dat geen plukker vind.

Dat treed men met den voet.

Wel boe wat tömt bier voor geluil, Pretfofe.

Gerezen uit het wout j

My dunkt bier zit een (livmc guit $

Gedoken in het bout,
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Met mvcbt wel zyn ae boksvoet Van,
Die woont bier h het groen ;

Dat is van ouds de rechte man
Om Vryfters leed te doen.

Wel Imkert wie gy wezen meugd 9

Ik bid u weeft geruft $,

Myn bloem, myn ro m, myn teere Jeugt
Is niet voor uwen luft,

Ik wachte voor myn kefte pand,
Tot trooft van myn verdriet,

Ik wachte vry een meerder handt.

Maar u en wacht ik niet,

Terwyl hem dit gebeurt met wonder groot vernoegen,

Soo komt de Nachtegael zich by de Vryfter voegen
Enqueek daar uit deborft met zoo een b!y gefchal,

Dat haer vermengde riem verheugt het gantfchedal.

De Ridder onder dies gevoelt zyn geeft beroeren,

Terwyl hy op de Maagd alleen heefc zitten loeren.

Wel of"dit Heidens Kind zeid hy met vollen mond)
Eens op zyn Hoofs gekleed voor ons ten tooneilónd

Waarzouhaar fchoonheid gaem?van zooeenaardigwezen,
En is (gelyk ik mein) in geenen tyd gelezen

Hier op zoo treed hy toe , en geeft hem by de Maagd,
Die hy na zyn gevolg en na de Jagers vraagt.

Zy, met een heus gelaat - zeid geenzins iet te weten ,

Waar zyn gezelfchap is, maar daar te zyn gezeten,
Ten einde zy een krans van groene kruiden vlocht,
Die haar dan op het feeft tot cjerzel dienen mocht,

Majombe die alreeds den Ridder had vernomen,
Begon van Honden aan voor hare nicht te fchromen.
En maakt haar daar ontrent, op datze moge verdaan ,

Wat haar de Ridder zeid en hoe de zaken gaan.
Conftance was begaaft met zoo een aardig wezen

,

Dat -niemand haar gelaat genoeg en heeft geprezen,
Daar vloeit uit haren mond zoo aangenamen Ltg,

Dat zy de gunite won van die haar maar en zao-.

Haar



$22 . HETSPAANS
Haar zeden zyn beleeft, foar reden wel gebonden,
Haar fpraak is enkel geeft en niet als zoete vonden.
In 't korte, watze doet en watze neemt ter hand»
Dat toont een goeden aard en ongemeen verftand:

De Ridder onder dies ontftelt door heete vonken
,

Heeft op dien eigen ftond het zoet vergif gedronken.
En daarom als hy wift wie dat Majombe was,
Soo is hy nevens haar gezegen in het gras:

Soo is hy met het Wyf in veelderhande reden,

En met Conftance zelfs in lang gefprek getreden:

Ten leden berft hy uit: U fchoonheid, geeftigdier,

Verwekt in myn gemoed een wonder zeldzaam vier.

Ik wou, indien ik mogt, u trouwe dienaar wezen,
En zoo u dat beviel, zoo waar ik haaft genezen,
Soo waar ik met 'er daad een gantfeh gelukkig menfeh.
En had door uwe gunft myn vollen herten wenfeh,

Het woord is nau gezeid, "de zoete Pretiofe,

Die kreeg hier op een bloos gelyk een verfche roze,
Haargramfchap en met eenhaarfchaamtezynvermengc
Als haar beroerd gemoed hemdus zyn antwoord brengt

Heer Ri der (naar ik hoor)gy zyt vol Hooffche treken
,

En hebt (naar ik vermoe) meer Vryfters uit geftreeken
;

Ik weet als gy een maagd (om hare fchoonheid vleid^)

Ik weet 't lieve Vriend, al wat 't is gezeid.

Ik weet dat eens een vos bedroog een ilechte raven,

Als hy na fpyze zogt om hem te mogen laven:

De raaf had lekker aas en droeg het in den bek,

Dit zag den loozen vos , en fpeeld hem dezen trek :

Hy zeid hem , aardig dier dat geeftig weet te zingen §

Eb zyt van ouds geleert in alle zoete dingen,

Ey fchenkons nu een reis een deunrjen nadekunft,
Dat zal ons heden zyn een telken uwer gunft.

De raaf, eylaas! verlokt met deze troetel reden,

Die voegt zich om te doen gelyk hy was gebeden:

En mids dat hy den bek tot zingen open lield,

Soo viel het lekker aas te midden in het veld;

Dat greep de flimme vos, en zonder lang te bdden
Begaf hy met den roof zich midden in der heiden,

Daar
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Dsaratenloeghetdier, en al met vollen mond,
Terwyl de malle raaf bedroeft en eenzaam ftond.

Ik ken (al ben ik jong) den aard van 'tuttig pryzen,
En weet wat ongemak hier uit zou konnen ryzen

,

Ik weet het watje zoekt, als gy myn gunfte bied,

Maar fchoon gy zyt de Vos, ik ben de Rave niet,

Ik ben een Heidens Kind, veracht van alle menfchen,
Hoe kan u hoog gemoed om myn gezelfchap wenfchen,

Als flechts op dezen grond, ten eind' u geile luft

Tot oneer myner Jeugd eens mogte zyn gebluft ?

Maarneen, gelooft vry, geen man zal my belezen,
Dat ik in geile luft hem zal ten dienften wezen.
Acht my voor die ?y wilt, en dat ik wezen mag,
Ik ben een vyandin van alle vuil bejag,

Dat zal ik eeuwig zyn. Wat gaat dan elders jagen,
Voor u en is geen kans myn eere wech te dragen;
Weet dat 'er onder 't volk die gy voor Heidens groet,

Nog is een reine ziel en onbevlekt gemoed.
Gy dan , nadien gy zyt genegen om te jokken

,

Gaat naar het dèrtel Hof, en ftreelt de zyde rokken,
Zoekr,
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Zoekt daar bequame ftof voor u ongure vreugd
En laat my 't edel pand v*an myne reyne Jeugd,

Als 't wyf op dezen toon de Vryfter hoorde fpreken

,

Heeft zy haar pek zwart hair een weinig op geftreken

Alsbly vanditgefprek: Ey! zeidze, lieve vriend,

Hier is geen lichte. kooi die Hooffche linkers dient.

De jonker als verbaaft van zoo géftrenge woorden

,

Die hem als door het oor tot in het herte boorden,
Sag op het fi^r gelaat van zoo een jeugdig dier,

En voelt te meer de kracht van zyn inwendig vier.

En naar hy zonder fpraak een weinig heeft gezeten,

Soo laat hy zyn befluit de fcrenge Vryfter weten,
En dat op dezen voet; hy trekt van zyner hand
Een ring, een ryk juweel, een hellen cliamand,

Enzeidhaar: fchooneMaagd, ik zweerebymyn leven,

En by het Ridderfcbap my van den Prins* gegeven,
Ik zweere by het pand dat gy voor oogen ziet,

Dat u myn trouwe ziel oprechte liefde bied.

'kEnwilu,"fchonne blom, niet als een by zit houwen
,

Ik wil -u na den aard van onze Wetten houwen,
En tot eenvaft bemerk, ziet daar een waardig pand,
Draag dat tot myner eer aan uwe rechter hand.

Te midden in het woord zoo bied hy Pretiofe

Een fchoone diamand. Sy, sa een lanje poze
Het ftuk in haar gemoed te hebben overdacht,
Heeft dus,met heusgelaat,haar antwoord rn gebracht

:

Wel Jonker ; na mv dunkt
, gy fchynt het ftuk te meenen

Maar gy zult uwen ftaat in myn te zeer verkleenen;

Gy daarom let 'er op. eer dat gy vorder gaat,

Hier dient niet in gegaan aïfs met bezetten raad.

Maar noch al boven dat - zoo mag ik niet vergetea

Dat u in d t geval is dienftig om te weten,
Fn dat ik noodig acht voor al te zyn gedaan ,

Eer dat wy tot befluit in dezen handel gaan.

Gy moeft twee jaren lang in ons gezelfchap leven,

En ü aan onze Wet ten vollen over geven

:

Gy moet benevens ons gaan dooien agter land^,

By wylcn zender geLi of zonder eenig pand:
G * T
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Gv moeft u machtig goed en uwe grooten (laten,

Gy moeft u prachtig kleed geheelyk achter laten,

Gy tnoeil in ^olle da d , en niet "in loozen fchyn

,

Een {pot* gelyk als wy, van al de wereld zyn,
En dit al, goede Vriend'om wel te mogen letten,

OF nut en dienftig is u zin te mogen zetten,

En iTied' aan d'ander zy, of my ook dieren zou
Met u dir vry gemoed te binden aan de trou.

Ziet dit is ons gebruik,-ik fpreke zonder veinzen,

Gy, zoo het u belieft, gaat op de zaken peinzen,

Dit moet de prenve zyn van uwc liefde, vriend,

Of anders fteld het vaft, dat gy my niet en dien%

Soo haaft de Ridder hoort het iïot van defe reden ,

Hem rild een koude fchrik door al de gantfche leden,

Dies zeid hy ; Dit ontwerp dat gy hebt voortgebracht,

Gaat verder, zoete Maagd, en dient te zyn bedacht i

Ik wil met ryp beraad het ftuk gaan over leggen,

En u in ronde taal myn antwoord komen zeggen,
En dat te dezer plaats, en in dit eigen dal,

Soo haaft de gulde zon hier weder ïchynen zal.

Daar mede breekt hv af, vermids hy had vernomen,
Dat boven van den berg zyn jagers neder komen,
Die wenkt hv met 'er'hand, zoo dat het gantfche rot,

Met hem komt afcedaalt tot aan zyn Vaders Slot.

Hier treed de Ridder in, en fchoon dat al de knechten

Zyn bezig, op een ry de fchotels aan te rechten,

Hy des al niet te min onthoud hem van des dis,

Vermids hy, zoo het fchynt geheel onluftig is

Hy fluit zyn kamer toe, en'gaet een wyle treden,

Hy fpreekt tot zyn gemoed, en al in loffe reden,

Rn dus, en weder zoo, al zonder vaft befluit,

En berd noch op hec laaft in deze woorden uit:

Eylaas! wat gaat my aan, aldus te leggen mallen,

En op zoo lagen pla'ats myn oog te laten vallen,

Myn oog, mvn dertel oog, myn ongetoomde luft.

Die niet aan dezen kanc en dient te zyn gebluft*?

Sal ik myn edel huis, myn ftaat en eere laten»

Eq met zoo vuilen hoop gaan loopea achter ftraten.

A a Gaafi
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Gaan loopen door het ryk. en menig ander land,

Alleen maar uit een tocht van geile minne brand;

Sal ik, een Chriften Menfch, tot Heidens my begeven,
En leiden nevens haar een rou en beeftig leven?

Sal ik een makker zyn van zoo een vuilen hoop,
Een fmaad van onzen God s en van den reinen Doop,

Sal ik myn naafte bloed tot mynen haat verwekken ;

En door het gantfche ryk myn voorftel doen begekken

:

Sal ik de fchande doen aan myn vermaarde üam,
Dat ik een Heidens Wyf in myn gezelfchap nam;

Dat ik, als tot een fpyt van alle Chriften Vrouwen,
Met zoo een vuilgeb'roet genegen ben te trouwen,
Neen , neen , ó hoog gemoed ! en doet 't nimmermeer

,

Let op uw 's Vaders Huis, en op u eigen eer.

Gy hoeft voor u geen wyf by dit gefpuis te zoeken,
En maken dat het volk u trouwen zal vervloeken,

Hier in dees ryke Had, en in dit machrig Hof,
Daar is tot u gerief al vry bequamer ftof.

Indien gy zvt gepaft met wel gemaakte leden,

Komt, als het u bevalt, maar uit uhuis getreden,
Daar woond de fchoonheidzeif, en dat in groot getal,

Daar u naaukeurig hert vernoegen vinden zal.

Indien gy zyt vermaakt met wel en net te fpreken

En dat ook even zelfs en zal u niet ontbreken.

Indien gy geit begeert, of anders machtig a;oed,

Gy vind hec even daar, en dan ook edel bloed;
Gy vind 't al te maal, en wa: 'er is te wenfehen,
Trekt maar u grillig oog van ciees ongure menfehen,
Gaat kieft dat u betaemt, en trout met uw's gelyk
Gy vind tot u gerief het gantfche Koningryk*

Maar wat mag ik, och arm ! myn jonge zinnen quellen,

En myn ellendig hert in deze' prangen ftellen?

Jk zie het klai.r genoeg wat dienftig is gedaan,
Maar wie kan in de Jeugd zyn tochten wederftaan?

Ik pryze reine tucht en alle geóde zeden

,

Maar ik en kan de luft niet buygen na de reden

:

Al ben Ik met de Jeugd gedurig in gefchil,
Ik worde ween gernkt ook daar ik niet en wil.

Ik
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Ik word', eylazs ! vervoert, en fchoonik wil het weeren,

».!k rake buiten fpoor ook tegen myn begecren.

Het vlecfch is wonder fterk, het is een deftig man.
Dit hier het veld behoud en meefter blyven kan»

Ik ga dan wederom, ó fchoone Pretiofe!

Myn hert vermag het niet dat ik een anderkoze

;

Ik ben in dit gepeis te verre wech geleid,

Ik haal het weder in al wat ik heb gezeid.

Soo haaft u geeftig oog, u zoet en aardig wezen,
Komt als een helle zon in mynen geeft gerezen,

En dat ik zie den glans van u beleeft gelaat,

Dan is 't zonder kracht al wat u tegen gaat.

Geen menfeh kan immermeer in dezen my befchamen,
Als of zoo flechten Maagd my niet en zou betaamen»
En dat myn grillig hert hier zonder reden malt,

Vermids myn rouwe Jeugd hier in te lage vak.
En draeit doch "eens het oog , en ziet na d' oude jaren >

Het ftuk dat zal gewis zich anders openbaren:
Wat is 'er doen ter tyd, wat is 'er al bedocht,
Om by een geeftig 'dier te vinden dat men zocht,

Jupyn, wel eer gezeid, de grootfte van de goden,
Is uit den hoogen throon of in het woud gevloden,
En heeft daar aan gedaan het wezen van een ftier,

Of van een wilde zwaan , of ander zeldzaam dier.

Heeft niet Alcmenaas zoon die monfters had verwonnen
Den fpinrok aan geveert, en als een wyf gefponnen;
En vry al meer gedaan dat noit een deftig man,
Bezyden dit geval., ter eeren duiden kan;

Hoe menig edel Vorft, een Kroon gewoon te dragen,
Is in der haaft verrukt door heete minne vlagen

!

Niet door een HooffcheMaegd, of groote Koningin,
Maer, ik en weet niet hoe, een floir, een herderin

Daer is, men weet niec wat, in onzen geeft verhoolen,
En doet al menigmaal de wyfte lieden dooien.
Het brengt hem in den geeft een aangename pyn ?

En zeid: Dat Gode voegt, wie kan hetfehandezyn;
Soo haaft het groote licht de fterren heeft gedreven,
&Q9 gaat de Jongeling zich op den weebt begevca,

A a 2 Kjf
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Hy vind het oude Wyf hy vind de jonge Meid,
Ter plaa'ze daerze bleef en daer het was gezei'd.

Zv vel terwyl hy gaat; in veelerlei gedachten,
Die hem zyn Vaders Huis vry hooger deden achten,
Die hem van nu af aan gaan brengen in den zin,
Zyn vreemde dweepery en pok bekende min.

Dies valt hy in Heraad - of hy zal weder keeren

;

Dan of hy z\n gemoed zal laten over hccen;
En, ziet! de re Jen wind, de vreemde liefde week,
En zoo het fchynen mogt, zyn eerde luft bezweek.

Maar juifT in dit pepeis doen zag hy Pretiofe,

En fcheen in haar gelaet gelyk een varfche roze,
Ook fchoonder ais zy plag. Dies als hy nader quam;
Soo werd van deze rook ter Hond een helle vlam.

Jüïfl zoo gelyk een keers te vooren eens ontfteken,

Waar van dien eigen Üond het leven is geweken

,

Indienze maar een reis genaakt een helle brand,

is op den traanden voet in haren eerden ftand.

Soo vaart de Jongeling. Hy komt tot haar getreden,

Hy zeid haar ; WeerJe Maagd, ik fchenk u deze leden,

Jk ben van nu bereid te doen wat gy bevelen zult,

En wat 'er komen mag te dragen met gedult.

Ik ben van nu bereid u wyzen aan te vangen,
Laat my erftond een kleed van u gezelfchap langen,

Ik zal om uwent wil met blydfchap onderitaan,

Dat nimmer Edelman of Rick: er heefc gedaan.

Dit zeid hy, en terflond begon hy uit te trekken

Al wat zyn edel lyf voor dezen plag te dekken,
Soo dat hy eer een uur daer op dtn velde itaafc,

In all's zoo toe-geruft gelyk een Heiden gaat.

S.traks komt het gantfche rot den man bewellekomen

,

En hy word onder hen als broeder aan genomen;
Paar word zyn hoofc gewyd te midden ïndefchaar,

Maar al mee naar geheim en wonder vreemd gebaar:

He naam die hem wel eer was in den doop gegeven,
Dm als een Chriilen Menfch voortaan te mogen leven,

W»>rd by hem voor het volc ten vollen afgeleid,
Soo dat ky nu voortaan Andreas wordgezeid,

Een
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Een met een gryzen kop die quam tot hem getreden,
En bied hem veel geluks* en zcid hen deze reden :

Gy, die als nieuweling in ons gezel fchap treed
't Is nut dat gy den grond van onze Rechten eet-

Ik ben een opperhooft van onze med' gezel 1 ,

Ik wil u kioek verftand ons Wetten open feilen.

Voor eerften heeft ons volk geen ding voor hun alleen
jj

Wat ieder wind of vind dat is voor ons ge neen.
De Vrouwen ne m ik uit die mogen na de Wetten
Haar bedde nimmermeer in eenig deel befmetten;
Want als haar een g wyf hier in te buiten gast,

^ Die word van ftonden aan gelevert aan den Raad»
En die laat overluid terftont het \onnis lezen,
Dat zy onwetrdig is op aarden meer te wezen: (fuop,

Dies hoef: men beul , ofgalg,nog zweerd r nog engejn

Dejongftcvan den hoop die breekt haar ftraks de kop.

Men tygt ons dieften op, in wonder flimrne ftreken,

Maar 't is niet wel gezeid , men moefte zachter fpre ken ,

Wy ftellen over al gemeenfehap in het goed,
En nemen ons behoef van Rykdoms, overvloed.

Wy zyngelyk een fpoor voor havelooze menfcheD,
En krygen even zoo al wat wy konnen wenfehen; -

Want die op zyn bedryf niet vly r ig t> e en ziet,

Wanneer hy weder komt, zoo vind hy dikmaal niet.

Ons tuig word noit gerooft. 't \s qualyk iet te delen,
Wanneer den huis weerd zelfs die rolie weet tefpelen:

Ai knaagt de grage flang al vry een lange wyl.

Voor haar en is geen aas te krygen van de vyl.

Wy leeren alle daag de grond om wel te leven,

En wat men aan den buik of rug behoort te geven.
Wy hebben in der daad nu menigrr.a i) beproeft,

Hoe weinig dat het lyf tot nood.g voedze! hoeft,

Het is een groot gemak, bekent aan weinig menfeher.
Niet in het aardfche dal te vrezen ofte wenfehen,
Wy vinden dat men eerft dan onbekommert leef ^
Wanneer men nietenzoekt, ook ais men nieten nee, ft.

Dies zyn wy niet bezorgt om goet by een te rapen ,

Ma'ar konnen onverlet of zonder vreze flapen,

Aa 3 Wy
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. Wy fpitten nimmermeer, wy kennen geenen ploeg,
En des al niet- e-min wy vinden broo.is genoeg.

Wy prezen nok een menich diè nadenrykdom fnelde,

Wy leven van den_ dau , als bloemen op *den velde.

Ons ziel is niet beducht om geld of machtig goed,
Wy rapen onze koft gelyk een vogel doet.

Wy plukken zonder geld de vruchten van de boomea,
Wy trekken zonder koft de viffen uit de ftroomen,

Wy krygen wild genoegen vogels uit het woud,
De keyen geven vier, en al de bollenen houd.

Ons huisraad meeden deel beftaac in fnelle boogen

;

Wy koken daar het valt, wy flapen daar wy moogeH,
En fchoon het niet en gaat gelyk een ieder luft,

V* y des al niet te min wy (tellen ons geruft.

Wy konnen noorden wind, en alle fture vlagen,

Wy konnen harden vorft, ook zonder hinder dragen,

Soo dat ons gantfche lyf geen koud' of hit enkend,
• Soo veel vermag de tyd endair men toe gewend.
Schoon dat het gantfche Ryk woukryg en oorlog voeren

't En zal ons evenwel de zinnen niet beroeren.,,

Want fchoon of deze wind, en die verheft de flag,

H-et gaat ons evenwel ^elyk het eertyds plag.

Wy ftaan noit vroeger op om eenig Heer te groeten»

Of dat wy door de ftad een Prins geleiden moeten.
Wy ftreelen niet een menfch,ooknietdengrooten Vorft

Dat is maar voor het volk dat naar den eerzucht dorft.

Ons geeft is nimmermeer gequeit met hooge zaken,
Om ons door al het land een grooten naam te maken.
Of ons uewereld pryft, of ons de wereld laakt'

Wy zyn als buiten fchoots, en werden niet geraakt.

-A
1

,: ,:ichz kuit met roovers in genomen,
I.V'Cfvzyn wynietbefchroomtom daar ontrent tekomen
Wy zingen menigmaal ook in het dichtfte woud,
Daar zich een vionig heir van felle moorders boud.

Wy zyn niet eens beducht, fchoon al de winden blazen,
Wy leven onbefchroomt hoe zeer de baren razen

:

Wy vrezen geenen brand of hoogen water vloed,
Die niet verliexea kan wat fchaad hem cegenf'poed?

Schoon
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Schoon dat het gantfch Ryk moet tol en fcha'ting geven,
Wy leiden evenwel een onhekommert leven»
Geen hooft geld op het volk, geen Iaften op het, land ,
En woraen oit gevergt aen onzen vryen iland.

Wat dient 'er meer gezeid? Wy zyn geduchte lieden ,

Dien geen verhevenVorft, geen Prins en kan gebieden.
Al waer de gulde zon de wereld open doei,
Oaer gaen wy zonder fchroom, als op ons eigen goet.

Wy leven over al als Princen van den lande s
Niet hebben evenwel en is hier niemand fchande.
Wy trekken t' ©nzen dienft geheel het aardfchedal,
Wy hebben niet een zier, en wy bez ; tten 'c al.

Ik heb u edel Held, ons wyze nu befchreven,
Gy Iet of gy begeert met óns daar in te levea

,

Dan of ons flreng gebruik is tegen uwen aard;

Want ziet het Itaetje vry te blyven dat je, waerd.
r>e gryze kop die zweeg. Andreas gaet beginnen.
Spits Broeders, zeid de man met al de gantfchezinnea
Word' ik u bond-genoot, en tot een vafte peil,

Hier is een volle beurs die ik u mede deil.

Siet, als ik uit de ftad tot u ben afgekomen,
Soo heb ik dezen bucht in voorraed met genomen,
Ontfangt dit klein gefehenk , en weefc 'er vrolyk van

,

En houd my voor u vriend en voor een rufcig" maa.
Een ding wil ik alleen hier in bedenken brengen,
En bidden wat ik mag,, dat gy het wilt gehengen

,

Ik treed' in dit verbond, alleen om deze Maegd,
Laet die voor my alleen, indien het u behaegt.

Ik zal tot aller tyd, waer dat wy heenen trekken,
Haer voor een trouwen vriend , en voor een hoeder ftrek-

Ik zal haer leider zyn en hier en over al, (ken,

Soo dat haer teere Jeugd geen hinder lyden '/al,

Een van den zwarten hoop begon hier op te wrokken,
Ei zeide: Lieve Vriend, zoo gy begeert te jokken

In eere zonder hoon, het werd u toe geftaan,

Maar, wat ik bidden mag, en wilt niet hoogergaen.
Weeft heus in u gebaar, en wilt 'er in volherdeii,

Of anders houd 't vafc het zai u beurre werden;
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Wy lyden onder ons by wylen zoec geïjg;
Maer ontucht nimmermeer, en geenzins vuil bejtó

Dies zoo de jonge Maegd van u werd uit geftreken,
Wy zullen u gewis den kop aen ft ukken breken;
Maar zoo je trouwen meend, en niet als eerbaar zyt,
De Maagd zal uwe zyn, en dat te rechter tyd

Dit nam Andreas aen ten vollen na te komen

,

En heeft op dit gefprek de Vryfter aen genomen;
Een ieder riep geluk en maakte groot "gebaar.

En wederom geluk- geluk gelukkig paar.

Maar hy verzoekt terftond, dat haar de gantfche bende,
Vertrekt uit dat geweft, en elders hene wende,
Uit vreeze zoo zy bleef of woonde daer ontrent,

Dat hy van eenig menfch eens mochte zyn "bekend

Daar gaat hy met den hoop in verre landen dwalen,
En hy eh mift niet eens zyns Vaders hooge zalen,

Hy acht geen ongemak, geen fchande, geen verdriet,

Wanneer hy maar een reis zyn Pretiofe ziet.

Hy voelt zyn ingewand, hy voelt zyn herte fpringen ,

Als zy maar uit de borft een deuntje plag te zingen,

Het bitter even zelfs dat is hem zuiker zoet:

Ey ziet eens wat de jeugd, en wat de liefde doet,

Don Jan noch evenwel, ook in dit woefte leven,

En wil hem tot bedrog of diefte niet begeven s

Aïaar wat dit zeldzaam volk of hier of elders haalt,

Dat word al menigmaal by hem alleen betaalt.

Hy wil geen vuilen jok in haren praat gehengen,
Maar poogtze iikc beleid op beter weg te brengen:

Soo dat hy met 'er tyd haar rouwe zinnen wind,
,En zich by al den hoop in grooten aanzien vind.

Maar t'wyl dit zeldzaam volk op hare wyze leefde,

En zonder vafte plaats in alle landen zweefde,
Een Maagd van Murcia die zag den Edelman

,

En hoe hy al de jeugd in fenoonheid ovcrwan,
En hoe zyn heus gelaad en Zyn beleefde zeden,
Zyn oog, zyn fiqoffche tael. zyn wel gemaakte leden,
'Zyn anders ingeftelt als oit een hleiien plag,

Of als ze daar ontrent een Heer of Ridder zag.

Jiaar
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Haer geeft die, word beroert, haer zinnen om getogen,
De loop van haer gepeins is buiten haer vermogen,
Zy voeld 'k en weec niet wat ontrent haer grillig hert x
Zy voelt hoe dit gevoel allensken grootcr werd.

Wat zal de Juffer doen? Zy weet niet wat te maken,
Zy voeld een zeldzaem vier door al de leden blaken

;

Dies al- zy op een tyd den Ridder eenzaem vond,
Soo opent zy aldus tot hem,een heufchen mond:

Bevallig Jongeling, wat mag u doch bewegen,
Dat gy tot dezen hoop zoo byfter zyt genegen?
Dat gy by dit gefpuis u zoete Jeugd verflyt,

Ey geeft eens beter vreugd aen uwen jongen tyd,

Gebruikt u geeftig lyf en deze fchoone leden.

Daer gy, tot uwer eer, die nutter zult hefteden;

En zoo gy zyt geneigt te gaen met goed beleid,

Tk weet een beter Itaet voor u alleen bereid.

Hier zyn veel Edel Lien die my tot trouwen vergen

,

Want ik heb over al veel wyngaerds aen de berg n

,

En bodenen in het woud , én boomgaei d4tn het dal

,

den 1En oflen op het veld , en peerdea in den fbl

,

Aa? En
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En fchapen op het fchot, en geiten aen der heiden,
En hinden in het perk, en koeyen aen der weiden,
En knechten tot de Jacht . en honden in het kot,
En voor myn eigen huis een fchoon en luftig Slot.

In 't korte, machtig goed, mag ik u maer genieten;
Ik zal in uwen fchoot geheele fchatten gieten,

Dit woud di> vruchtbaer land, zoo verr' u oogen zien

,

Dit zal u eigen zyn, en ik noch boven dien.

Ik die een Dochter ben van edel bloed gebooren,
Heb u, door enkel gunft voor alle mans verkoor,en,

Siet dat de befte Jeugd voor dezen heeft gezocht,

Word u alleen gejont, en in den fchoot gebrocht,
Ontfangt myn rechterhand , ontfangt mvn friiTche leden

,

Die ik in u vermaek na dezen wil hefteden,
Ontfangt myn herte zélfs, en ftelt my buyten pya,
En fpreekt een eenig woord, en ik zal" uwe zyn.

Andreas hoort 't aen, maer kon het geenzints pryzén,
Dat uit haer teere mond zoo vrye woorden ryzen.

ó Vryfter warje doet, ziet datje niet en vraegt;

Want als een Vryfter vryd dat is te veel gewaagt
Me Juffrou, zeid de Man, ik dank u duizend werven,
Myn liefd' is eens gezet, en daer in wil ik fterven;

Weet ook dat onder ons geen men fchen werd gepaart

,

Als met ons eigen volk of een van onzen aerd.

U ganile, niet te-min, die gy my komt betoonen,

Dk wenfcft ik dat u God ten vollen wil beloonen,

Doch, wat my raken mag, zoekt elders uwen zin,

Myn hert .is u ontzeid, daer woond een ander in.

Gohanna met den fhg van zoo een droeve reden,

Gevoelt een koude febrik haer rillen door de leden

Gevoelt een diep verdriet, zy gaet ter zyden af**

Daer zy haer droef gemoed in deze klachten gaf^

Wac ben ik voor een lloir? wat heb ik gaen beginnen
*

Kan ik geen Heiden zelfs bewegen my te minnen?
Och God , wat let my doch ! dat ik geen fchamel man»
Met al dat ik bezit," tot my vvaerds trekken kan;

Een ik4^n zoo mismaekt, zoo lelyk aen te fchouwen,

Da: my*en Hecht gezel ontzeid eeu wettig trouwen

,

Ken
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Ben ik zoo vuilen flons, of wel een oude queen,
Dat ik verftooten word' en loop een blauwe fcheen?

Neen zeker, 'k hebterliondmynlyf en gantfche wezen ,

Myn oogmyn rooden mond , myn geeftig hair geprezen,
Als ik ontrent den noen en midden op den dag,

Myn leden over floeg, en in de f; iegel zag.

Voor-vaer een eerlyk man die zou hem des vernoegen,
Indien ik maer en wou tot hem myn leden voegen:

Ik ben wel ku flens weerd, en zoo ik maar en wou,
Ik waer op heden zelfs verzegelt in de trou.

Dacr zyr 'er vry genoeg die my des komen vragen y

En die noch boven dat- myn Vrienden wel behaagea,
Ik ben voor ryk, en fch'oon, en eerbaar hier bekend,
En heb zoo veel verzo:ks als iemand hier ontrent,

Maer dat is niet genoeg: Men kan geen liefde zetten,

Ter plaatze daar men wil; want die is buiten wetten,
En gaet daer 't haer bevalt. De zin die is 't al,

En gantfeh de weereld dwaald in dit ellendig mal.

Ik ben zeo dwaes geweeft, dat ik heb uit verkooren,
Een die my niet en acht. Ach! waer ik noit gebooren.
O! 't is een hard gelag, wanneer een jonge Maagd,
Haar wil niet hebben mag fchoon zy haar minder vraagt

Ach ! dat 's een wrange fpy t : ach mocht ik heden derven l

Want ik en fal geen trooft myn L.ven hier verwerven.
Hy is een zeldzaem hoofd hy is een rouwen gaft,

Die op geen fchoone verw' en op geen rykdom pad,
Maer waerom doch ontzet en niet te willen leven ?

En waerom doch den moed zoo veerdig op gegeven!
Het gaet noch als men vryd gelyk hst eertydsplag,
Daer word noit eiken boom geveld met eenen flag.

Ik wil eens wederom ik wil de zaek beproeven,
Hy zal niet andermael myn teere ziel bedroeven,

Ik zal hem myn cieraed^Myn fchatten boven, dier,

Ik zal hem diamand en peerels laten z'en.

Ik zal gelyk een klis hem aen de leden hangen

,

En met een zoet gevlei hem ftrelen aen de wangen-''

Ik zal hem. Maer, eilaes! hoe meereen vry fter vlet,

Hoe datze meer verveelt, en lichter werd ontzeid

Syn
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Zyn hert is met aan hem; het werd eilaas bezeten,
Vaneene die ik merk hy no t en^al vtrgeten.

't Is dan om niet gepookt, al woe ik byfter zeer/
Want voor myn treurig hert en is geen hoope meer.

Het lieven is een ding van wonder groo: vermaken:
'k En weet op aarden niet dat bcéter plag te fmaken

,

Maar liefde zonder hoop vnn oit gelief te zyn,
Dat is een booze plaag , en meer als helfche pyn.

Pan ik Ven niet ge?inr dit quaad in my te voeden,
Her geeflelt myn gemoed als met geftage roeden,

Gewis d.r móet 'er uit; en om hier wel te g n,
Soo moet 'er in "e plaats een haat , en wraak iuft ftaan.

Wel, haat ontfteekt myn hert, ftelt u om te wreken,
Dat zyn van over lang„ dat zyn de rechte ftrekea,
Van een die qualyk mind, of onge'nkkig vryt^

Ontzeide gun ft ontbrand in gal en enkel fpyt:

En dat knaagt aller meefcde zinnen van de viouwen,
Die zyn hier als verwoed, en kennen wonder brouwen.
Een wyf is byfter erg; en waar men lagen fmeet,

Daar is geen nikker zelfs die fllmmer gangen weet.

Die moet Ik heden zelf, oie moetik^aanb proeven
Ik wil hem met 'er daad, ik zal hem gaan bedroeven,

i ie my de vreugd ontzeid. Sta by nu, vrouwen lift

,

En ftort in mynen geeft dat noïé verraader wift,

Dat noit geen fpoker dacht of booze^geeften vonden,

Myn brein is op de loop, myn zinnen ongebonden,
Myn kop die zuizebolt daar is geen houden aan ,

Daar moet ook dezen dag wat zeldzaams omme gaan.

Ik , ik moet wrake doeri
l
en hy zyn ftraffe dragen ,

A' zou het ganefche Ryk van dezen handel wagen

,

i Al zoiid ' ik heden zelfs my brengen in den nood

,

Stil leven kan ik niet ik ware liever do"d.

ï^oort war de juffer doet Zy laat haar Jongen letten

,

naar dat Don Jan zyn maai' gewoon is in te zetten ,

l£en maal die niet en fluit , en ftechts van oflen leir *

KVant koffers vind men oit ontrent cit zeldzaam heir.'

Hier van wel onderricht, zoo laatze moye dingen,

'Gdud, peerels, hals-cieraad daar in den'huize brjngen.
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En binden in het kleed van onzen Jongeliftg,

Terwy hy in het dorp of op den velde ging.

«Andreasw 1 bewurt hoe dat de vrouwen woeden.
Wanneer men haar ontzeid haar lufïen aen te voedei,
Gebied dat al .het volk terftond in raflen fpoed,

Ook op dien eigen dag, van daar vertrekken moet:
Pit nam de Juffer waer- en als hy mei* d te reizen,

Begon zy met beleid op haer bedrog te peïzen,

Zy ftrdoit door al het dorp dat zy uitharen kift,

Goud, pecrels, eenig geld, en veel juweelen mift,

Straks zyn op haar beklag de boeren aan gekomen,
Die eifchen wederom al wat "er is genomen:
De rakkers van de Schout zyn mede daer ontrent,

Die na den vreemden troep de ftrenge Rechters zent.

Daer gaat men 't Heidens rot ten nauiten onderzoeken,
De Vrouwen in haar keurs, de mannen in de broeken.

Maer zie* de Iooze Maagd die wees den Ridder aan,

En zeid het flim bejag by hem te zyn begaen.

Als ut Andreas hoort zoo komt hy toe getreden,

Hy loeg de uffer toe- en zeid' haer deze reden:
Komt zoekt, Vriendinne, zoekt, a! wat gy zoeken
By my is anders niet als trou en ware deugd ; (meugt

,

Ind :en ik van bedrog hier fchuldig werd bevonden,
Soo ben ik wel ge:rooft om vaft te zyn gebonden,

En zoo te zyn geftraft gelyk men guiten doet,
Die zoeken haar bejag op ander luiden goet.

Tk zal noch boven dat a zeven maei betalen,

Wat gy van u cieraad hier uit zult kunnen halen

;

Door zoekt vry deze maal', en watje vorderziet.

Een peerd da: niet en \ct en vree ft de roskam, niet.

Hier op zoo gaet den Schout met zyne rappe gatten
:

De male van den Vriend wei happig ondertaften,

En, ziet, van ftonden aen zoo komt het aen den dag,
Al wat voor aardig tuig daer in verhoolen lag.

Don Jan op dit gezicht i* wonderlyk verflagen,

Noit was hy zoo veroaaft van aJ zyn leven dagen;
Ky fhat gelyk een lteen mee droefheid overftort

,

Eyiaas de jongeling en v.\eet niet wat 'er fchort.

S:r ak
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Straks riep de Juffer uit: Komt vangt ons deze boeven -»

Die met haer vuil bejag het gantfche land bedroeven»
Maer grypt eerft dezen gaft , die eerfc zoo moedig fprak

Hy is de rechte grond van al het ongemak.

Hier vangt den Rechter aan den R'dder zeer te fchelden ,

Hy noemt het Heidens volk een plage van de velden,

Een nefte van de irad, een fclïroom van ieder huis,

Eeó fchuim van boeve jacht en alle vuil gefpuis.

Daar ftond een Krygsman by die zich des ging berfioeyen

,

Wech(zeid hy met den boef. hy dient te leeren roeyen

:

En even met het woorJ zoo geefr hy hem een ïlag,

Soo dapper als hy kan; zoo vinnig a's hy mag.

Andreas zuizebolt, zyn herffens zyn bewougen,

Zyn geeften al gelyk'door gramfchap op getoogen,

Hy denkt niet waar hy is , hy weet niet wat hy doet,

Zyn geeft die fpcelt alleen ontrent zyn edel bloed.

Hy fteld hem dan te v/eer en gaetden Krygsman tegen

,

Hy vald hem op het lyf, en vat zyn eigen degen,

Hv treft hem in het hert met zoo een diepen tl eek

,

Dat hem de levens kracht van ftonden aen bezweek.

Daar fchreeut men overhoop. Andreas wordgebonden,

En al het Heidens rot te Murcia gezonden

,

Daer is het hais gerecht van dat geheele land,

Soo dat men daar ontrent geen hooger Rechter vand.

Terwylen dit gebeurt , Conitange ,
gantfeh verflagen

,

Is van den bleeken angft als buiten haar gedragen

,

Daar is een killig zweet dat uit haar aders fchiet,

Vermids zy haren Vriend aldus gebonden ziet. ,

Maer dezen onverlet zoo wordze mee genomen

,

En is met al het rot tot in de ftad gekomen

;

Daer krielt men over hoop alwaar de Vryfter quam,
Vermids een ieder lult. in haer gezichte nam.

De fame van de Maegd aen alle kant gevloogen,

Heeft ook de Landvoogdin tot in het hert bewoogen,

Zy maekt haar veerdig op, zy gaet tot haren man,
Daer zeidze voor de Maagd al watze zeggen kan

;

Al niet zoo grooten ernft dat haer word toe gelaten,

ïict jongi het ^eeltig dier te nemen vaa der itraten,

Te
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Te brengen op het Slot. Majombe was 'er by,
En was om dit geval van gantfcher herten bly.

Zy meind. zoo maar de Vrou hoort Pretiofe fpreken,
Dat haar noch goed onthael, noch gunfte zal ontbreken..

En zoo als zy het gift zoo was 't dat 't viel,

Me- Vrou ontfing de Maagd als met een open ziel.

Zy blyft gelyk bedwelmt in haare zoete wangen,
Zy blyft in naar gelaat met al de zinnen hangen,
Zy n'cemtze by der hand, zy leidze door de zaal,

Zv valt haar óm den hals , en kuftze menigmaal,

Zy fpreekt Majombe toe, zy vraagt verfcheide zaken,
Maar verre boven al die Pretiofe raken:

Zy vraagt hoe oud zy was. Het wyf dat antwoord haar*

Dat nu haar nichte quarn ontrent de vyftien jaar.

Hier op is in de Vrou een droeve luim gerezen,

Dus ond zoud' even nu myn waarde Dochter wezen,
Indien de goede God dien uitgelezen fchat

(Dit fprak vrou Giomaar) aan ons gelaten had.

Maar, iaas! nu is het Kind in zyne jonge dagen,
Met liften wecfi gerukt, en uit ''t land gedragen.

Conftance waarje zjt, of immer komen meugt,
God zy door zyneu Geeft ontrent u teere Jeugd,

De Maagd ging onder dies Me Vrou de handen kufien,
En bid haar even ftaag haar druk te willen bluffen;

En t'wyl vrou Giomaar vaft zit op haar en zag.

Ontfluit het aardig dier aldus haar droef geklag:
Indien gy, weerde Vrou, hebt eenig welbehagen,
In myne teere Jeugd, zoo hoord myn angftig klagen,
En myn bedroefde ftem. De goede Jongeling,
Dien jn het naafte dorp de Land droft heden ving,

Dat is myn weerde Vriend, in trou aan my gebonden;
Daar word geen beter menfeh in al het land gevonden,

A\ is de Krygsman dood, het is zyn eigen fchuld,

Hy bracht .den vroomen Held tot enkej onverduid;
Hy floeg hem meteen vuift dat hemde tanden bloeden,
Soo dat zyn edel hert hierom begon te woeden,
Hy is geen rouwe galt die oit zyn leven Aal,

Gelyk men niet 'er tyd wqï onderwyzen aal.

* Jy
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hy is een Edelman. Laat alles overwegen,
En onderzoekt het (luk gelyk het is gelegen

,

Gy zuk met oogen zien, en taften met 'er hand,
Dat niemand oit bedrog in al zyn handel vana.

Soo deze Jongeling gedwongen is te derven,
Soo moet ik van geluk myn jonge leven derven,
Myn hert is al te week, myn wezen al te teer,

Als hy zyn leven laat, wil ik geen 'even meer,
Tk bid u, weerde Vrou, met al de gantfche leden,

Om u verheven
-Ham, om u beleefde zeden

,

Indien oit zoete min indien oit reine vlam
i In uwen geeft ontftak, in uwen boezem quaffi

;

Soo flaat een gun (lig oog op twee zoo jonge menfehen.
Die geenzins hoogen (laat ofmachtig geld en wenfehen;
Maar poogen een te zyn in vreugd of ongeval,
Tot dat de bleeke dood haar eenmaal fcheiden zal.

Met dat de jonge Maagd haar reden heeft gefproken,

Zyn haar met gro^t verdriet veel tranen uitgebroken,

Soo dat het ziltig nat een droom, een gantfche beek,
' En aan vrou Giomaar een (lage vloed geleek.

Zy dan , mids dit geklag , gevoelt haar gantfeh bewogen

,

Gevoelt haar innig hert als uit het lyf getoogen,
Daar is , 'k en weet niet wat , dat haar de zinnen roert

,

En dat haar angftig hert geweldig omme voert.

Men ziet in dit gepeis, men ziet haar oogen vlieten»

Soo dat haar in de fchoot de druppels hene fchieten

,

De Landvoogd onder dies komt treden in de zaal,

Verwonderd dat hy zag den druk van zyn gemaal.

Er. hier op komt de Maagd hem vallen aan de voeten ;

En gaat hem insgelyks met droeve woorden groeten ?

Zy weent, en bid, en fmeekt met zoo een heuzen mond
Dat hem de goede man al mee ontfteken vond.

Hy kan, met alle kracht, zyn tranen riet bedwinnen,

Die hem. als tegen dank, op mond en wangen fpringen:

Hy (laat geheel verbaaft, hy ftaat een wyle ftil,

Onzeker wat hy doen , • f wat hy laten wil.

MajomlV houd onder dies haar zinnen opgetogen.

En woeg haar droeven ftand metaihaargantfehvermogen.
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Zy ryft ten leden op, en zeid: Eerwaarde Vrnu,
My dunkt ik weet behulp voor dezen zwarenrou.

Wilt gy een kleinen tyd hier uit de zaal venrekken,

Ik zal u met 'er daad een wonder (luk ontdekken.

Hqord my een woord alleen, hoort wut ik zegden zal,

Gy zult een einde zien van dit bedroeft geval.

Majombe zonder meer be?af haar "uit de zalen

,

En gin? van (tonden aaneen aardig doosjen halen,

En als ze weder quam daar Gioraara ftmd,
Soo knieltze veerdig neer, en opent haren mond

:

Vergeeft ray , zeid het Wj'fVdat ik eens heb bedreven,

En dat ik nu ter tyd u wil te kennen geven,

Of zoo ik na de Wet ben weerdig harde ftraf,

Soo geeft my aan den beul, en zend my naar het graf.

Ik zal (hoe dat 't gaat) de rechte wiarheid fpreken

,

Gy moogt aan dezen romp u leed en droefheid wreken

;

Ik zal tot aller ftond verdragen met gedult.

Wat ey my voor verdriet hierom doen lyden zult.

Het is nu veertien jaar of luttel min geleden,

Dat ik myn reize nam door al de Spaanfe Steden,
En door het platte land, ik zochte myn bejag,

Tot dat ik in Midrid een aardig Meisjen zag:

Een kind nau twee jaar oud, behangen met juweelen
s

Daar ik, na myn verltand, behoorde van te deelen,
De Voedlter, zoo ik zag, die ftond daar op de ftraat,

Met zeker Kamer Maagd verwerret in de praat.

Ik kreeg het jonge Schaap, en zonder lange dralen
; Soo reisd' ik in der haeft in onbekende palen;

En als ik was ter plaats daar ik my zeker vond?
Doen leid' ik in beraad wat my te plegen Hond.

Ik had eens vaft geftelt rik wil de waarheid zeggen)
Het Kind, van all'sonthlood, tot vondeling te legaen
Om al zyn ryk ^ieraad, en v/at 't vorder had,
Te houden voor een roof en als myn eigen fchat.

Maar als ik recht door zag zyn geeft en friflche leden ,

Doen vond' ik myn gepeis te ftryden met de reden

;

En daer op nam ik voor het Meisjen op te voen.
Op höope dai 't ons eens voordeel mochte doen.

Bb Ik
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].k hebbet dan bezorgt, ik hebbet laten leeren

,

Al wat ter rechter tyd haar Jonkheid mogt vereeren,
Soo dat liet geeitig dier veel fchoone dingen kan,
(En is myns oordeels) weerd den beften Edelman.

Maar wat is qnae i te doen? wat heb ik droeve (hgen
Om dit ondeugend' werk in myne ziel gedragen?
Hoe was ik even ftaeg gepynigt in den geeft?

Wat heb ik niet gezorgt, wat neb ik niet gevreeft

Wat heb ik menigmaal myn herte voelen beven,

En drillen als een ried van harden wind gedreven?
Ik fchroomd' (ook in den flaap \ van haeft te zyn beklap
Of door een fnegen Schout alree te zyn betrapt.

Wel ik ben des geleert, en hel-be voor genomen,
Noit in zoo hangen praem myn ziel ce laten komen:

Ik wil aan al ons volk en wie het raken mag,
Ontraden dit bedryf en alle vuil bejag.

Wel doen is rechte vreugd; maar alle flimme gangen

Syn doodelyk vergif die" ons de ziele prangen.

Hier is dan nu de tyd dat ik myn fehuld beken,
Vermids ik op den weg van beter leven ben.

Myn Heer, ziet dit juweel, en deze goude kea;n,
Gy zult van ftonden aan den gantfehen haudel weten

Of wyft dit niet genoeg den grond van dit geval,

Soo leeft eens dezen brief dien ik u geven zal.

Soo haeft als zy het fchrift dien Landvoogd had gegeven

,

Hy ziet van ftonden aan al dat 'er is gefchreven :

Hy las het overluid, en met een open mond,

En dit was in der daad dat hy daar in bevond*

HEt jong Dogter keu dat by my is, en dat ik de naam vc\

Pretiofe gegeven bebhe, bieteigentlykConftzr>$Q t

is een eenig kindvaf?Don Ferdinandod' Aftcvedo,^/^

% m Calacrava , ende van Vrou Giomara di Menefez* Ikji<

het zelve kind in de ftudvan Madrid, op Hemelvaart^

dag) ten elf uuren , iu ''t jaar duizend vyf-bondert zyfï,

tveqentig. Het kind hadde doen ter tyda n dezeju\oee/tj <

die in dit kofferken leggen. Ik bebbe korts daar ?ia dit é

zvo vernomen, en goedgevonden V zelve by memorie te ftè

/en, miftcbtm ofbctfchie* of morgen U paftem tb e kom
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Met dat Vrou Giomaar haer Man dit hoorde lezen,

Soo is in haar gtmoed een nieu gewoel gerezen:

Zy kent het klein cieraad, zy kuil 't menigmaal,
En zygt uit enkel vreugd, in onmacht op de zaeL

3e Landvoogd recht haer op, verbaeft in deze zaken,
in ftaet een langen wyl onzeker wat te maken
Me-Vrou, nu. wat verquikt, hoewel nog flaau genoeg,
Vraeat ftraks, Waar is het Kind dat deze keten droeg

,

Het Wyfzeid : weerde Vrou , die met u heeft gefproken ,

fuift doen u met 'er daed zyn tranen uitgebroken,

Dat is het aardig Dier in dezen b ief vermeld,
En dat tot heden toe u droeve zinnen queld.

")at is u eigen kind, by my wel eer geftoolen,

In door myn flim beleid tot heden toe verhoolen:
Ik bidde twyffelt niet maer neemt u Dochter aan,
En laat na dezen tyd u droeve klagten ftaen.

Terftond vrou Giomaar, met yver aan gefteken,

s uit het (lil vertrek in aller yi geweken:

2Y gaat met grooten ernit en uittermaten ras^

En geeét haer na de zael daer Pretiofe was.

)ie zat daar vafl omringt met al de Kamer Maegden,
Die met een treurig hert de jonge Maagd beklaagden,
Soo om het droef geval, als om haer zoeten aérd,
En dat haer teere Jeugd met Heidens is gepaart.

/Ie- Vrou gaet zich in ernlt tot Pretiofe ftrekken,
"aet aen de jonge Maegd haer boezem open trekken

,

En ziet haer witten bord. Men vond een kleinen vrat,
Die zy ter ilinker hand ontrent den tepel had.
n als men haar den voet ter aarde dede zetten,

',n met een vlytig oog daer op bettond ie letten,
Soo bleek het met'er daed, dat twee van hare teen
Syn als een zwane-poot gewaffen tegen ee-,

Ie-Vrou is buyten haer De teikens hier gevonden,
>e vrat op hare bord, de teenen dus gebonden*
En 't gunt men uit het fchrift met klare woorden lat',

Ver/.ekert haar genoeg wie Pretiofe was,

y grypt haer in den arm , zy kultfc menig werven,
v voelt o«n diepe vreugd, en fchynt

?

er in te iterven,
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Zy gaet tot haren Man, die zy van herten mfnd,
En zeii hem, weerde Vriend , ziet hier ueenigKind

Hkr is u weerde vrucht, die ik u heb gedragen,
Daeroui gy hebt getreurt zoo veel bedroefde dagen

;

Hier is een eftiig pand van onze zoete Jeu^d,
Ontfangt bet nu ter tyd, en dat in rechte vreugd.

De teikens al gelyk , aen my te^rtond gebleken

,

En laaten myn gemoed niet meer in twyffel fteken,

Zy is her even zelfs die ik u heb gebaerd,

Haer licbaem wytt 't uit. en haer' geheelen aerd.

Voor al zoo komt my vo r, hoe dat ik 'was bewoogen
En ik en weet nier hoe; als buiten my geto^gen,
Wanneer ik eerft het Kind ontrent ous deure zag

En hier noch onbewufl: in deze venfter lag.

De Mn (die even zoo een wonder hard bewegen
Had door zyn gantfche lyf en in de ziel gekregen,

Juilt doen ht t aerdig Dier hem eerft voor oogen quaic

Zeid dat hy deze Maagd voor zyne Pochrer nan
Zeid dat hy aen het Wyf haer diefte wil vergeven

En haer ook byfta'd doen, om wel te mogen lever

Mids datze iu vooraen wil (lillen hsren loop,

En haer geheel ontdoen van dezen vreemden hoof
ó Heere! zeid hy voort, wie kan u w >nder werkei
Wie kan, gelyk het dient, u hooge daden merken

,

Gy hebt ons langen tyd gefpylt/met tranen broot
|

J

Gy hebt ons af geleid tot aen de bleeke dood.

Gy hebt ons eenig Kind, nu zoo veel droeve jaren

Gedurig om gevoert in veelderlei gevaren:
Gy hebt 't niet te-min' gy hebt 't noch gefpaart,

Gy hebt 't Lieve God, tot onze vreugd bewaert.
Het was ons zonden fchuld, dat wy u felle flagen

Dus hebben uit gedaan, en lange moeten dragen
Wy hadden vry al meer tot onze draf verdient

,

Maer gy zyt onze God, ons Heil, en ware Vrier

't Is uwe gunft alleen, 't is u genadig wezen,
Dat wy uit dezen nood ten lellen zyn gerezen,
Dat gy tot owzen trooft dit wonder laet gefchien

Dat wy ons weerde pand alkier in vreugde zien-
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Zy was, eilaes! gegaan, zy was gelyk verlooren,

Maer zy is wederom als op een nieu geboor *n,

Gy hebt ons eens gebracht tot Ren het dui er graf,
Nu wafcht gy wederom ons-droeve tranen af

Wilt ons van heden aen , wilc ons nu d nk baar maken
Dp dat tot uwen dienlt ons herte m .g omw.iken,
Op dat wy nu voortaen in daed en niet in fchyn,
U Dienaers. lieve God, u Kinders mogen zyn.

Conftances hert ontlook, terwylen dit gebeurde,
daer dacht, 't en is geen tyd, dat zy nu langer treurde,
! Haer dacnt zy vond behulp dat luren druk genas,
Vermids haer Vader zelfs daer eerfte Landvoogd was.

^Haer dacht in volle daad het (luk was nu gewonnen,
Vermids haer zaken ftaen zoo wel zy immer konnen*

Maer t'wyl zy in den geeft hier mede bezig zit,

Soo treed haer Vader toe, en zeid haer weder dit:

D
jjod heeft ons grooten troofl: en blydfchap toe gezonden

,

3m dat gy, weerde Kind, ten leften zyt gevonden,
Om dat ay noch gezond en in het Ie /en zyt;

Maar dae~r is echter wat dat my in 't herte inyt*

k zie, eilaes! ik zie, dat uwe domme zinnen

,

£en Heiden (wat etn fchand l) een rouwen Heiden minnen

j
Een Heiden zonder Doop, die niet en heeft geleert,

» Hoe dat men God den Zoon met reine zinnen eerd.
Jvlet oorlof ze ; d de Maagd, hoort my een weinig fpreken,

Ik weet van Honden aan u droefheid af te breiden.

!j
De Vriend aen my vertrout, en is geen Heidens man,
Maer die in volle daed een Chriften leeren kan.

ly is noch boven dat van Edel Bioed gebo ren,
,n heeft my , zoo ik was, uit enkel min gekooren,

l En wat van dit geval noch verder is gelchiet,

En zeid' ik na den eifch den gantfchen avond niet.

/Iajombe nam het woord , en gaat cte Man vertellen,

ioe dat de jongeling quam onder haer gezellen,

I Hoe dat hy zynen Staat en Vaders Huis verliet,

Vermids hem zyn gemoed tot Pretiofe ried
iJoe dat hy nevens haer airede large da^en
'iad vorlt, en heete zon, en si! e iee>d gedragen;

t
Bb 3 E.
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En dat dit al gelyk maer wals een klein begin,
Een preuf en onderzoek van zyn getrouwe min';

Dat hy geen dertel fpel de Vryfter mochte vergen,
IMcch met ongure jok hier teere zinnen tergen,
En dat hy door de luit noit op en wcs gevat,
Maer dat hy zich in ali's met eer gtqueten had.

In 't korte deze vrou verhaelt in 1 nge reden,
Al wat de jong gezel voor dezen heeft geleden,
- Soo datze voor het left ten vollen openbaert,

Moe dat zyn Ridders kleed hy haer noch is bewaert
Dit vat den Landvoogt op, en zonder lang te dralen,

Laet ftraks het ryk gewaet daer in de kamer halen.

Het Wyf dat gaet 'er om zoo veerdig als zy mag,
Siet dus komt op het led de waerheid aen den dag.

De Landvoogd onder dies gaet Preriofe vragen,
Op al den omme ga^-g van hare jonge dagen

,

Op Al des Werelds' loop, en hoe haer dit geviel,

En wat zy dus gevoeld ontrent haer jonge ziel.

Zy antwoord over al met zoo bezette reden,

Met zoo een goed befcheid en in zoo volle leden,

Dat (zoo dej nge Maeg.i zyn Dochter niet enwaer)
Hy ltrekte voor gewis de zinnen over haar.

Hy vond zich in den geeft van hare min bevangen,
En leef in haer verftand en hare fchoonheid hangen , .

Maer nu het geeftig Dier als Dochrer hem beftond

;

Soo is hy gantfeh verheugt toi in zyns herten grond,

En 't wyl de man aldus in blydfehap is gezeten,

Soo komt het oude wyf en brengt een gouden keten.

En brengt het hand cjeraed, en wat den Jongeling

1 e vooren om den nals j of aen de leden hing.

Als dit de Landvoogd ziet; en hoort de Ridder noemen,
En weet van wat geilacht dat hy is afgekomen,

Gevoelt hy nndermael dat zyn bezwaercien druk.
Is, door des Meeren gunft, 'veranderd in geluk.

Hy dankt God andermael met al de gantfche zinnen,

Dat zoo een Edelman z^n dochter ging beminnen,
En dat zyn trouwe gimft noit eens in hem verdween
Schoon dat de jonge Maegd een Heidens dochter ftheer

rit
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Dit heeft terftond de Faera ten luidlten uit gekreten,
Zy liet het vreemd geval aen alle menfchen weten;
Ook aen de Vryfter zelf die aen den Jongeling

Voor dezen hare ziel en gantfche zinnen hing.

Die gaet daer aen de Wet ten volien openbaren.

Dat zy, eilaes! vervoert van hare groene jaren,

Vermids de jong Gezel haer quale niet genas,
Fem hadde na gezeid dat hy een roover was.

En fchoon het zeldzaem luid dat by haer is bedreven,
Het word haer evenwel in vollen daed vergeven,

Andreas fprak 'er voor , de Landvoogd nam het aen

,

Dies mochtze zonder ftraf en vreedzaem henen gaen
*tWas al ten blyden dag , geen menfch en mochte treuren.
Daer mag niet als verma~ek en zoete vreugd gebeuren,'
De mandag werd verzoent, de Ridder vry geftelt C
En alle die het raekt ontfangen machtig geld,

De banden, die den Held benaeuden aen de leden,
Die worden los gemaekt, of veerdig af gefneden.
En voor het duifier hol, dat hem gevaegen houd,
Soo komt hy voor den dag gecjert met enkel goud.

Syn Vader wierd terftond daer in de itad befchreven,'
En dïQ heeft met 'er daed zich op de reis begeven,

*

Die komt in haeften aen, verheugt en wel gezind:
Vermids hv zynen Zoon zoo weiVerzelichapt vind.

Daer is geen edel geeft die oit heeft leeren dichten,

"

Of hy va ld aen het werk met alle zyn gewrichten;
Al wat of fpits vernuft , of-koutte geyen mag-
Dat komt om dezen tyd ten vollen aen den dag*

Men hoort door al de itad, door alle groene velden,,
En door het gantfche Kyk van dezen handel melden %De .fnelle weder klank die roept 't in het woud,
En al de wereld- juigt dat Pretiofe trout.

Den vermwHen ScHryver Dr.ftor Pozso-, word. eezfcd in 't
Spaans 4ej« Hiftoriie fcefchreven te KbbM. *

B b 4 LIEF-
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ZONDER ZIEN VERWEKT,
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SCHOONHEID
BLINDELINGS VERKOOREN.

MEn heeft van culds gemeen 1 dat als de lieden minnen
Het oog h «er noodig is als leider van de zinnen^

Want zonder dat behulp en weet de raenfche niet

Wat d t mer reden fchoon of wat er leelyk hiet.

Maer hier in dit verhael daer is een zeldzaem wezen

,

Daer in den ouden tyd noit van en werd gelezen;

Kom ziet hier , jonge Jeugd , een blind en handig Man
3

Die zonder oog behulp wat fchooH is weten kan

:

De ftad die voert den naem van handen weg te werpen

,

Die moet te dezer uur ons domme zinnen fcherpen,

Die moet • o r deze reis iet brengen aen den dag,

Dat hier in dezen Boek een piaatze vullen mag.

Terwyl in haren tyd de water-ryke Schelde,

Veel fchepen aen de kaai en op de itroomen telde,

En dat haer rouwe Jeugd is over al verdeilt,

En met een fnelie kiel de wereld omme zeilt,

Doen was Verinander e-n van deze rappe mannen,

Die tot een ftaeg #ewin de g^tfciie zinnen fpannen,

Hy had een langen tyd gehandelt over zee,

En itneg tot zynen dienft veel fchepen op de ree,

En gelden in de kas, en waren op de zolders,

En Huizen op het land, en Irnden in de polders,

En waarom meer gezeid? De Beurze waegt 'er van,

Hy was in zy beroep een groot en deftig Man.
Maer ,



ZIEN VERWEKT. 349
Maer, ziet! het zoer geluk dat iemand ping te ftrelen,

Fn met een volb? maet zyn gaven uit te deelen,
Is veel g

Jlyk een rook. gelyk een teer gelas,

En maekt tot enkel gal dat eertyds honing was
De Man die vald te bed, van heete zucht gellagen,

Soo d.it hy in gekerm verflyt geheele dagen,
Soo dac de zoete flaep op hem niet meer en zygt t

Verraids hy t'aller uurvernieud- prangen krygt.

Men roept van ftonden aon men haett ervare luiden,

Lie mengen onde'r een dj krachten van de kruiden,
En gom, en vinnig zao, dat niet en is bekend,
En 'vat den Indiaan van Ooiï en Wetten /end,

Maer 't quaed verwon de kunft, en 't fcheen geilaep te

En op geen Medley n voortaan te willen paffen, (wallen.

Hier door vervalt de Vriend als in den lellen nood

,

En voeld Cg-lyk het fcheen) de prikkels vm de dood
Daer treurt het gantfch gedacht. Daer zyn verfcheideza-
Die rou en oren ftaen en effen zya te maken, (ken
En dat door hem alleen. Dit quelt den goeden Man,
Uat hy zoo ryken boel niet zuiver laten kan.

Hier op werd over al voor hem als ftaag gebeden,
Ten eind' hy komen mocht tot zyn gedunde. Lden,
De Oochters boven al zyn dapper aen het werk,
En maken van het huis gelyk een kleine kerk.

Daer quam om de /.en tyd een Mceder zich vertoonen ,

Die vrac-gt of hem de Mjn genegen is te loonen

,

Indien hy hem genas. Hy wil niet zyn betaelt,
Tot dat hy beter is en ruimer adem haelt;

Tot dat hy wederom door krachten van de leden
De kaye zal begaen , de beurze zal betreden

,

En dat men zeggen mar, en al met vollen mond,
Dat hy tot aen het merg ten vollen is gezond:

Hy die hem dit vermat was iteke blind gebooren

,

Syn oogen (zoo het fcheen) die waren uit gezwooren,
Oak in de Moeder zelfs, en des al niet-te min
Hy was een rappe ziel, en dede groot gewin.

Soo naad dit in het huis by iemand is vernomen,
Men haalt Galenu? ^aar, men laat hem binnen komen,

B b 5 Men
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Men vraagt hem raetbeCcheid ofhy zich kracht vermeet

En of hy vatten raed voor deze ziekte weet.

Men zeid hem boven dat: Kan hy het quaed genezen,

Men zal hem na den eifch beleeft en dankbaer wezen.

£n wot hem werd belooft dat zal hem zyn geteld,

Ook eer hy zynen voet daer uit den huize fteld.

Vermander ,
'

v zeid de Man) gy moeit hier anders fpreken.

Of ik en wil geen hand aen uwe ledea tteken,

Het loon dat ik begeer en i> u geld nog goed,

Het loon dat ik begeer dat is it eigen bloed

Ik weet dat in dit huis drie Dochters zyn te vinden,

Die moeften nevens u re zamen haer verbinden,

Dat alb gy zyt gezond en buiten ongeval,

Ik eene van de d<ie myn eigen maken zal,

En dat te myner keur. Dien loon moet ik genieten

,

Stelt my dat heden va(t ; of zoud 't u verdrieten -

Aan my gelyk ik ben een Dochter toe te (hen?
Ik zal u dienaer zyn en weder henen gaen.

Dit klonk den goeden Man vry zeldzaem onder d'ooren

Hy zeid% Ik moet voor al hier op de Dochters hooren^
Die raekt de zake meed De Man werd uit geleid,

De Vryllers in gebracht, en alle ding gezeid.

De. Vader doet net woord : Eyiaes myn zwakke leden

Die worden alle daag gedurig af gereden

,

Ach!* Kinders, na my dunkt, ik zie van heden af,

Ik zie de zw.nte baer, ik zie een open graf;

't En kan, naer ik my voel , 't en kan niet lange duren,

Ik moet de lefte pyn, ik moet den dood bezuren:
Hierom zyt gy bedroeft, en zucht den gantfehen dag.

Meer als u teere-n aard en jongheid dragen mag.
En nu is hier een Man die geeft 't niet verlooren^

Als is hy fteke blind van 's moeders lyf gebooren,
Meii houd dat by vernuft in zynen boezem heefr,

Meer als oit meefter plag die op der a irden leeft.

D :e f^eld , by Godes hulp, dat hy my zal genezen

.

Wil ikfiechts milde zyn, wil ik Hechts dankbaar wezen,
Msar hy begeert vry meer als eenig meeüer pla;»;.

Sec dat ik, na my durkt, hier in niet treden mag;
Wat
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VVat dunkt u van het (luk? zy roepen alle gader,
Ach zoo ons bidden geld, verfchoom u, lieve V.ider,

Belooft het niet alleen, maer geef: het aen den man:
Al wat hy oit begeeft, ja wat hy wenfchen kan.

De 'Vader weedeiom: maer hy wil-hooger zi; gen,
Hy wil geen zoinme gelds tot zynen loon bedingen,

4

Hy wil tot zyn geriefde keuze van u drien,

En of u dat behacgt dat heb je nu te zien.
*

Dit luid de Juffers vreemd, zy ttaen gelyk verflagen;

Maar (Iraks zoo roept er een ; Ik zal de kanfe wagen,
(Zy wou haer Vader zien getoogen uit de pyn,
En wou om zynent wil een bjindens vrouwe zyn")

Hy is 'er oorzaak van dat ik op aarJen leve,

t Is reden dat ik hem myn lichaem weder geve,
Of (leile t'zynen dientt. De reile (laat befebaemt,

En fpreken even zelf; gelyk het haer betaemt.

Een ieder fielt het va ft haer woord te zullen houwen,
En na de keuze vald den blinden Man te trouwen;
Behoudens dat de man geen ioon genieten mag,
Voor dat haer Vader is gelyk hy etfrtyds plag.

Poch hier by wil de Vriend het (luk niet laten blyven,

Hy laat 't al te maal met goeden inkt belchryven;
De Vader teikent eerft, de Juffers opeen ry,

Die (lellen even daer de zoete namen by *

Daerwas de Man geruft, en gaet het (luk beginnen,
En op den vyfden dag zoo fchynt hy iet te winnen. ?

En waerom lang verhaei? 't en is geen langen tyd.

Vermander is den dorft en heete koortze quyd,
Hy is voortaen niet meer bevochten van der hitten,

1'egint öok door den dag veen weinig op te zitten

:

De Maag bepjnt haer werk ; dies eet hy zachte koft,

En is den tienden da* van alle brand verloft.

Vermander is verheugt, en laet den Heere danken,
Dat hy mee meer en is gerekent by de kranken

,

Hy nood ook boven dat zyn vrienden al te maal,
En recht een lange di- te midden op de zael.

De meefler boven al en is 'er niet vergaten,

IVUer is by< zvnen Weerd rnet grooce IhJI gezeten.

Ver*
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Vermander fprak en loeg, Vermander dronk en at,

Soo wel aU e ;ni^ menfch die aan de tafel zat.

Te midden in de vreugd', terwyl de gaden dronken,
Ai wat de ryke kunft ter eeren was gefchonken,
£00 itond de Meefter op en nam een fchoon gelas,

En vraegde zynen Weerd of by .genezen was;
En of hy nu gevoelt de luft en ook de krachten,

Dat hy een friffche dronk van hem zou wil]en wachten

;

ja Meefter, zeid de Man* ik drink het liever uit,

Als wat u kunfte broud van gom en bitter kruid.

Ik ben nu rr:cht gezint eens luftig af te fpoelen,

Al wat my in de maeg zo byiter plag te woelen.

Hy dede dat hy fprak,' en dronk met groote fmaek,
En dat gaf al het volk een wonder groot vermaak.

Wat dunkt u, zeid de Man is deze vriend genezen?
Sy roepen al te mael hem ja gezond te wezen;
De daed die Wyft 't uit. Wie kent een zieken man,
Die Wyn en goede fpys in vreugde nutten kan,

Hier gaet de Meefter aen • Wel is de koorts verdwenen

,

So - is te dezer tyd myn loon alree verfchenen

,

Siet daer is myn verdrag. Hy langt terftond het fchrift,

En dat word door gezien en wonder naeu gezift,

Maer wie het over zag, of wie het hoorde lezen,

Die r eett terftond het ioon den Meefter toe gewezen.

De Vader voegt 'er by ik ben een eerlyk Man,
Die wat ik heb gedaen niet weder roepen kan.

Niet we.J
er roeren zal , 't Sa laet de Dochters komen

,

Op ,dat 'er van de drl 1 mag eene zyn genomen;
JVlaer niemand komt Vr hy of fteekt 'er handen toe,

Op dat de Meefter zelfs alleen zyn keuze doe;
Want zoo legt ons verdrag. Galenus is te vreden,

Mids dat hy met 'er hand mag raken hare leden,

Eer hy 'er een verkielt. Het word hem toegeftaen,

En ltraks is voor het volk den handel aen aegaen,

Mer liet daer op een ry de drie gefufters zetten,

Men het den blinden Man op haer gedaente letten

,

Niet door een wakker oog, (want hy is fteke blind

Maar zoo hy by de taft haer teere leden vind.

Die
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Die oudft van jafen was die quam daer aen getreden,

En recht gelvk een keers' en deftig in de zeden;
Maer etter niet te fchoon. De tweede was mismaekt,
Doch geeftig uit 'er aerd, en wonder net befpraakt;

'

Haer aer.zicht is bezaeit met duizend grauwe fproeten

Maer haer beleefde aerd die kon het ai verzoeten

:

Haer een oog had eenfchddatbytterzeldzaem ftond,
Maer daer en is geen fail dat oit een blinden vond.

Haer tanden waren geel, maer recht in hare reken,

En dat is van gelyk geen blinden oit gebleken

;

Het is genoeg bekent, coit gieteen blindt- n vaft,

In dat men niet en voelt, "of met zyn handen taft.

De jongfte van den hoop die had de beite gaven,

Om aan een vierig hert zyn brand te mogen laven;

Zy is van blyden geeft en van een {negen zin,

Zy was van lyve fchoon, en geeftig niet te min.

Maer zeker aerdig Quant uit Spanjen eerft gekomen,
Die had haer jeugdig herr ten voiïen in genomen*
En zy bezat het zyn op zoo een vanen grond,
Dat hy tot acn de ziel aen haer verzegelt ftónd:

De Vryer even zelfi was eene van de gafteia

,

Maer voeld zyn innig hert met droefheid overladen,
Vermids zyn weerdfte pand moet in perykel (hen,
En dat ook over haer het kiezen hee^t te gacn»

Hy trooft hem lykewel, om datze van den blinden

Niet aen en is te zien, niet uit en is te vinden:

Hy leed' eerft groote vrees maer icheid'er weder van;
Om dat men met'er hand geen fchoonheid voelen kan.

Maer ziet ! de jongeling die vind hem gantfeh bedrogen

,

Syn Vryfter word bemind en uit den hoop getoogen;
Want na de blinde man een ieder heeft geraekt,

Soo is dat hy terftond de jonrfte zyne maekt;
De Jongfte fluks omhelft, en noemt haar Uitverkooren

,

Die God tot zyn behoef heeft weten op te fpooren,
Die God tot zynen trooft op heden heeft gejond,
üra met hem aen te gaen een wettig Troü verbond»

Hy neemtze by der hand én poogtze weg te leiden

,

En wil en va» het volk en uit de kamer Fcheidsn:

Hy
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Hy gset in ai I's te v\ erk gelyk als iemand doet,
Die hooge macht gebruikt ontrent zyn eigen goet.

Maer zeg eens myn vernuft , ui ie zal 'er konnen fchryven

,

Hoe dat men deze twee te zamen zag verftyven;

Wat voor een koude fchrik door al de leden ging

,

Soo aen de zoete Maegd als aen de Jongeling?
Zy (ïaen gelyk verfteent," en dat ter weder^zyden,
Men ziet een groot gewrel in hure leden ftryden;

Dan is de Vryfter bleek, dnn is ze weder rood,
En dan eens op een nieu gelyk de bleeke dood.

De Vryer is verlloort en wonder zeer verflagen,

Hy kan h' t droef geval in ftilte niet verdraagen

,

Hy rukt met grammen zin den hoed van zynen kop
Hv gooit hem in het zand, hy treed 'er boven op

Hy trekt zig by hut hair, en naerhetmochtefchynen,
Hy wou daer voor het .volk uit enkel leed vcrdwynen.
Maer iemand uit den hoop begaf zig nevens hem,
En blies hem in het oor een reden zonder-iLm.

De Doctor onder dies, ter zyden afgeweken,
Jtegon zyn innig hert wat vryer uit te fpreken

:

Macï



ZIEN VERWEKT. 35*

Maer Opwyk quam 'er by, en met een gsuwcn trek

Groet dus den Medi$yn en zeid hem zyn gebrak:

] -eer Doctor, veel gelük> : gy kunt een Vrylh-r winnen 9

Alleen door uwe Kunft, en zonder bangen zinnen;

Maer wy ellendig volk, zyn Haven jaren lang,

S 10 dat ons ïbge jagt is dikmaal zonder vaag.

Ik heb dit weerde pand, een lange tyd geleden,*

Gedurig afn gezocht , gedurig aen gebeden

;

Soo dat ik op het leltfhaer teere zinnen wan,

En zy, tot my geneigt, en wilgeen ander man.

Dies, eer je vorder gaet, zoo dient u dit geweten,

De ziel van deze Maegd die word van my bezeten,

Al wie haer vor er raékt dat is haer enkel laft,

Want zy is büitèn my met niet een menfeh gepaft.

"Wat ik u bidden mag laet u een weinig raden

,

Dat zal my voordeel zyn en u niet konnen fehaden?
Verkieft een iiiiïche bl m die vrye zinnnen heeft,

En die met haren geelt in niemand anders leeft.

Ket is een harde zaek aeri haer te wille komen.
Wiens hert dat al bereids met liefd" is in genomen:
Zy helt ftaeg na den man tot Wien zy was gezint,

Gy let dan, lieve Vriend, wat {pel jat gy begint.

Als Opwyk ltille zweeg zoo ging ite Doftor fpreken

:

Gy poogt my, na ik merk, wat in de vuilt te iteken;

Ik zie, al ben ik blind, ik zie den loozen raed*

Die niet en is gegrond als lkchts op eigen baed.

Gy wilt my buiten fpoor en van den wege leiden,

Maer ik meen de van bruid zoo licht niet af te fcheicle»;

Al zie ik niet een fteek, weet dat de jonge Maegd,
(Schoon niet aan myn gezichr aan mynen geeft behae§t

Ik heb de frilTche blom hier weten uit te kiezen

,

En die, hoe dat 't gaet, en wil ik niet verliezen.-

Waarom word ik benyd ? al is de Vryiter fchoon

;

9
t Is myn gewonnen prys en myn verdienden loon*

Schoon ik haar noit^en zag, ?mr beeld is myn befchreveja

,

En 't (laet als binnen my gefchildert naar het leven,

Geprent in myn gemoed, zoo dit ik even ftaeg

Haar mond en geeltig oog in rayn geiacluen draeg.

Ik
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Ik z'e haer heus gelaet, ik zie haer rapre gangen,
Soo dat aen haer alleen myn gantfche zinnen hangen-
Weet , als God eenig mensen met droeve blindheid
Dat hy in diep gepeis dan vry w»thr>oge gaet (fl-iat

,

Het is hier met den mensch op aerden zoo g legen,
Ook even uit het leed zoo ryft *er d kmael zegen 5

Gy daer> m quelt my niet en (telt u hooft geruft;

Want in dat gy begeert beftaet myn gantfche luft.

De Vryer wederom: Ik moet wat vryer fpreken,
Hoe! kent een blinde Van dat noit hem is gebleken?
Of weet 'er cenig mensch die noit zyn leven zag,
Wat rood, wat aerdigwit,watfcht:onheid wezen mag?

Gelooft 't, weerde Vriend, dit zyn maer zinnen vlagen,

Die ieder zetten kan en weder henen jagen,

Al naar het hem bevalt, en naar een ieoer beeld,
Hem om het deuzig brein, of in den boezem fpeeld.

De fchoonheid die gy meind.in deze Maegd te wezen,
£n die (gelyk het fthynt) u pyne zal genezen,

Beftaet, wat u belangt, niet in een jeugdig vleis,

Noch iet dat wez^n heeft, maer flechts in u gepeis.

Wilt gy de preuve zien , verzet maer u gedachten ,

En kieft een ander Vrou, gy zult^e ichoonder achten;.

Want gy die niet en ziet bezit etn rooden mond
Als gy die met den geeft in u verwekken kond.

Dit kan een blinde doen
t en niet gemeene menfchen

,

Gy maekt een aerdig beeld, en dat naer eigen wenichen
Gebruikt maer u ^erftand. fs maer een lichaem wel,
Soo hebje volle macht ontrent het buiten vel.

Gy kont een wakker oog en fchoon gebloosde kaken,

Gy kont een witten hals en roode lippen maken,
Gy kont al datje wilt Siet wat een groote macht
Heeft u in dit geval de blindheid aen gebracht.

Gy dan en uw's gelyk moet lieven door gevoelen,

En kond alzoo den brand van uwe luften koelen:

Ey kieft een frtfTche Maegd van leden wel gemaekt

,

En die met vrye wil tot uwe koets genaekt.

Doch w,t dan Vorder raakt den blos van hare wangen ,

Het wws van haran mond , de drift van hare gangen

,

Beeld
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Beeld u da.t krachtig in zoo ichoon het u behaagt,
En fchept in u gemoed een gantfch volkomen Maagd.

Gy dient naar myn begryp
, gy dient 'er een te v ouwen

By niemand oit verzoent, by niemand onderhouwen,
Die niet en heeft gemaït, en niet en heeft gemind ,

Maar die tot u alleen ten vollen is gezint.

En ziet, Geleerde Man, zoo gy het wilt sehengen,

Ik zal u zoo een wyf in uwe kamer brengen

,

Niet uit een Hechten hoop, of ik en weet niet wie>
Maar uit dit eigen Huis en eenc van de drie.

Zy is vet, lyvig, gaaf, en van gezonde leden,

Zy is ook van der Jeugd begaaft met goede ze len,

Zy heeft een rappe tong , en is van goede taal

,

Zoo gy het wel begrypt, gy hebt 't al te maal
't Gezicht is u verftopt, wat kan u fchoonheid baten 1

Tracht na een zoete mond die geeftig weet te praten,

Die zal u beter zyn , gy hebt efrn wakker oor

,

En wat het ( og ontbreekt vind dat door u gyhoor.

t Is vry geen klein vermaak alsjange 7rouwen ijpreken,
Met reden, met verftant, met aangename ftrekenV

Men zegge wat men wil geen fchoonheid heeft 'er by,
Het maakt een treurig Man de d oeve zinnen bly.

Wel konj' u, lieve Vriend, zoo wel met haar generen

,

Soo konje. na my dunkt, de myne wel ontberen,
Gebruikt maar uwen geeft, ons twift die is geftilt t
En gy hebt evenwel een vrou gelyk je wilt.

De Vader hoort 't aan al wat de Dodtor zeide,

En hoe de Jongeling zyn reden weder leide

;

Fy quam wat naader by , en zei den Blinden aan,
Wat dat naar zyn begryp hier noodig is gedaan.

De gaden even zelfs die komen hier geweken ,.

Die komen voor de Maagd en voorden Vryer fprekeö^
Die roepen over lui I, dat ja de blinde Man,
Ook zonder ongerief, de zaken rechten kan

;

Dat ja het zoo betaamt en zoo behoort te wzen,
En dat zyn heufche daad twee lieven zal genezen,
Twee lieven vrindfehap doen , en brengen uit den nood
Ta haar benaude ziel ver lofles van 4ea dood.

Cc Hy
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Hy (laat een wyle ftil , onzeker wat te maken

,

Om uit dit vreemd gewoel ten leften eens te raken;
Hier op begint hy dus : Het ware groote fchand
L dien ik laten moet dit uitverkooren pand.

Wie kan zyn eerfte min zoo veerdig omme keeren?
Wie kan, a'ls met geweld, zyn driften over heeren?
My dient al langer tyd, en vry al meerder kracht,

Op dat zoo grooten ftuk mag werden uit gewracht.
Dit greep Antelmus op, een van de naafte Vrienden,
Die tot een goed* befluit van dezen handel dienden,

En ging den Do&or aan Ey weeft hier niet befchaamc

,

Dat aan u werd verzocht heeft Princeneerft betaamt
Als David aan de Reus den kop had af geflagen

,

En hem een friflche Maagd ftond op te zyn gedragen

,

Was Merab niet gezint tot zoo een jongen Held,
Soo dat in hare plaats haar Sufrer is geftelt;

Haar Sufter, wiens gemoed tot David was genegen,
En, ziet, de wyze Vorft en had 'er geenzins tegen,

Hy nam het Vröuwelyn dat tot hem was gezint,
' Daar in hy zynen wenfch met groot vermaken vind.

Op fchoonheid veel te zien en nau te willen letten

,

En op zoo zwakken grond zyn hert te willen zetten,

Dat is een ydel ding , en niet als enkel waan

,

• Dcar op een deftig Man noit vaft en heeft gedaan.

De fchoonheid, lieve Vriend , daar van de lieden razen

,

Beftaat, naar myn begryp, in rechte vyze vazen:
Men twift noch even ftaag, men twyrTck over al,

Wat dat men in den menfch voor fchoonheid keure zal

Daar is nau eenig volk, of 't heeft verfcheide gronden

,

Daar op dat iemand fchoon of leelyk werd bevonden,
d' Een noemt een Vry fter mooi, vermids een aardig wit
Een ander prylt een hair, zoo zwart gelyk een git.

Ik' heb een Kult bezeilt daar plat geftrekte neuzen

,

En ooren; niet bequaam als voor de grootfte Reueen,
Syn in djn hooglteu prys, en daar een jonge Maagd,
Vermids een grooten mond, de malle Jeugd behaagt.

Ik heo een Land gezien daar niet als lange borden,
En even zoo geftelt getyk als boere worften,
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Zyn lieftal aan het volk. Ee» ander wilze rond:
Maar al wat fchoonheid raakt ,zyn dingen zonder gront,

Daar woond een zeker volk ontrent de noordzc klippen,
Dat wil geen teere mond , maar wenfcht om dikke lippea
Een ander pryft een krop al is ze byfter groot,
Een ander wil een hooft gelyk een zuiker brood.

d'Een wil zyn Vrouwe vet, een ander wilze mager,
Een ander wilze fnel, een ander wilze trager,
Een ander pryft de maat, en geen zoo vyzenMan,
Die op dat Schoonheid hiet een regel zetten kan.

De fchoonheid werd gevat of na de geeften zweven,
Of na de landen zyn daar in de menfehen leven

;

Doch wat 'er iemand kieft, een wit of bruiner vel
't Is maar los gepeis, en enkel zinne fpeï,

En dit geld even zoo ontrent de gaufte menfehen,
Die met haar oogen doen al watze&onnen wenfehen
Wat zal hem dan gefchien, die no?t een Hellen dag,
Die noit een jonge Maagd in haar geftalte zag?

Maar warom meer gezeid van deze vreemde flagen?
De fchoonheid (zeg ik nog) beftaat in zinne vlagen

,

in enkel dweepery, Ziet hoe de Wereld ma!d,
Voor my , ik noem het fchoon , dat iemand wel bevald

En zeker wilj het ftuk na rechten eifch bemerken,
U geelt moet anderzins ontrent de fchoonheid werken

Als iemand van het volk, als Fop of Lubbert doet;
Want die gaan niet te werk als op den ouden voet.

VTaagX r ?
ieC en ziet

> moet binnen u gedachten,
Valt Hellen fchoon te zyn, dat nau geen men fchen achten
hn dat meelt al het volk niet eens voor fchoonheidkent
Uent u, eerwaarde Man. voor fchoonheid in geprent.

Want zoo gy voor u neemd tot u vermaak te trouwen,
En van de zoefte jeugd of van de fchoonfte Vrouwen,
£y zeg my doch een reis, wie deze vreugd geniet?
Gy troutze voor het volk, mids gy haar rioit en ziet.

En dat is anders niet als kriele luften wetten,

xkt
V
°i

dat
'

er VoIS c en konie niet beletten

;

Want die geen menfehen ziet ook midden opden dag,
Vxq geert een dertel menfeh al wat hy wenfehen mag.

Ccj Eea
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Een poezeïachtig Iyf, en twee gezonde wangen,
En hair dat geeftig krult, en herten weet te vangen,
Een boezem niet te grof. en niet te byftert teer ,

Neemd dat rot u vermaak, en u at dog eisje meer?
Als 't bol en vleezig is al wat 'er is te voelen

,

Daar kan een eerlyk Man zyn hitte wel verkoelen;

En zoo 'er een die 't ziet het qualyk meind teftaan,

Heer Doctor weeft geruft, 't en gaat ugeenzints aan.

U mond vind haar gerief gy kond u lippen voegen

,

U hand die word ge vult, dat moet u vergenoegen.

Al wat daar vorder reft, en weet een blinden niet,

Wat kan 'er leelyk zyn voor een die niet en zieti

Hier gaat een blinde Man een ziende sienfchtebooven

,

Wie ziet en kan geen Jeugd voor eeuwig zigbelooven,
Want als de fchoone verw in Viyfters heenen gaat,

En die niet blind en is verneemdhem niet 'er daad.

A'laar een die «iet en ziet (hoewel de jaren komen)
En dat een fchoone Vrou de luifter is benomen,
Die vind haar edel waas gedurig even nel,

Vermids haar eerfte beeld is valt in hem gezet.

Maar wat'ereenigmenfch voor gronden mochte leggen,

Galenus bleef gezet , en liet hem niet gezeggen

,

Hy ftond gelyk een rotz, Als dit de Vryer zag,

Soo ging hy w.der aan, zoo dapper als hy mag:
Heer Doctor, na ik zie, gv laat u niet bewegen,
En wilt juift deze blom daar ik toe ben genegen,
En gy Haat van der hand al wat 'er iemand zeid,

Ey let eens wat een plaag hier voor u werd bereid.

Ikzou(zoogyrnar kreeg) myn onrecht moeten wreken
Ik zou niet ledig ftaan haer veel te mogen fpreken,

En dan en fcheid
,

ik nooit als met een hupzen zoen,
En wat zult py, eilaas hier tegen konnen doen,

Ik heb de Vryfte'r lief als uit geheele krachten,

En zy en haat my niet, Prent dat in u gedachten:
Want 't ia voorwaar een ftuk daar op te lenen ftaat

Voor een die dertel jok en mede vryers haat.

Twee harren eens gezint en tot baar drift genegen,
Daar baat geea ftaage zorg, zy vinden duizend wegen

Haar
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Haar zinnen al te maal óiq zyn 'er op gewet,
AI zat 'er Argus by. hy deed 'er geen belet.

Galene, zy dy wys, zoo kieft de naafte zufter,
Dat zal u nutter zyn, en vry al wat gerufter

,

Dan of gy myne kreegt, want, Vriend zoo datge viel

Gy bragt een fta^e zorg op u benoude ziel,

; En al roch zonder vrucht. Meer heb ik niet te zeggen,
! Gy wilt eerft voor het led de zaken over leggen

,

Met raakt u aller meeft. De man dus aan getaft,

Word in den geeft gedrukt ais met een zwaren laft.

Gelyk een hoogen boom bevochten van de winden,
Die midden in de ftorm geen ruft en weet te vinden,

Staat eerft een langen wyl eii waggelt over kant,
Maar vald ten leften om en dekt het gantfche land;

Dus is de Man geftelt Zyn hert begon te beven

,

! En zyn beroerd gemoed dat fcheen het op te geven,
Hy zygt daar op een ftoel, en t'wyl hy neder zit

Herhaald hy zvnen geeft, en zeid ten Iaarften dit!

i

Van al dat is gezeid en heeft my niet bewoogen,
j
Noch van myn eerfte lief de zinnen af getoogen,

Als dat ik hier verfta dac zy een ander mind,
Kn nu geen vrye ziel in naaren boezem vind.

|Wat hier uit ryzen km dat is wel af te meten,
By alle die maar iet van dezen handel weten,
De Wereld is te boos, en voor een blinden Man
Is die de meefte plaag die iemand denken kan

jWel aan, indien je kond laat hier een Vry fter komen,
jDie van voorgaande min niet in en is genomen,

Die niet en heeft gemak, maar ftaat in haar geheel,
Die zal noch heden zyn myn uitverkooren deel.

Fet woord was ftraks gevat, en zonder lang te dralen,

Men laat van ftonden aan de ander zufter halen,

Men zeid haar wat 'er fchuih, en hoeze nu een man
Met eer en Vrienden raad voor haar bekomen kan,

Men zeid dat ha-ir de kans dient waar te zyn genomen,
Vermids die noit zoo ichoun haar voor en wa^ gekomen
Men zeid dat haar het luk is uitermaten glad,

En dat het is een ding dat haaft dient op gevac

;

C c 3 Mea
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Men zeid hoewel de Man zyn oogen heeft verlooren,
Dat hy noch efter dient by haar te zyn verkooren;
Dat fchoon al is hy blind haar dat geen hinder doet,
Mids hy door zyn gezicht den koft niet winnen moet;

Dat ja de blindheid zelf hém leid tot hooge zaken

,

Hem leert de rechte kunft tot in de gronden raken
9

Dat niemand met het brein zoo veerdig fpeelen kan

,

Als een die niet en hoort, of als een blinde Man.
Dat in voor leden tyd een van de wyfte menfchen,
Om bed te mogen zien, de blindheid dorde wen fchen;
Dat hy zoo lange zocht tor dat hy naderhand
Syn oogen donr de zon heeft willig uitgebrand

Dat hier nu dient gelet, dat haar ongalyk wezen
By niemand word verzocht, by niemand is geprezen 5

En datze voor gewis moet leven zonder Man;
't En zvze nu ter tyd het Ja-woord geven kan,

Men zeid dat zy behoort een blinde Man te trouwen,
Om wel te zyn onthaalt gelyk de fchoonfle Vrouwen,

Vermids dat uit 'er aard haar leden zyn gemaakt,
Niet om te zyn gezien , maar om te zyn geraakt,

Hier komt de Vader by, die looft haar move dingen,

Juweelen om den arm« en wonder fchoone ringen,

En ander Vrouwen tuig. Fidelle boven al

Die zeid , dat zy voor eerft haar fpaar pot hebben 2al s

Datzy het eerfle Kind dat God haar zal verleenen

,

Een keten geven wil gecjert met ryke fteenen

,

En noch een gulden" kop zoo groot gelyk een kind,

De fchoonfte die men weet of in de winkels vind,

De Vryer boven dien ging daar de zinnen tergen

Hy looft haar wonder veel, hy looft haar goude bergen,

Hy looft haar, zoo ze wil ontfangen deze Man ,

Dat hy noit geven zal, en nooit haar geven kan.

Sandrinne uei bewuft hoe dat haarzaken Honden,
fcn dat niet aangenaams in haar en werd gevonden,

En datze lvkewel het eenzaam leven haat,

Zeid, datze' haar onderwerpt haars Vaders wyzen raad

Zeid noch, dat haar gemoed in vrydheid is gelaten,

Mids dat noit jongs Wulp by haar is komen praten,
Zeid,
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Zeid, datze zuiver is, en voor een eerlyk Man
Een vry of rein gemoed ten echte brengen kan:

Dat Vryfters veel bezogt , gettreelt , gevlei t , gebeden,
Syn Dikmaal niet te pluis ontrent haai- teerde leden;
'Maar dat eenfriflche blom, die 't noitenisgevraagt,

Is in de ware daad een recht volkomen Maagd.
Dat was voor eerft genoeg. Galenus ondertuilchen,

Die bood zyn rechterhand, en quamde Vryfter kutten,

Hy zeid voor al het volk, dat zy hem lief getal;

En hy haar echte Man voor eeuwig wezen zal

Daar ryft een nieuwe vreugd en wonder groot vernoegen,

Vermids hen deze twee zoo wel te zamen voegen.
Maar dat is niet genoeg; want Opwy-k komt 'er by.

En toont hem gantfch verheugt en uktermaten bly:

Maar peift des niet te min , en vry niet zonder reden

,

Dat hy ook even nu zyn yzer heeft te fmeden
Hy gaat den Vader aan, hy doet hem zyn beklag,

Vermids hy zyn verdriet niet langer dragen mag.
Hy zeid, dat hy zyn huis vry lang nu heeft betreden,

De Vrienden heeft verzocht . de Dochcer heeft gebeden

,

Hy zeid, dat nu de Maagd toe hem tenleften held,,

En datz' het gantfche ftuk aan haren Vader Helt:

Hy bid, dat hy voortaan eens vreugde mag genieten,

De Vryfter, echte Vrou, en hem zyn Vader nieten

:

Hy bid hem voor het lefl: j dat zoo een blyden dag
Hem mede tot gelukt en eere dienen mag.

De Vader, aangetaft op zyn bequaamfte ftonden,

En heeft zvn heus verzoek niet ongerymt gevonden

:

Hy dient hem van den tyd, En met een kort befluit,

Op eenen avond- ftond zoo werd 'er twee de bruid.

Men zeid ons dat de Maagd die met den blinde troude,
En onder zyn beleid den echten akker boude,

Veel zoete Kinders kreeg, en dat het lieve paar,

Had vreede zonder twift, en menig vrolyk jaar.

De rufte van het bed is in des Heeren zegen,
Niet in, 'ken weet niet wat, in fchoo.nheidniec gelegen,
De fchoonheid is een blom die al te licht vergaat;

Gy, let op ware deugd, die ep u trouwen ftaat.

C c 4 TROCJ-
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VRANKRYK,
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ONs fchip heeft lang gezeik ontrent de groenekuftcn
Daar ftaag de grage Jeugd , vervoert in minne luften

Heeft byfter vreemd gezwiert, maar daar hetechtebed
Ten leden evenwel zyn woonplaats heeft gezet.

Hier gaat het anders toe hier ryft een zeldzaam wezen

,

Hier is een nieu geval , een wonder ftuk te lezen

;

Hier is een trou- verbond, ma r zonder echten band,

En daar Hoit jonge Bruid en bood haai rechter hand,

Daar by een echte Wyf in overfpel bedreven,
Schoon datze buiten fmaad, en eerbaar is gebleven,

Daar, om het eigen werk. en om gelyke daad,
Het Wyf onfchuldig is, de Man het leven iaat:

Daar vrHchten van het bed en echte Kinders quamen

,

Maar die zich evenwel van haren Vader fchamen.
Hier toe nu, Sang godin. Want zoo een vreemd' geval

Kan lult en voordeel doen aan die het lezen zal.

Berei^ u, nieus^ier volk, en wilt hier ooren bfoden

Aan dat in ware daad Thoulouze zag gefchieden.

De itad i> ganrfch verhaalt van zoo een vreemden flag.

Als zy in haar uevang den boozen handt^ zag
Garon^
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Garonne was befchaaint, en ging zyn gulle ftromen
Bedekken onder 't lis en dicht gewafle boomen:

Als men de daed bewees al wat een üftig Man,
Tot nadeel van de trou te wege brengen kan.

Eer dat de Jeugd begon, en voor de rechte jaren,

£00 gingen onder een twee jonge lieden paren:

Doch Kinders in der daad. Het is een wifie zaak,

Het ooft te vroeg geplukt, dat heefteen wrangen frnaak.

Geen van de twee en weet de grond van echte wetten,

En daarom niet bequaam op haar beroep te letten,

Betrande was den roos die noch geen knop ontf] uit;

Want eerze Vryfter was zoo is het Kind de Bruid.

Zy was van al de Jeugd in hare Stad geprezen
,

Vermids haar fchoone verw, en haer bevalig wezen.
Eeq yryer daar ontrent, die bied haar echte trou,

En, ik en weet niet hoe,zy werd een echte Vrou.
Zy leven onder een tot acht of negen jaren,

En noch en fcheen de Vrou geen Kind te zullen baren

,

Zy draagt of twyffelt niet; zy bleef gelykze was,
Tot dat men aan den Man den neftel knoop genas.

Doen heeft terftond de Vrou een jonge zoon gekregen,
Die nam de Vader aan* gelyk een hooge zegen.

Maer kort na dezen tyd, om zeker misverfcand,

Soo Ccheid hy van het Wyf, en^eefchemuic 'eland.

Hy gaat een langen wyl in vreemde Ryken dwalen,
Hy vind zyn tyd verdryf in onbekende palen,

Hy gaac ook in den kryg , en ik en weet mee waar
Tot dat de gulde zon befluit het achfte jaar:

Maer hem zyn op de reis veel dingen over komen *

Die nut zyn aengemerkt, en waar te zyn genomen.
Eerft t' wyl hy de oorlog volgt en 't Ryk tendienfteftaat

$00 kreeg hy nevens hem een loózen mede-maed.
Een gaft van vreemden aard, en vol geileepe ft i eken,
Die eerft mael naderhand begonnen uit te breken.

Die was ftaeg by den Man als hy in 'c wilde üsp,
Of als hy ftille was, en in den leger fliep.

En (zoo het veeltyds gaet) de rouwe krygs gezellen

,

Diegaen haergantfch bedryf zich onderling vertellen

:

' Cc; ' jDoeh
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Doch Guerre boven al verhaelt hem meenig ding

,

En wat er in zyn huis of elders omme ging

.

En wat hy menigmael bedreef voor vreemde kuren,
Dat hy met groot verdriet ten lefcen moet bezuren.

Let op u fpreken, Vriend, en op u gantfch beleid:

Want al datjemand weet en dient hem niet gezeid.

Daer viel een groote fteg ontrent in deze tyden,
Vermids den Adelaar de Lely quam beftryden;
Men vocht 'er langen tyd, met lift en door gewelt*
Tot dat de Franfche macht ter aerden

v

is gevek.

En onder al het bloed op dezen dag vergboten,
Soo werd het rechter been den Jonker afgefchooten

,

Die viel daer neer voor dood; zoo dat al wie hem zag

Hield dezen voor gewis als zynen laeften dag.

Syn Krygs-maat boven al, die prent in zyn gedachten ,

Dat hem niet als de dood op heden ftond te wachten

,

Hv fcheidfcraks uithetheir-enkieftee • rechten pad
Die hem in korren wees het grazig Artigat.^

Daer gaet de flimme gaft met voor bedachte zinnen,

Daer gaet hy met bedrog een boeve ftuk beginnen,

Een ft.uk, een wonder ftuk, vol onbekende lift,

Daer van het Franfche Ryk te vooren niet en wift

Hy was in meenig deel ten aenzien.van de leden,

Hy was in meenig deel ten aenzien van de zeden,
Al vry wat zeer gelyk met Guerre zynen Vriend,
Dat hem tot groot behulp in dezen handel dient.

Hy komc dan tot het werk, hy gaet de kanze wagen,
En by de jonge Vrou, en by haar jongen Magen:
Hy draagt hem by het volk, en in het openbaar,
Hy draagt hem over al als of hy Guerre waar.

Hy nrengt tot zyn bewys zoo veeJerhande zaken

,

En kan zb:
> groótenfchyn ontrent de Vrienden maken,

hém het gantfch gedacht, enalhetnaafteblocd,
Öi ven i een lieve reef of voor een zwager groet.

Hy wee-, tot zyn bedrog zoo wonder veel te ze^en,
Kn ik en weet niet watBetrande voor te leggen,

Van al dat overlang baar beide was gefchiet,

Dat hy in korte tyd zyn volle winfeh geniet,
Had
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Fad zy de minde vlek of boven, of beneden,
Had zy een kleine vrat ook aan haar ceere leden

,

Hadzy 'ken weet nie: wat , dat flechtseen echte man ,

En niemand buiten hem met reden weren kan;
Hy kenden 't al te maal, hy wi \ 't haar te zeggen,
En zy, en niet een menfeh en konden 't wederleggen,

Dit gaf hem eerft geloof, en namaals volle macht,
Om tot haar in te gaan te midden in d,c nache.

Zy noemt hem echte Man, zoo doen ook alle men fchen
Die haar met vollen mond geluk en voordeel wenfciien

,

En toonen haat' verblyd, dat zy na langen rpu,
Nu weder is onthaalt gelyk een echte vrou

Het leed als geenen tyd, haar word een kind gebooren,
Maar hem word draks de gunft van zynen Oom veiiooren

Daar rees een hard verfchil, een onderlingen haat,
Die onder deze twee gedurig hooger gaat.

Pantfette wou bewys en rekening erlangen

,

Van dat uit zynen naem was by den Oom ontfangen
Van dat 'er was beileed ontrent zyn Vrouwen goed,
Terwyl hy buitens lands een lange reize doet.

Hier op zoo drong hy aan als met geheele krachten

,

Hy wil geen naade bloed , hy wil geen maagfehap achten
Maar Guerre wederom ging halen aan den dag
Wat Thiel of fchade doen of hinder geven mag.

Wiens hooft van boter isdi c4 moet gedurig fchromen

;

Die moet niet aan het vier, of voor den oven komen.
Want zoo hy dezen kop ontrent de vlamme ftek*
Daar is geen twyffel aan de weke dofte fmelt.

Nu Guerre tyd te werk met al de gantfche zinnnen

;

Om iet door flim beleid op zynen Neef te winnen?
Hy zoekt, hy onder vraagt, hy let op alle ding,
Hoe dat het heden gaat, en hoe het eertyds ging.

Ten leden hoort hy iet van dezen handel zeggen

,

Dat gaat hy met verdand ten nauden overleggen,
En krygt (zoo doende) dof hem leed te konnen doen,
Wie maar een draa.:ontdekt,dievindhecgantfchekloen

Hy, naar een korten tyd, gaat vry wat harder fprekea
Hém dunkt hy weet genoeg om zya verdriet te wreken

:

Hy
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Hy taft den Ifnker aas , hy vald hem op het lyf

,

Hy zeid dat hy rfnsbruikt e«ns anders echte Wyf.
Hy zeid dat hy ter fmuik is in het huis gekomen,
En dat maar op den naam door valsheid aangenomen

,

Dat hy-noit Guerre was, maar wel Arnolde Thiel,
Tn 't korte, beeld hem af gelyk een rechte fiel.

Panfette niet verzaagt van zoo een hard verwyten,
Stelt hem wel happig aan om wederom re byten,
Toont dat hy niet en vree/r. ja niet een menfch en viert

En dat het flim bedrog is tegen h .m verzierc.

Dat Guerre maar en tracht hem van het ftuk te leiden
,

Vermids hy vanden buchmiet afen zoekt te fcheiden ,

Dat Guerre meefter was , als hy was buiten 's lands,

En geenzins mifTen wil zoo wel gelegen kans:

Dat Guerre meelt het goed heeft onder hem verflagen

»

En dat hy daarom tracht hem uit 't land te jagen,

Dathy hem veelgewelds en zeldzaam heeft gedaan,

En hem al menigmaal na 't leven heeft geftaan,

Dat hy dit heeft gepoogt door vcelerhande lagen ,

ja fchier hem op een tyd den kop heeft in geflagen,

Dat (laag een vinnig mes was tegen hem gewet

;

Maar dat zyn lieve Vrou het onheil heeft belet.

En nu het fto ut geweld hem niet en wou geluklten

,

Dat hy door enkel lift hem aeder zoekt te drukken;
Maar dat noch evenwel, na leed en ongeval,

De waarheid op het feefc haar openbaren zal

Bertrande door den Oom (gelyk [ieticheen)bewoogen,
Heefi mede van den Man haar zinnen af getoogen,

Zy fceld haar krachten in , en brengtze voor de Wet

,

En zeid hoe deze g?.ft misbruikt haar echte bed.

De Rechter weegt het ftuk, Panfette word gevangen.

En daar op is het volk in wonder groot verlangen.

Wat uit het vreemd geval, en uit het heet gefchil.

Wat uit het zwaar geding ten leften komen 'wil.'

Panfette de et verzoek dat al de naaPe Vrienden;
En wie dat eenigzins tot dezen handel dienden.
Dat ja Bertrande zelfs zou komen voor den Raad,
Om recht te mogen zien waar op de zake fcaat.

Hy
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Hy gaat dan wonder breed van al den handel fpreken

,

Op dat aan zyn besvys geen ding en zou on'breken,
De Recher vraagd hem af, van waar hy oorfpror.g nam
En wat van ouden tyd zyn Ouders over quamf

En wat hem eerft bewoog dat hy Bertrande vrvde;
En wie hem gunftig was van zyn of hare zvde?
En wie het (luk begon, en wie den handel floot,

En wie hen> eerft geluk met zyn geminde rood!
Wat jongheid alle daag de Bruid quam onderhouden,
Wat maand , en jaar , en dag dat zy te zamen nouden?
Wat kleed Bemande droeg op haren Bruiloft* dag ?

En wat ™en voor gieraad aan hare leden zag?
Waar dat het echee Volk, en waar de Jeugd vergaarde?
Wat Priefter dat het w^s die haar te zamen paarde?
Wie dat 'er was genood , wie niet ter feeften quam >

F.n wie dat by de Bruid de naafte plaaize nam ?

Ook wat 'er is gebeurt terwyl de gaften aten?
Wat mommers in der nacht zyn aan den dans gelaten?
Wie dat de jonge Bruid tot in haar kamer bracht.

En wac 'er omme ging by na den gantfehen nacht?
Panfette , wat men vraegd , en toont hem niet verlegen

,
Zyn antwoord is bereid, ook eer de Rechters zwegen.
Zyn tongen hapert noit, hoelang zyn aanfpraak was.
Het fcheen dat hy 't verhaal al* uiteen boekjen las.

Hy ftrekt hem vorder uit en gaat met een vertellen/
Hóe zich de jonge Vrou ging 'm den Huisraedftellen.)

Hoe zy by wylen keef, en hy niet (lil en zweeg,
En hoeze buiten hoop een jo/ige zoone kreeg.

Hoe dat hy nader hand tot reizen werd genegen

,

En wie hem was gemoed by na op alie wegen,
Wat dat hy met hem fprak , en waar hy heeft genacht
Eu hoe hy zynen tyd heeft buiten om gebracht,

Hoe dat hy krygsman werd. in 's Konings dien ft genomen
En hoe hy voor het lefc in Spanjen is gekomen *,

Wie dac hy op de reis als vrienden heeft gekend,
En waar da't naderhand de lieden zyn belend,

Dit zeid hy wonder net met all' omftandigheden,
Van plaats, en tvd, en volk, ia'ckovtia volle leden,

Ten
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. Ten eind het gantfch geval mocht werden na getaalt*

En dat het beter ging wat by hem is verhaalt.

De Rechter die het ftuk zoo deftig hoort vertellen

,

Vind goed de jonge Vrou voor hem te laten ftellen ,

Om recht te mogen zien den grond van dit beleid,
En wat de jonge Vrou van dezen handel zeid.

Betrande die verïchynt,men vraagd haar duizend zaken

,

Daer Thiel van had beftaen een lang verhael te maken

,

En dus, en weder zoo, gelyk den Rechter wil,

En tuflchen hem en haer en is 'er geen verfchil.

Maer een ding voegt s'er by, hoe datze negen jaren,
Was wonder vreemd geftelt en zonder oit te baren,
En dat vermids haer Man door zwarte kunft geraekt

,

Noit in het echte bed haer leden heeft geraekt.

Noit rechter hand en naem dat echte lieden plegen,
En daer de gulle Jeugd is byfter toe genegen,
Soo dat haer ieder ried té fcheiden van haer Man,
Vermids hy in het bed geen fchuld betalen kan.

Maer datze lykewel niet'goed en had gevonden,
Te wyken van den trou, en hare vafre gronden,
Soo datze mer geduld had a les uit geftaen

,

En noit geen dertel oog had elders laten gaen
,

Dat na de aegen jaer, door bidden van gebeden;
Haer Man noch was gebracht tot zyn gezonde leden,

Dat zy doen zwanger werd, en na den vollen tyd ,

Hem met een jongen zoon ten vollen heeft verblyd,

Dat hy van ftonden aen na dat hy was genezen,

Liet dooreen Priefters raed verfcheide Millen lezen,

En at veel heilig broods , zoo datze naderhand

Aen hem en zyn onthaelgeen mangel oit en vand.

Terftond na dit verhael men liet Bertrande buiten ,

Men liet den loozen Thiel den kamer deur ontfluiten,

En als hem werd gevraegd wat hier van is gefchied,

Verfcheeld hy van de Vrou in al den handel niet;

Hy deed een rond verhael van negen quade jaren

,

En dat hy zich bevond onmachtig om te paren

,

En waer hy trooft verzocht , en waer hy bate vond,

Juift zoo gelyk de Vrou, en als uit eeaefc mond.
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Het ftukgaet harder aen : men roept 'er veel getuigen ,

Die voor of tegen hem cien Rechter konnen buigen
;

Al wie des kennis heeft die word 'er toe verzocht,
En in het Hof geleid, en voor den Raed gebrochf.

Men hoort op dit geval van hondert vyftig menfehen,
Die niet als zuiver recht en geen bedrog en wenfehen,
Tenminftennaerhetfcheen; want niemand wordbe-
Als die van dat hy weetbequame reden zeid. (leid,

De veertig fpreken rond , en gaen al zeker ftellen

,

Dat hy is Guerre zelfs een van haer med'- gezellen,

Hun van zyn eerfce Jeugd in volle daed bekend,
Het fchynt dat in haer brein zyn wezen is geprent,

Maer noch een meerder hoop heeft even dier gezwoorea
Dat hy is Thiel genaemt en onder hen gebooren,
Dat hy een langen tyd met hen heeft om gegaen

,

Soo datze wonder vaft op haer gevoelen fcaen.

Doch t'zefcig op een ry die komen weder zeggen,
(Hoewel zy al het luik ten nauften overleggen)

,

Dat hun nog evenwel tot heden op dea dag,
Niet klaer genoeg en biykt wie dezen wezen mag,

Dat hy nu Guerre fchynt, en dat in volle reden,

Maer dat van ftonden aen zyn oog en gantlche leden,

. Naer Thiel geheelyk zwiert , en zyn daerom beiwaern
Te zeggen of hy wd of qualyk is gepaerc

Ten leften gaet de wet de ftukken overlezen,

En Thiel die werd gedoemtter dood geleid te wezens
Maer hy des niet te-min beroept hem aen den Raed ,

Soo dat al wederom het ftuk in twyfel ftaet.

Het Hof dat niet in haeft het vonnis zoekt te vellen,

Laet eerft de jonge Vrou en Thiel te zamen Hellen,

Te midden in de zael, en voegt 'er Guqrre by, >I

Ziet daer in eenen hoop een vreemde kramery'! .

Panfette fcond gezet; en met een vrolyk wezen,
Daer was een angftig hert in zyn gezicht te lezen,

Hy toond'eenbiy gelaet, hy 'toond' een vrygemoef,
Gezetter als den Oom, of als de Vrouwe dost;

Al wat hem word gevergt daer weet hy van te fpreken

,

Hy biyftniec in het werk, niet in üe woorden lteken?
Maer
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Maar antwoord met befcheid. Betrandeftond verzet,
Of door een eerbaar rood , of bleeken angft belet.

Den Raaiaanziet het volk, aanhoort haar felle klachten,
Maar blyfc aan alle kant in diepe na gedachten:
Het dunkt hun lt vreemde (luk van al het gantfche Ryk,
Maar verr' het meefte deel dat geeft den boefgely'c,

Veel meind'er dat den Oom in dezen boel geflöopen,
Met lift en flim beleid zyn Nicht hadd' uit gefoopen:

En dar hy , met gemak, gezeten in het ried,

Maekt pypjens voor hem zelfs , en voor een ander niet»

Maar efcer onbewuft van al de diepe gronden,

Die zy noch langs hoe meer in dezen naadel vonden,
En gaat tot haar beraad, of tot het vonnis niet,

Tot dat men in het fbuk al vry wat klaarder ziet.

Daar word dan vaft geftelt hier nader op te letten,

En op het zeldzaam werk het gantfche brein te wetten,
Te dagen al het volk dat Thieï en Guerre kend,

Om eenmaal recht te zien waer dat het ftuk belend

Men laat een grou-en hoop van allerhande lieden

Befchryven in den Raad, en voor het Hof ontbieden,
Men hoort,men onderzoekt, men vraagt men overleid,

Maar 't is al enkel nacht al dat 'er word gcteid.

Hoe naeu dat iemand fpoort, de waarheid is verlooren ,

Het (tuk is zonder grond, en lofTer als te vooren;
Soo dat de Rechtet dubt in zoo een vreemd geval,

Onzeker meer als oit wat hy gelooven zal.

Laat ons hier, myn vernuf, het fuik gaan overwegen 9

En ftellen eens het werk gelyk het is gelegen

,

Op dat een wakker oog , eens recht befchouwen mag

,

Hoe duifcer , hoe bedwelmt , hoe diep de waarheid lag.

Neemd acht , wie datje zy t , wat dat 'er kan gefchieden

,

Men vond hier viermael tien en vyf bezette liedeo,

Die fpraken wonder rond , en als met eene ftem

,

Verdoemden Thiels bedryf , en vielen tegens henj.

Zy gaven (zoo het bleek) hier van bequame reden,

Zy kenden dezen gaft, een langen tyd geleden,

Zv kender Guerre zelfs ook van der jonkheil aen,

Soo dit aan al haer doen geen twyffei is te (laan.

En
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En onder dit getal zoo word 'er een gevonden,

Die aan Panfette zelfs door maagfchap is gebonden,
En deze hield den Raad van Guerre wonder goed:
Want wie befchuldigt oit zyn Vriend of eigen Bloed?

Een ander lang gewend haar beider fchoen te maken,
Gaf ook met groote glimp oirkondfchap dezer zaken ,

Vermid> dat hy verklaart dat Guerre grooter fchoet,
Als heden op den dag de flimme linker doet

Daar waren boven dat nog drie verfcheide Mannen
Tot nadeel van den boef ten vollen in gefpannen,
Die zeiden dat hun Thiel,als hy quain van de reis,

Had met een vollen mond geopend zyn gepeis,

Dat hy doen had verklaart te hebben voor genomen,
Door eenig flim beleid in dezen boel te komen;
Dat Guerre was gequeft en aan zyn dood geraakt^

Na dat hy hem zyn Erf te vooren had gemaakt.
Nog twee van dit geval die quamen openbaren,
Hoe zeker jong Gezel den kryg had laten varen,

Die (mids hy zynen weg voor by Tholoufe nam

,

En fhchts daar op een iprong en by gevalle quam)
Had wonder veel gezeid van zyn wyd loopig dwalen

.

Èn koe hy was verreift tot in de Vlaamfche palen,

En hoe hy Guerre zelfs voor dezen had gekend,
En dat hy van den kryg gantfch deerlyk is gefchent 3

En dat hem in den flag een been is af gefchooten

,

En t'wyl het ongeluk hem byfter heeft verdrooten,
(Mids hy een houten voet moet dragea aan het lyO
Dat hy in Nederland ging zoeken tyd verdryf

;

Dat hy noch h.den leeft , en weder ftaat te komen,
(Schoon dat een flimme guit zyn plaats heeft in genome©

Al dit word by den Oom den Rechter voor geleid
$

En wat hem vorder ftyft en bleef niet ongezeid.

;Maar Thiel weet evenwel hier tegen veel ie zeggen*
Hy komt in tegendeel getuigen over leggen:

Tot veertig in ge:al, zoo valt in haar befluit,

Dat fchier het meefte volk voor hem het vonnis uit.

•Vier Sulters op een ry, die Guerre broeder hieten,

Die zag me» dat voor eerft haar eigen Oom verlieten,
' p a m
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Die zeiden met befcheid en fielden voor gewis

Da,t hy , die word beticht , haar eigen broeder is»

De grond by haar geleid, de reden "dieze zeggen,

Is vaft' (gelyk hetTchynd) en niet te weder leggen;

Zy wyzen voor den Raad niet weinig teikens aan,

Die groot en wichtig zyn en klaar voor oo^en ftaan

;

Zy toonen even haag, dat in zyn gantfche wezen,
Het maagfchap is te zien , het kroos^gelyk te lezen

;

En ichoon hy is veroud, 't waffen van den baard,

Dat zich in hemvertoond de grond van haren aard.

Het fcheen een valt bewys,wanneer de Suftersfpraken,

En 't bracht geen kleingewicht aan Thiels verooite zaken
Want daar en is geen menfch die van haar ^ualykfyrak
Soo dat aan haar geloof geen wettig ftuk on brak.

Noch quara 'er voor het Recht een deel van haar geburen
Die fpraken op den Oom, en al zyn looze kuren,

Die fpraken voor den Man , en voor zyn goede trou ,

En voor haar eerlyk Huis , en voor de jonge Vrou.

Zy gaan tot vallei* grond in volle daad getuigen,

Wie dat hy is geweeft, ook doen hy plag te zuigen;

Zy kennen op een draad wie dat hem heeft geteeld ,

Als hebbend' onder een wel duizend maal gefpeeld.,

Daar zyn 'er onder hen die voor de Wet verklaren,

Dat zy op Guerres feeft als bruilofts gaden waren,
En dat ook even doen, wanneer hy ging na bed,
By hem op zyn gelaat ten naauften is gelet:

Dat aan zyn rechter hand diie groote vratten {tonden.

En dat in zynen mond twee tanden zyn gevonden, .

. Gewaflen over een, ook dat hy nagels had,
Niet rond, gelyk men plag, maar rou en byfterplat;

Dat aan zyn flinker oog een plek was aan te wyzen

,

Daar als een druppel bbeds fcheen uit te willen ryzen,
Dat midden op zyn hoofd een kaal gehuchte ftond,
En dat men heden noch dit eigen teiken vond.

Veel zeiden boven dien, hoe op zyn weder komen,
(Eer hy tot Artigat zyn woonplaats had genomen)
Hy menig goed gezel by namen heefc gegroet.

Gelyd men in 't gemeen de belte Vrienden doet i

Ea
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En zoo 'er eenig menfch oit twyffel fcheen te maken,
Wie dat hy we/en mogt als hy hem quim genaken

,

Dat hy van ftoaden aan daar op in \ oorfchyn bract,
: Iet , waar door dat al het ftuk werd nader overdagt,
Hoe! (?eid hy kenje niet die met u plag te k uten

?

Die nevens u den b»l /oo dikmaal heeft gefchooten?
Die eens de zwarte beek wel getflig over tpronk,
Maar op- den tweede maal in diepen modder zonk?

Hoe! komt u niet te voor dat wy eens vrolyk waren,
Als Fioor en moye Thryn te z^raen gingen paren?
Hoe F oor zoo dronken was, dat hy dengamfchenagt

,
Aan Tryntjen niet en quam , op Tryntjen niet en dagt

,

Of is u dan ontgaan dat wy eens giggen nmmmen,
En met een loden kop een Vryfters Huis beklommen ?

En hoe ik werd. onthaalt by zeker korfel Wyf,
En kreeg een vuilen bras van boven op het lyf?

Met zoo een klaar varhaal van diergelyke zaken,

Soo was 't dat hy terftond hem kenbaar wift te makeni
Want dien het wis gebeurt al wat 'er is verhaalt»

Die voeld dat zyn onthoud in geenen deel en dwaalt.

Noch zyn er vier gelyk die wonder net getuigen,

Dat Guerre maar en zoekt her voordeel uit te zuigen

Da hy door (lira bedrog, en vnorbe achren raad,

Dat hy met enkel lift gedurig omme gaat.

Dat hy wanneer zyn Neef uit fpanjen was gekomen,
Hem, als zyn naafte Hoed, heeft willig aan genomen,
Een langen tyd bemind gelyk zyn e gen zkl,
Tot dat hv naderhand met hem in moeit; viel.

Dat hy noit aan zyn Neef en toond' een. bitter wezen.
Als zedert dit verfchil is onder hem gefe/cn;

Dat fchoon hy zich nu draagt gantfehvi'-nig in de fchyn,
Hem dikmaal heeft bekend zyn eigen bloed te zyn.

Panfette. zoo het lcheen, in alle ding bedreven., •.

Doet met een (tout gebaar den Rechter dikmaal bev^u,

Hy brengt veel d ngen by die niemand weten kan,
Als die een Vrouwe kend, gelyk een echte man.

Hy zeid wat tuflehen hen al dikraial is gefproken,
Eer hem de neitel-band ten leden is gebroken.
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En hoe de Vrou haar droeg, alshydeagantfchenagt*
(Tor negen jaren lang) lag hy haar zonder kragt.

Wat zy , wat hy bedreef, wat zy te zamen zeiden ,|

Als zy hy wylen fcheen van hem te willen fcheiden

,

In 't kort, hy wift: 't al, tot aan het minlte ding,
Wat in het ftille bed of elders omrne ging.

Betrande (lond befchaamd met tranen op de wangen,
Stond met een ttille mond, en gaf haar des gevaren ;

En, fchoonze niet en fprak, men zag aan haar gelaat,

Dat al wat Thiel verhaalt gewis en zeker gaat.

Het ganfch gezin bekend , dat hy , naaut'huis gekomen *

Had na een zeker kleed van Honden aan vernomen,
Een kleed alzoo ceboort, en dus of zoo bereid,

In zeker o*d buffet te vooren wech geleid:

En dat men zyn gewaad, gemaakt gelyk hy zeide,

En uit de koffer trok en voor zyn oogen leide.

Dit al gel\k hy fprak alzoo te zyn gefchied,

Was aan ie meid bekend; en zy onkend 't niet.

Maar onder dit verhaal van zoo verfcheide zaken,
Dat Thiel op dit geval wel dein'g wift te maken,

Soo heeft hy noch een ftuk Bertande voor geftelt,

Waarom fchier al het Hof voor hem het oordeel veld:

Hoort, zeid hy tot de Vrou, wild gyu rechtbeweeren,
£n met een vollen eed voor God den Schepper zweeren

,

Dat gy my voor u Man of Guerre niet en houd,
En loochent in der daad aan my te zyn getrout,

Soo (la ik hier bereid, ik zeg het ander werven)
Soo fta ik hier bereid een wreede dood te fterven;

Kom hangt dit lichaam op, ofdood het met het zwaard,
Of breekt het op een rad % ik ben de flraffe waard.

Dit (preek ik uit de borft ik zal 'er in volherden ,

En gykond met 'er daad u eigen rechter werden

:

Zweert maar, het isgeda2n,maarzooje'tnietendoet,

Soo weet dit edel Hof wat my gebeuren moet.

Itertrande ftond verzet, en wou op zyn begeeren,

Geen eed ter Wereld doen, ookhem niet later, zweeren

Dies roept hy wederom : Hier komt 't aan den dag,

Dat my de feuad gefchied, alleen maar uit ontzag-,

Da
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Dat zy door haren Oom voorzeker is gedwongen,

Tot al dit loos bedryf, en deze vreemde fprongen?

Men neem haar uit zyn Huis, en uit de flaverny,

Soo is zy van bedwang, en ik van banden vry.

Nog brengt hy lieden voort, diewyden breed verklarea >

Wat hun van' deze Vrou wel eer is wedervaren

;

Hoe zy van haren Oom geen twyffel oit en floeg,

Dat hy rot haren man een vinnig herte droeg,j

Dat hy haar had gedreigt ten huize uit te dryven

,

't En ware zy verftond in dit geding te blyven

;

En niemand , wie het was, en hoord'uit haren mond,
Dat zy haar by den Man niet wel geruft en vond.

Maar in het tegendeel, in acht geheele ;pren,

Die na zyn lange reis nu over (treken waren,
Had ieder een gemerkt dat zy hem dikmaal prees,

En vriendfehap over al in volle daad bewees.
Ziet dus ftond al het werk, dus is het (luk geiegen,
Dus gaan de lieden aan De Rechter is genegen,
To: Thiel; en vry te meer, ter eeren van de trou

3

'

En van het aardig kind, en van de jonge Vrou.
Maar t'wyi de Rechter dubt in zoo verwerde zaken

,

En zit in diep beraad om uit den war te raken,
«Soo daalt 'er uit de lucht een onverwacht geval.
Dat tot de gronden zelf het ltuk ontdekken zal.

Juifl op dien eigen tyd dat honderd vreemde dingen,
Verbaasden al het volk en roch in twyffel hingen,
Soo komt de rechte Man ten leden aan den dag,
Maar wonder vreemd geftelt en anders als hy plag

;

Een "(tel te voor een been , die moet den Landfer paffen

,

En hem was aan den mand een rouwen baard gewaffen.

De kryg, de lange reis, met ander ongemak,
Verteerd de groene Jeugd ; en maakt de leden zwak,

Hy van den Oom bericht hoe al de zaken (tonden

,

Heeft ftrak met grooten ernft zich in het Hofgevonden

,

Daar klaagt hy zyn verdriet te midden in den Raad,
En eifcht te zyn gehoort op dat \r omme gaat.

't Hof heeft op zyn verzoek een vaft befluit genomen,
Hem op de verfche daad voor hen te laten komen

;

D
'
d 3 En
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En meind ook nut te zyn de Vrienden al te maal.
En wie 'er heeft getuigt, te d.gen op de zaal,

Te dag.:n even hem die met zyn looze treken,

Doet ai de Wereld deur van onzen handel fpreken,
vonr al Rertrande zelfs, verzelt met haren Oom,
Om eens op varten grond te raken uit den dn om.

Voor eerft zoo word gehuort die nu was aa« gekomen.
De heeft he- Hof met erntt en deftig voor genomen?
Hem vvo d al voorgefteh wat Thiel was at' gevraagt

,

Daar in hy Ha den eifca zich niet te wel en draagt»

Hy antwoord eenigzints, en geeft ook ^oede reden,

Maar geenzints als het diend, en ni r in vol e ie en:

Want als men t'zamei voe id watd'eepend'andtrzcid
Soo vind men dat de boef ai vry wat breder weid.

Doch om in vollen eifch op al het ftuk te let en

,

Soo Iaat hem Guerre zelfs den boef voor oogen zetten,

Dies itaat een ieder (til verrukt in dit geval,

En ziet wat voor gebaar de linker maken zal.

Mee dat hy Guerre zag, en hoort den Hechter fpreken,

Begint hy meer als oit in woorden uit te breken i

Hy
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Hy noemd hem boeven fchuim, bedrieger, flimme guit
En ftorc zyn vinnig hert men groote brokken uitT

Hy roept met ftout gebaar: Ik wil my laten hangen,
Soo ik niet met ten woord den fiel en weet te vangen,
Soohier niet ftrafcs en blykt en klaarlyk werd getuigt,
Dat hy het al verder t, en uit de vinger zuigt}

Dat hy met geld bekocht aldus beftaat te liegen,

En door zyn Oom verleidden Rechter wil bedriegen,
Dat ja de Imker zelfs, hoe flim hy wezen mag,
De waarheid even nu zal brengen aan den dag!

Daar ging Th iel aan het werk , en door verfcheide vragen
En van zyn eerde Jeugd, en van zyn rype daagen,
En van zyn Huisgezin, en v:n zyn echte Wyf,
Vald hy den goeden Man geweldig op het lyf,

Hy brengt daar in het fpel zoo veelerhande zaken,
JU at Guerre ftond en keek onzeker wat te maken;
En fchoon hy naderhand wat ruimer quam te gaan,
't Is nitt gelyk als Thiel te vooren had gedaan.

I *et Hof niet wel bewuft waar heen dit wilde lbekken,
Vind goed den dimmen galt van daar te doen vertrekken,
Houd Guerre binnens deur, en vraagd hem daar alleen

Dat niét een levend menlch op aarden is gemeen,
Iet dat zyn Wyf betreft; en dat 'er was gefproken,
AL hy met haar alleen in 't bedde lag gedooken,

Iet dat zyn Kamer raakt of ander ffil beleid,

i

Cn, dat noit eerbaar Man aan vreemde lieden zeid.
ï ]y antwoord als het dienden 't word terftond gefchreven
En ftraks is wederom Panfette plaats gegeven,

Die op het eigen werk ten haauften onderzocht,
Heeft mede klaar befcheid ten vollen uit gebrocht,

S "> wel als Guerre zelfs , of wie het mochte raken ;

Dies acht dit al het Hof voor wonder vreemde zaken,
Vermids men uit het werk gelyk met oo^en ziet.

Dat door een flim beleid, dit gantfche (luk verfchiet
De Vrinden al gelyk, zoo haaft zy dit bemerken,
Ten vollen nu gezind dt zaken uit te werken,
Doen op dien eigen tyd de Suffers binnen liaan,

Die voor den looszen boef zo byfter hevig; gaan»
D d 3 Sy
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Zy laten boven dien zich op de zaal vertoonen,
Al wie tot heden toe den linker wou verfchonen:
Zy laten niet- te -min ook komen aan den dag,
Al wie 'er voor het Recht voor Guerre tuigen mag,

De Sufters vaor den Raad te zaraen in getreden,"
Gaan letten op den man en zyn geheele leden

.

En naar een diep gepeis; maar op den eigen ftond,

Soo komt een tranen bad haar rollen op den mond,
Zy treden nader toe, zy gingen hem omvangen,
En blyven met den arm hem aan de leden hangen;
En cfoudfte van de vier ging fpreken turTchen by,
En bracht haar woorden uit gebroken door gefchry:

6 Broeder! zyt gegroet, eilaas, wy zyn bedrogen,
Wy zien te dezer uur hoe dat gy'zyt béloogen,
Wy zien nu met 'er daad hoe veel u wezen fchilt,

Van hem die hier den naam van Guerre voeren wilt»

Hy heeft door flim beleid en ongewoone kuren

^

Mifleid, ons dom verftand . en al de naafte buren
' Mifleid, gelyk het hlykt, by na de gantfche Stad;

Want hy weet u bedryf, en ik en weet niet wat»

Ach' zoo een flim bedrog, en zoo een zeldzaam liegen,

Sou ook de wyfte zelfs , en al het Land bedriegen;
Ei lieve, fteld het quaad tot onzen lade niet,

't Is enkel mis verftand, al wat 'er is gelchied.

Eer da- de Sufter zweeg en floot haar droeve reden,
Soo quamen op een ry de Swagers aan getrede*,

Soo quam n;eeft al het volk en viel den linker af,
,

*" Dat aan het zeldzaam fuik een ander wezen gaf.

Men zag den rechten man in dit gewoel bewegen,
En daar quam ziitig nat nem uit het oog gezegen;
Want t'vvyi zyn naafte bloed hem om den halze viel

Soo was hy gantfeh beroert tot aan zyn diepfteziel,

Maar als Bertra- de zelfs tot Guerre quam te naken ,

Soo zag men he tti terftond zyn droeve tranen ftaken;

Hy weerd de jonge Vrou, hoewel zy deerlyk ziet,

Hy toond haar fier .celaat, en hy en kuftze niet.

Zy -knield daar op de~zaal met tranen <vergooten,
Jêü K)ct

z dai uit bedrog de pijflag is ^Ibrooten;
Zy
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Zy TOld hem om den hals zy kuil hem menigmaal
Maar hy verliet het Wyf, en vry met harde taal.

Schoon (zeid hy) dat ik was gereift m verre landen,
Het reizen evenwel en breekt geen echte banden ,

De trou die blyft gezet, waar dat zich iemand vind,
Het is een vatte knoop die Echte Lieden bind.

Of /ich dan hier een Vriend of Broeder mag vergiffen,

Of dat ee.i verre Neef of Sufter komt te miffen,

Dat zie ik over 't hooft, en laat 't henen gaan,
Vermifts het eenigzins in reden kan beftaan..

Maar dat een echte Wyf zal haren Man vergeten

,

Waar heeft oit menfehen kind zyn leven dit geweten,
'c En is te geener tyd bevonden in der daad,
Van daar de zonne ryft tot daa>ze flapen gaat.

Gy hebt myn groene Jeugd, myn eerile kracht genooten 9

En uit ons echte bed daar is geen kind gefprooten.-

Ik heb u lang onthaald, gelyk myn echte Vrou,
fcn door zoo menig jaar verzegelt onzen trou,

Hoe ï kan 'er iemand vreemds tot uwe koets genaken:

Of kan men ongemerkt u teere leden raken?
Of was u myn gebruik of handel niet bekend,
Dat u een guit bekruipt, en onzen leger' fchend?

Hoe dat het wezen mag, gy hebt, door licht gelooven,
Gy hebt door los bedryf u eere laten rooven
En 't is niet zonder grond dat eenig kriel gepels,

Hier onder heeft oefpeeld ten diende van het vlcis-

Wie kan u dit bedryf, wie kan het u vergeven,

Hoe zal een eerlyk Man met u in vrede leven?

Ach! waar een dertel Wyf haar Legertrou befmet,

Daar is geen vreugde meer ontrent her echte bed.

Bertrande ïtond bedwelmd en met verdriet bevangen,
Daar quam een tranen vloed haar rollen op de wangen,
Laar is geen adem meer die in haar boezem fpeeld,

Het fchynt dat zy verityft of word een fteenen beeld.

Dach na de bleeke fchrifc een weinig is geweken,
Begon de bange Vrou tot hem aldus te fpreken:

Godt wee: het, lieve Man, die hert en nieren kead.
Dat ik noch zuiver ben, al fchyn ik u gefciiend:

D d 5 God
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God weet dat oit de luft tot vuile dertellieden

Sig uit en heeft geftrekt door myn bezette leden,
Al quara een ander Man ontren: myn echte bed,
Myn ziel gelyke wel die vind haar onbefmet;

Het lyf is maar een romp. geen quaad en word bedreven
Indien men op het quaad geen wil en heeft gegeven

;

Voorwaar in deze borft daar woond een rein gemoed

,

't Is maar het hert alleen dat booze ranken doet
Ik heb zoo lange tyd u vriendfehap moeten milfen,

En waar gy wezen mocht en konde niemand giffen;

Waar is 'er eenig menfeh die my betuigen kan,
Dat ik oit ben gezien ontrent een ander Man?

Ik hebbe zoo geleeft, ik hebbe my gedragen,
Dat niemand (wie het zy) van my en heefc te klagen

Ik hebbe ftaag verlangt, en vry niet zonder pyn,
Dat gy eens wederom by my zoud mogen zyn

En ziet! daar is een Man ten lellen hier gekomen,
Die heeft, men weet niet hoe , u Vrienden ingenomen

,

Wie oit te vooren was bewuft van uwen aard,

Die riep het overluid dat gy voor. handen waard-

Hy werd tot my gebracht, u Oom quam hem geleiden,

Hy was myn echte Man gelyk de lieden zeiden,

En als hy nader quam, en dat ik hem bekeek,
Soo vond' ik menig ding dat u in al I's geleek.

Ik floeg niet Hechts het oog ontrent zyn kloeke leden

,

Maar dat myn hert bewoog belfond in vatte reden;
Hy lprak met vollen mond van ons geheel bedryf,

Tot aan het llil geheim van echte Man en Wyf,
Van ik en weet niet wat, van alle Kamer zaken,

Dat niemand is gewoon aan vreemde kund' te maken

:

Hy will door al het Huis waar 't een en 'c ander itond,

En fprak gelyk bewuft, en op een vallen grond,

Hy konde wat 'er is* en alle dingen coemen,
Gelyk al lieden doen die in haar eigen komen.

Hier ben ik lieve Man, ten lellen door verleid,

En wie kan tegen liaan dat al de Wereld zeid ?

Doch als ik nader hand my vond te zyn bedroogen,

Soo heb ik met 'er daad myn zin van hem getoog-n,
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Ik heb de ! Man ontzeid eaieenfchap in het bed,
Ik heb hem af gekeurd en uit 't Huis gezet.

Ik ïbbe bóv^Q dar wei honderd duizend werven,
Ik nebbe l'chier geitaag gewenfeh te mógen fterven,
E zoo de p»ede God my niet en had, bewaard,
fk h:Ade voor gewis myn leven niet gefpaart;

Ik h d een vinnig' mes gebruikt op deze leden,.

Ik h. ide vo >r gewis myn boezem op gefheden
Ik had e boos fenyn, ik hal een harde baft,

Myn lichaam in geperft, myn keele toe gepaft.

Ik had dl over lang my dit verdrietig leven,

Ik hjjde deze ziel met krachten uit gedreven,
Maar God heeft my getrooft: dies heb ik, weerde Vriend
Eer gunft en derenis, als harde ftraf verdiend.

Hier op zoo bleef de Vrou in hare klagten (teken

,

Haar rong is gantfeh bezwaart, en kan niet langer fpreken

Zy v el daar in het ftof, en op een blaauwen (teen,

En hiel den grammen Man ontrent zyn houtebeen,
Met tranen, mee beklag: Hy laat hem niet bewegen,
Hy laat haar in den ftand, gelykze was gelegen,
Hy reikt haar niet een naad , hy bied ha ir niet een zoen

,

Maar poogdze van het been en van hem af te doen

,

Zy des ai niet-te min en laat hem niet te kufTen,
Enkleeft hem aan het lyf. De Rechter fpreekt 'er tuffen

,

En zeid hem: Seker, Vriend, gaat fteld u tot geduld,
Is hier een feil -gedaan, gy zyt niet buiten fchuld

Gy liet een jonge Vrou, en ging daar henen dwalen,
En zocht u tyd verdryf in alle vreemde palen,
Gy hebt u Jeu^d verflonft.Ai beften tyd verquift,
En dar haar eigjn wa^ dat heeftze ftaag geraiil.

Gy hebt u boven dien veel dingen onderwonJen,
Uit dertel onverftand, en vry op loffe gronden:
Gy gaaft u na den Kryg, verloor u rech-er been, -

En zeker dat verlies en raakt u niet alleen,

Het is ook voor de Vrou; zy mift u kloeke leden,
En houd zich evenwei met dit gebrek te vreden

:

Indien van hare zy een misflag is gefchiet,

Gy hebt voor haar geleid de grond van u verdriet*

Gy
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Gy hebt uit lofle waan veel dingen leggen pratea,
Bequamer in het bed: of in der nacht gel ^ ten;
En daarom quam een boef tot dit oneerlyk ltuk,
Het is dan uwe fchuld , of enkel ongeluk»

Jndien die flimme guit haar wift te litfeïafFen,

Dat zal de ftrenge Wet, dat zal de Rechter (tranen,

Gy doet dat u betaamd, en voegd u tot de Vrou,
En vierd, gelyk als eerft de plichten van de trou*

De Rechter had gezeid, De Vrienden zyn vertoogen,
En ftraks zoo werd het ltuk ten naauften overwogen.
De Fun word ingebracht, en voor het Recht geftelt^

Het vonnis word geraamd, en over hem geveld,
Syn ftraffe vaft gezet, en openbaar gelezen,

En hy een boef verklaart en tot der dood verwezen ;

Doch niemand van den Raad en acht den linker waard

,

Om als een Edelman te vallen door het zwaard,
Maar hem werd op geleid om met den baft te üerven

,

En hy en mag geen graf voor zynen romp verwerven j

Want als hy na de dood zal komen uit den band,
Soo ftaat het fchuldig lyf tot afch te zyn verbrand,

En wat het goed belangt, dat word het Kind gegeven,
En geenzints by den Raad den Koning toe gefchreven

;

En of het fchynen mogt in overfpel gebaard,
Noch word het evenwel een echte vrucht verklaard.

Bertrande met den Oom en Guerre werd ontfbgen,

En geene van de drie moet ftraf en pvne dragen;
En fchoön men hier verzuim en quade flagen ziet,

De Rechter evenwel en moeid de lieden ni.t

Wat zal ik tot befluit van dezen handel ftellen;

Men kan in dit verhaal veel nutte zaken tellen?

Een ding zeid' ik wel eer, en zeg het heden nog
y

Men dient geen Echte Ded te krygen door bedrog.

P E
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DE PRACHTIGE En DERTLE

•LIEF KOOSERIE
VAN

MARCUS ANTONIUS
VELD-OVERSiE VAN DE ROMEINEN, .

E N
r

CLEOPATRA,
KONINGINNE VAN jEGYPTEN.

ALs Brutus was geveld: zyn befte Vriend ^eflagen

Syn ruiters in het (lof, en dood ter aarden lagen,

En aat het vry gebied van Roomen neder viel,

Eis gaf den leden fnik, als uit een bange ziel;

Doen is hy, die het werk zoo moedig had begonnen,
Doen is hy door een Wyf ten vollen overwonnen

:

En dien een machtig Heir niet machtig was te flaan#

Heeft door een dertel oog te gronde mosten gaan.

Anthonius verplicht aan menig duizend knechten

,

Die hem ten diende zyn om wonder uit te rechten

,

Socht geld aan alle kant, door hard en fneeg beleid

Om hun te moaen doen, gelyk 'er was gezeid.

Hy voerde tollen ia, en (lelde groote lallen,

Ten dienden van het Heir, en al de grage gaden;
Hy quam in Grieken Land , daar hy de Steden queld
En waar hy immer komt daar gaart hy machtig geld.

Het was hem opgeleid de Ryken aan te tallen

,

Die uit een hoogen moed op Romen niet en paden;
Dies is hy gantfch bezorgt te brengen aan dea dag,
Al wat "er "tot den Kryg hem noodig wezen mag.

Hy ging om dezen tyd een Leider zyner Benden

,

Een kloek, een geeftig Man, na 'c Ryk /Egypten zenden
Een
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Een Man die op den dienft met grooten yver paft,

Die vind zich in het Hof, en opent zynen laffc.

Hy zeicf de Koningin, als dat 'er is bevonden.
Koe datze krvgs-behulp aan jjrutu> heeft gezoden,
Een vyand van den Staat, en van des Keifers bloed,
En datze nu ter tyd des reden geven moet:

Dat haar de Veldheer vraagt om af te mogen komen.
Op dat van haar bedryf mag kennis zyn genomen,
En dat men naderhand zal leggen in beraad,
Wat by den Vorft te doen en haar te lyden itaat.

Cl opatra, verfchrikt V3n dit hoogmoedig dagen,
Staat langen tyd verfchrikt, en in den geeft verflagen;

Zy kent de Roomfche macht, en haren itrengcn aard

,

En datze menigmaal geen Vorft of Koning fpaart

Maar hy, die tot haar fprak, die quam haar angft te merken,
En gaai met zoeter taal haar zwakke zinnen fterken,

Hy zag haar wakker oog, haar roos-gel yke mond,
Hy zag wat voor een geeft in haar geze^elt ftoncL

PrinceiTe, Qzeid de M m} lar.t bange zinnen varen,

En rfeemi geen droefheid op in uwe z< ete jaren

Myn Heer en is -iet wreed, bykendo;eer. vinnig bloed,

Dan als de Roomfche Staar een veidflag wagen moet.

Dan is hy byfler fel: Hy fc'.yni gelyk te razen,

Soo haait als in het Hof den hooren plag te blazen?
Maar als de Vyand ligt, of zich gevangen geeft,

Dan is hy wederom de zoetfte die 'er leeft.

U geeft, u heus gelaat, en gantlch bevallig wezen,
Dat zal van Honden aan zyn moedig hert belezen;

Ik weet 't voor gewis, zoo gy tot hem genaakt,

Daar is neen twyrTel aan, u peis die is gemaakt,
Hy is van "blyden aard en Heft de jonge Vrouwen,
Begeeft u onder hem , 't en zal u niea berouwen.
Een frifch en jeugdig lyf dat is hem liefgetal,

Maar fchoonheid met \erltand bemind hy boven al.

Hier door is alle vrees uit haren geeft geweken,
Zy laat haar zinnen gaan ontrent haar oude treken;

.

Zy weet dat haer gelaat ook wyze zinnen ftreelt,

Zy weet hoe zy wel eer met Casfar heeft gcfpeelt.
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Zy weet dat haar verftand is t'zedert aan gewafTen

,

En dat/.' op die gewoel niet eens en hoeft te paffen.

Zy tyd dan op de reis, verzien van alle ding,
Niet ofze naar het Recht, maar tot een Feefte ging.

Zy weet aen al het werk den rechten zwier te geven,
Zy komt den zachten droom van Cydn us afgedreven,

Haar fchip is na de kunft en wonder net geboud,
Alwaar het coge vald daer ziet men enkef goud,

De wimpels zyn damaft die van de itrengen vloogen,

Het roei- tuig al gelyk met zilver overtcogen,

De zeilen purper rood, het ichoonfte dat men vind.

De lucht met reuk gevuld , in plaatze van de wind.

De kabels zyn gekrolt zoo geettig als zy mochten

,

En al het ftaande wand van zyd' en goud gevlochten,

Het roer van beelde-werk van groen en zeldzaam vee:

En Nymphen ; geeftig volk , die reyen op de zee. -

De roeyers zyn geciert met groene myrte kranfen,

En doen het aardig fchip als op het water danffen,

Want noit en zag men riem of op of neder gaan,
Of 't word al na de kun(t, en op de maat gedaan,

Ontrent de Koningin daer hoort men zoete kfelen

,

Daer hoort men op de Fluit, en op denhoorenfpeelen,
Daar hoort men fnaren klank en ander zoet geluid,

Gelyk men veeltyds doet ontrent de jonge bruid,
Maer Maegden op geciert met wonder fchoone rokken,
Die fchynen als gemaekt om herten aen te lokken,

Dïq zaten op het boord en over al gedeild,-

Terwyl het fnelle jacht al zachtjens heenen zeild.

De lieden uit het land die komen aen de ftranden,
En krielen overhoop, en brengen offerhanden,
En riepen wellekom met zoo eenbly gerucht,
Als of 'er Venus zelfs quam dalen uit de lucht.

Daar komt een zachte lucht als vooren uit gevaren

,

Daer itygt een zoeten reuk te midden door de baren

,

En vuld de gantfche kuit, dat"noit en is gefchied,
Sod dat een oog, en neus, en oor zyn luft geniet.

Me Vrou heeft boven al «lanti'ch heerlyk laten maken,
Een Throon naar eifch gecjert rn^t enkel goude lake/i.

Daar
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Daar zat in vollen glans, daer zat het aardig beeld,
Tervvyl om haren ftoel een klein gezelfcbap fpeelt

Te weten, menig Kind gekleed als Venus Jongen,
Wauneer het in de Mei komt geeftig uit gefprongen,
Er treft een jonge Maagd: En ziet, in deze ftand

Soo komt degulde Berk gevaren aen de ftrand.

Maar t'wyl de zoete jeugd en al de Maegden zongen,
Soo komt het nieufchier'volk in haatten sengedrongen

;

Een ieder is belufl: het fchoufpel aan te zien.

En wie 'er komen mag, en wat 'er zal gefchien

Geer Man bleef op her Mof, geen Vrouwen op de ftraten

Soo dat de Roomfche Vorft daar eenzaam word ge aten

Ook fchoon hy bezig is, en in de Vierfchaar zat,

Sco byfter is'het volk met luften op gevat.

Dan hy liet met 'er daad de nieuwe Venus weten

:

Of zy met haar gevolg by hem wou komen eten?

Zy ga?t 'er tegen aan, en, beter nu gemoed,
Send fluks een Edelmar die haren Rechter groet,

Die haren Rechter nood. De Vorft laat hem gezeggen,
Al kan hy dit bedryf met reden weder leggen

;
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Hy toont zyn heuzen aard , hy word van haar onthaal tj

Hy vind een groot beflag daar in het ooge dwaalt.

Want fchoon zy met 'er haait aldaar was aangekomen,
En noch to: haar verblyf geen plaatsen hadgeenamen*
Soo is des niet te-min haar maaltyd zoo bereid

,

Dat zy niet voort en brengt als uit een fneeg beleid.

De lichten even zelfs, die in de kamer hingen,

Syn beelden na de kunft en diergelyke dingen,

Syn dieren uit het woud , zoo dat men in den brand

,

Een leeu, een crocodil, een beir of tyger vand.

De kolt word aan gedift door honderd nette knechten >

Op veelerhande wys, en veelerlei gerechten,

Al wat op tafel komt dat heeft een diepen zin,

En die het wel bekeek die zag 'er wonder in.

Geheel het tafel-werk beftond in goude vaten,

Het zy dat iemand dronk of dat de lieden aten

:

Ook zyn 'er boven dat noch fteenen in gewrocht >

Al geeftig af gemaalt en wonder dier gekocht.

Antsnius verbaaft van zoo veel fchoone dingen 9

Die hem voor oogen itaan en zynen geeft bevingen,

Seid mee een (tillen mond: Geeft dic^Egypten Land?
't En is maar kinder werk wat ik te Romen vand.

Maar al het aardig tuig waar uic ifen heeft gedronken*

Dat heeft het prachtig Wyfhaargaftenwechgefchonken
Ook al het fchoon tapyt, en menig ander kleed,
Al was 't net geftikt en uitermaten breed.

En op den naaften dag , als weder al de gaften

Eich vonden aan- den difch en als te vooren braften,

Soo was 'er nieu cjeraad dat aan de muren hing,
Soo was 'er ander goud , zoo was 'er alle ding.

Dit heeftze wederom ten vollen wech gegeven,
Soo dat van al den hoop haar niet en is gebleven.
Sy fchonker knechten by, en menig edel peerd,
Gecjert met fchoon gewaad geheele fchatten weerd;

En dit noch andermaal tot drie verfcheide dagen,
Soo dat de Roomfche Jeugd en al de gallen zagen I

Dat nok en is gezien: maar zy en acht 't niet ,.

Gdyk mea aaa haar doen en "ai haar wezenjeieci

E e Glffc
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Cleopatra, gelcert in al de looze grepen,
Die Vorft o machtig zyn in luften wech te flepea,

Onthaalt de Roomfche Jeugd niet a lelekkernyy
En zet er op het left haar eigen tonge by.

Zy had een rappe zei, en duyzend looze treken,

Zy kon haar fneeg gepeis n zeven talen fpreken:
Zy had een (lil vergif en lok aas in den mond,
Soo dat men herten luft in hare lippen vond.

Zy konde met een zwenk geftoorde zinnen breken.

Zy kond met een lonk een killig hert ontiieken,

'Zy konde met een lag, of door een zoet gelaat,

Doen vloeyen als een beek van zoeten honing- raad.

Hoe gaat in dit gewoel , hoe gaat de jonkheid weyen!
Wat reifl 'er voor een fpel omtrent: de zyde fpreyen;
Geen Vryfter ilaapt alleen geenMaagdenwerdgefpaart
Het geil'^Egypten Land en Romen word gepaart

Zy ftreelt den jongen Vorfr met duizend zoete woorden

,

Die hem tot aan het n erg, tot in dezielbekoorden.(fpraak

Zy fprak Gnex, R ooms, Hebreeus, ofander vreemde
En watz' in wezen bracht dat ftrekte tot vermaak,

Zy fprak gewapent jok, zy gaf hem zoete nepen,
Zy boord' hem door de neus hoe zeer hy was geflepen

;

Wat fpreuk o't ^eeüis: luid, of op de liefde palt,

Daar mede fpeelt het Wyf en troetelt haren gaft.

Zy trok tot haar gebruik het puik van alle talen,

En wat 'er iemand kan uit fnege boeken halen. i

Geen woord is zonder zout, daar (teken angels in,

Soo dat haar boezem fcheen een woonplaats vandemio
De Vorfï die zat verbaal!:, zyn geest is op getoogen,
En heeft het zoet fenyn allenxken ingezoogen,
Hy ^s niet die hy was, hy is zyn eigen niet.

Hv doet wat hem het vleefch en wat de lult gebied.

Hy u e eerft R echter was, die komt om peis te maken

,

Die komt toe haie bank en pleit zyn eigen zaken,
Die bid met alle viyt, dat zy het zoet gefchil,

Uit gunfte buiten recht, ten "einde brengen wil.

^iet,. hy die noit bezweek voor leed t-n harde vlagen,

Eu kan geen derul oog , geen iuft of weelde dragen
De
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De wyn, de dille racht de tochten van de feugd,
En dienen nimmermeer tot fpooren van de deugd*.

Hy die een Veld-heer *s, die word. eilaas ! gevangen-,

Niet in een harden flag, maar doorgeblooside waruren,
Niet in een fel gevecht, maar door een zoet gelaat,

Niet door een magtig Heir maardooreenHooffchepraat

Syn echte tód-genood, by hem wel eer verkoqren,

Die heeft in zyn gemoed haar plaats alree verlooren

,

Zy vald hem uit het brein, zy gaat hem uit denzin,
En hy vierd boven al de geile Koningin

,

Die {peelt hem in den geeft 5
en zweeft in zyn gedachten ,

Die kleeft hem aan hetlyf, ook dikmaal gancfjhe nachten
Soo dat hy zonder ruft gedurig overleid,

Hoe datze dient geftreelt, en hoe te zyn gevleid.

De Kryg heeft nu gedaan, zyn onverzaagde knechten,
Hoewel uit eiger aard genegen om te vechten,
Syn al gelyk verdomt. Wanneer een Veld heer maïd

,

Is 't Vreemd dat al het Heir in vreemde ftuipen vald?
Fluks reift het weerdig Paar naar Alexanderyen,
Daar gaet 't op een nieu al weder op een vryen,
Daar is men buiten zorg, en uit gelaten mal,
Alleen hier in bedacht wat luft men plegen zal;

Wat ranken: Wat bejag, wat ongewoone vonden

>

Ten dienden van de luft van nieu te plegen donden

,

I Die werden hier gezocht en naariiig overdagt,

I
Die werden hier gepleegt en in het fpel gebracht.

;De lieden zoeken vreugd , onzeker watze willen»

Sn quiften Ryken zelfs in noit bedagte grillen:

Geen moeiten zyn te groot, geen kolt en is te veel *

Ten diende van den buik en van de gulle keel.

5y doen een groot beflag, en feeften toe bereiden,
Tot anders geen gebruik als voor haar lieve beiden ,

En ieder poogt om ftryd- te brengen aan den dag,

Wat duur en zeldzaam is , of g?eftig fchynen mag.
'y doen waar, van wel eer de rnenfehen niet en wiiteQ 3

Kr gaan een wedfp-1 aan bril veel te mogen quiften,

Zy kiefen 'rechters uit, zy treilen panden by

,

Zv hasigen pFVzën od voó* kolt of iekkerny;

E e 2 Me-
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Me- Vrou gaat boven al haar gullen hoogmoed toon*n

,
Sy roemt op eenen tyd twee hondert duizend kroonen,
En vyftig boven dat, wanneer het haar gevald,
Te fpillen over diich , als zy in weelde mald.

De Vorit die hoort 't aan, maar kan het niet bevinden»
Dat iemand op een maal een rykdom zal ver/linden;
Maar zy field in het werk de kragt van haren geeft ,

En brengt hem voor het oog een wonder deftig feeft,

Maar wat de keuken fchaft en fcheen niet by te komen.
Al vvord ook menigmaal de tafel op genomen;
Wat zy te voorfchynt brengt, of aan de gallen bied

,

De Verft blyft onvemoegt, en hy en acht 't niet.

Maar zy doet niet alleen den heeten dorft verdwynen,
Met zoet en edel nat, met al de befte wynen,
Met al dat Wyngaard geeft : maar des al niet-te-min

»

Sy drinkt ook fchatten zelfs en ryke peerels in,

Daar hing een deftig paar ontrent haar friflche wangen,
Die niemann oii en zag als met een diep verlangen,

In water byfter fchoon en uitermaten groot,
Een peerei, zonder meer, een peerei woeg een loot:

Van dces heeft zy 'er een van haar paruik genomen.
En fluks een vinnig zuur op tafel laten komen,

Dat goot de Koningin in zeker aardig glas

,

En (lak doen in het vocht het edel zee gewas.
Daar fmolt het fchoon Juweel en doen het was ontbondea
En is 'er anders niet als zuiver nat gevonden:
Dit werd in wyn gemengt, en tot een drank gemaakt,
En 't g]yt hun door dekeel, eer dat het iemand fmaakt.

Siet daar e'en grooten fchat uit pracht alleen verflonden,

Hoe danig in het land niet meer en werd gevonden

,

Hoedanig heden zelfs niet een en is bekend,
Soa verr' de fnelle zon haar gulden wa,gen mend.

Noch is 't niet genoeg: Sy, door verwoede zinnen

,

Wil ook een tweeden dronk van nieuwen aan beginnen,

Sy tuft de peerei aan die haar noch over bleef,

ijle zy ook even doen al med' haar vonnis fchreef. j

Sy laat al wederom ccd bitzig water brengen;
. f ^

M'sar dje haar Rechters zya en willen 't niet gehengen:
En
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En fchoon al gaat de Vorft in 't fpillen buiten maat,
Noch pryft hy efrer niet zoo gullen overdaad.

Hy zit gelyk verbaaft van dat 'er is begonnen,
Hy pryft haar moedig hert, en geeft 't al gewonnen,
Hy kuft haar rooden mond, die meer verflindenkan,

Als eenig machtig Heir, en menig duizend Man.
Hy bid, en hy verbid; Sy laat de peerei blyven,

Maar laat gelykewel haar ranken niet te dry ven;

Sy quift, gélyk als eerft, zy ging haar ouden gang:

En zwom als in de luft geheele jaren lang,

Sy kond' in alle ding den jongen Vorft behagen

;

Want reed' hy op het wild, zy was gezint te jagen,

Of wil hy met den valk gaan vliegen in het velu,

En zy en haar gevolg dat is 'er na geftelt.

Als hy ter bane rend en oeffent hare leden,

Sy krygt een fluxen hengft en komt 'er by gereden;

Indien hy met den boog de wilde geiten lchiec

,

Sy doet "het eigen werk, en wykt den Veld heerniec.

Of toond hy zich geneigt den ring te willen Heken,

Sy is met hem gezind een lans te komen breken,

Ook dat is haar bedryf, en al het Ridder i^el,

Dat voegd haar na de kun ft en uitermaten wel.

Indien hy mommen wil, en geeft hem om te mallen *

Sy laat het apen - fpel haar mede wel gevallen

;

Of woelt hy door de ftad in onbekend gewaat;
Me vrou onziet haar niet te drillen achter ftraat;

Of wil hy met befcheid van groote dingen fpreken,

Sy brengt haar vonden in, en vry met gaauwe ftreken

:

En .fchoon men wysheid pleegt te midden in den Raad,
Ook daar is niet te doen dat haar niet wel en ftaac.

Of zoo 'er oit Gezant zyn affcheid is te geven ,

Sy toond haar geeftig brein , en hoeze weet te leven

:

Sy doet haar eigen woord ook in de vreemfte taal

,

En daar en komt geen tolk ontrent de gulde zaal.

.

Al wat de Vorft beftaat in danffen, loopen, fprmgen,
Sy brengt een geeft en lyf bequaam tot alle dingen;

. Al wat hy met der hand en Oocr hot brein genakfct,

Daar is zy veerdig by, m fchvnt 'er ia? gemaakt,
E e 3 HJ



304 MARC. -ANTON-IUS
Hy vond zich eens gezind, nu moede van de valken,

Om mee een hengel roe den vifch te gaan verfchalken

;

Maar wac dr Vorft. beftont het was gedurig mis,
Wat aas datrby gebruikt, hy kreeg niet eenen vis;

Maar ftraks zoo "weet dePrinseen vifTcher uit te maken,
Die even in hc r diep zyn handel quam genaken,
En naar een kleinen tyd zoo trok hy met den hoek

,

Een truit, een kiemen iteuf , ofwel een grooten fnoek,

En £ing dan wonder breed, Sy die het quam te merken
a

Sond fluks een duiker uit, die wift "er op te werken,
Die wift tot aan het aas van haren Vriend te gaan,
En hing 'er in der haait een droogen haring aan.

En als de fchoonevangft werd uit den ftroom getoogen

,

Soo ioeg al 't Hoofs gevolg, al wat haar keelen moogen:
Maar zy genaakt den Vont meteenen Hooffchenkus

.

Na dat een ieeer zweeg bcpon haar reden dus:
Myn Heer, het is genoeg, ei laat het viilchen blyven,
Gy kond, naar myn begryp, al beter handel dryven;
Vangt Rykcn, machtig Vorft, gelyk het u betaamt,
In dat manhaftig werk en waar je noit befchaamt.

Maar t'wyl het dertel volk aldus te zamen fpeelde,

En niet eên lofTen toom haar gaven tot de weelde,
Soo draait het fnel geluk zyn ongeiladigrad,
Daar ryft een grooten twiit te Romen in de Stad:

Sin echte Bed-genood die was alree verdreven,
Syn Broeder even zelfs die moet hem buiten geven:
De Parchen boven dat zyn dapper in het veld,

Soo dat Euphrates zeifs nu lag in haar geweld.
Te Vorft op dit geval als uit den ilaap ontfprongen,
He.fc door een üeter zore; zyn tochten in gedwongen,

jHy neen-jd de wapens aan, veranderd zyn gepeis,

Verlaat bet dertel Wyf, en geeft hem op de reis.

Hy voert op zyn gebied twee hondert flukze fchepen,

En beeft in grooten ernft de zaken aan gegrepen;
M ar Fulv;a die ftierf, en 't fche./n een dienftig lyk;

Want 'Ir-.ks zoo wns 't itil door ai het machtig Ryk.
Hy w-r-J !»-ét Ctsfar eens dat rri i; kt de Staat gerufter,

En tut ^vm todj -y t-O'ui zyn oudiie Suflaar,
- cct-iviai
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0&8?ia genaamt, een uit gelezen Vou,
Een fpicgel van het land? een peerei in de trou;

Maar fchoon zy deugdzaam is, en datze tweemaal kindere

Noch word haar echte vreugd' in korten tyd verhindert,

Pe Vorft trekt weder op, en heeft een grooten.agr,
En 't fchynt dat zyn gemoed na hooge dingen tragt.

Maar doen hy weder quam ontrent de Griekfch palen,

Hy zend Frontejus ttê, en laat de Byzit halen;

Daar gaat 't weder aan als op den ouden kerf,

Oewyl hy wederom haar ecHte p aacs verwerf.

Een kee s wel eer gevlamt, al te hi.r brand geweken*

Gena,iktze maar het vier haar licht dat zal ontsteken

Het vocht nu wat geaoo't , zoo 't eens bevroozen w-s

,

Word met den eerften vorft zoo hard gelyk een gia^

De Prins doet op een nieu aan haar zvn liefde blyken,

Hy fchenkt haar machtig Land, ja gantfcheKoningrykcn

En zy baard wederom
, ja twee van eender dragt.

Dat blaaft haar zinnen op in ongevvoone pracht.

Sy wil al verder gaan, en vry si hooger roemen,

Sy wil het eerfte Kind de zonne laten roemen

,

Vermids het was een zoon , het ander hiec de maar?

;

Siet, dus voed haar de Vrou door onbekende waaa.

Noch is haar moedig brein al hooger óp gerezen ,

Sy wil van nu voortaan geen Koninginne wezen;
Sy tracht door al het Ryk, zy went entte zyn gegroet,
Gelyk men ovtr al de grootfte G oden doet.

<gy ryft tot in de lucht, en laac haar JüV heten,
Sy laat ook offer bloed op haren autaar g-eten:

Godinne, (roept he volk) gy zyt ons eoévcrta&t

Geeft zegen op het land en even vruchbaar zaat.

Doch als hier van de Faam tot Romen is gekomen

,

Soo is zyn vreemd bedryf hem qualyk afgenomen,
Niet een fchier in den Raad au wien hetwelbeVali*
Dat hy zoo quilcig geeft en buiten echte makL

Maer hy wl evenwel zyn lofTe éia'd verfeboonen,
Eb van het groot gefchenk bequame reden tocnen:
Hy telde dat den*lans of eere van den ttad,

Qjei in het gou-d Oeftond, of ju een gröötcö fcfaac;.

E e 4 Ms
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Niet in het nemen zelfs van groote Eoningrykeni
Maar eer in milde gunft aen niemand oit te wyken,
Hy zeide, dat een Held of Prins van hooger aard,
Niet met een Wyf alleen en dient te zyn gepaart:

Dat hy zyn deftig Huis heeft wyder uit te ftrekken*

Om Zoonen over al en Dochters op te wekken:
Dat hy op dezen voet aan al de Wereld baad,
Vermids hy over al van zyne vruchten laat.

Dat hy zoo waarden fchat niet toe en mag betrouwen,
Slechts aan den fchoot alleen,vanweinigzwakkevrouwen,
Maer dat zyn hooge ftam al vafter dient gezet,
Door krachten van de Jeugd en gunfte van het bed,

Hy zeide dat de Wet by Sólon eens gefchrevea,
Waar door maer eene Vrou aen iemand werd gegeven

,

h voor het fiechte Volk, niet voor een dapper Held,
Die boven 's Werelds ryk zyn hooge "daden feek:

Hy zeid dat Hercules van'wien hy was gekomen,
. Heefc meer als eene Maegd haar teere blom genomen.

Niet uit ongure Iuft, maar om zyn edel zaat,

Te planten over al zoo verr' de zonne gaet.

Dus gaet de man te werk: hy wil zyn fnoode vlekken*

Hy wil zyn loos beleid met i'chyn van reden dekken?
En fchbon hem eenig vriend tot beter dingen raed,

Het fchynt dat zyn gemoed in haar verzegelt ftaac.

Ja fchoon zyn echte vrou van Keizers bloed geboqren,

Heu^, een zaem,deugdzaamfchoonvanduizentuitgek'oren
Komt af tot haren Man, en bracht hem machtig gë'ld>

Qm hem met nieuwen luft te brengen in het veld:

Cleopatni verzien van duizend looze treken,

Kan by hem even fcaag de zaken zoo befteken

,

Dat hy gelyk ais eerft aen haer geflingert blyft,

En niêt^als enkel leed aen zyn Gemael en ichry ft.

Hy laet haer geenzints toe by hem te mogen komen,
Soo is zyn grillig hooft met tochten in genomen

,

Met liften afgeleid, met luften over heert,

Soo dat het deftig Wyf na Roomen weder keert,

Ook zonder hem te zien", of eens te mogen fpreken,

Öoq is de ware tucht hem uic de borft geweken ;

Maar

•
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Maal* zy noch even wel verlaet haar plichten niet,

Hoewel zy klaar genoeg den loozen handel ziet.

SV blyft gelykze was , zy blyft tot hem genegen

,

Sy wil haar broeder zelfs toe zyne guntt bewegen:

Sy houd den oorlog op, tot hem de gantfche Staat,

Gelyk als vyand houd, en krachtig tegen eaat. :

Auguftus des gelaft, die ging hem vaardig maken,

Hy trekt in haeften op, hv komt tot hem genaken:

Hy krygt een machtig heir, en fchepen op de ree.

Want 't is hun beider wil te vechten op de zee.

Maer t'wyl dat^Csefar werft veel duizend kloeke mannea
En heeft met alle kracht de zinnen in gefpannen,

, Om wel te mogen doen, zoo joktJiec denet paar,

En niemand word 'er zorg in haren geeft gewaer.

Al wat 'er boerten kan, of zoete luft verwekken

,

Dat gaet het weelig volk tot haer gezelfchap trekken

:

„ De gantfche Wereld treurt vermids den Langen tyd
Maer dit ael-waerdig paer dat is alleen verblyd.

Het fchuim van al het land > en duizend lichte gaften,

.Die niet en zyn gewoon alstf'n het vet te taften ]

Diezweeven daer ontrent; men hoort 'er geen verdriet,

Maar ftaeg al -nieuwe vreugd, en ftaag een anderlied,

Maer ziet de tyd genaekt dat Cacfar op de baren,

Quam met een gantfche vloot geweldig uit gevaren;
Daer houd het fpeelen op, daer gaet dvn handel aan,

- Daer toont zich al het volk genegen om re liaan'

De Koninginne- zelfs en wil haer niec verfchoonen,
Maer gaet ook even hier haei; moedig herre toonen :

Het fcheen dat haer gemoed gelyk in alle ding,

In druk , in vreugd , en ichrik, aen haren Veldheer hing

,

De flag gaet dapper aen. Aïaer 'twyl de gaften vochten,
Én dat zich onder een de groote {chepen vlochten,

Ey ziet het dertel Wyf ontrekt haer van den hoop,
En ryd met alle machc in haeften op de 1 op;

Niet met een Jacht alleen, maer t'zeftig groote kielen,

Gewapenc na den eifch, en duizend rappe zielen

Die fleepi de Byzit met, want dit was hare vloot,

Die zy ais Admiraal mee $pHq macht gebood-

fr e 5 De
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De Vorft word die gewaer, hy ziet de fchepen zeilen,

En hy en wil zyn hert ui t van haer laren delen:
Hy fcheid uVa s uit het werk , en laat Jen grooten flag,

En g^eft hem na de Vrou zoo ?.eró'g als hy mag i

Wie heeft zoo vreemden ftuk z ( n lev en oit gevonden?
Hy fchynt aan haer gemoed aen haar re zyn gebonden

:

Geen'zwavel trekt het vier met zoo een fnellenfpoet,

Als zy dat moedig hert en al zyn krachten doet.

Dae'r ziet men met 'er dned d ' rappe maats vertragen

,

Daer 'ziet men in der haaft degantfche Vk)ot verflagen,

Daar is 't U bekaait, ó Schande voor den Vétt-l

Die 'uit den ftryd verloop:, en na zvn lu ten dorft.

Wat kan dit moedig hert, wat kan de Veld-heer zeggen
%

Als-hy dit zeldzaem werk gaat naerder overlegden:

Hy zit alleen en dut, hy zuiloort langen tyd,

Hy knae^t zyn innig hert, en dat van enkel fpyt;

Hy wil hem, zoo het fchynt van alle menfehen fcheiden,

Hy wil in eenig woud eei eenzaem leven leiden:

• Maer zy die kunden weet, noch heden onbekend,
Die heeft zyn treurig hert van droefheid afgewend.

$y lokt hem weder uit tot alderhand.' lufcen,

Sy brengt hem uit de zee en in haer eig^n kufien;
Zy bied hem wederom het vetiE.ypten Land,
Zy prent hem in de borft zyn oude minne brand.

Maer ziet! Augustus volgt als met de gantfche leden,

Hy nafc haer grenzen aen , hy wind haer vafte fteden,

Hy trekt noch dieper jn, en leid hem voorde ftad,

Al waer het weeld ïig volk in lufc en weelde. zat.

Anthonius ontwaekt van dit uitzinnig mallen.

Is dikmael in de weer om deftig uit te vallen,

Hy toont zyn moedig hert: maer't is maer los bedryf,

Ey laas! al wat hy doet n heeft nier om het lyf.

Eea (lang aen wien den kop te morzel is getreden,
Die wispelt in het zond, en roere haer zwakke leden,

En geeiTelt al het ftof, maer 't is met haer gedaen,
Haer vyand Jacht 'er om, en zie: het fpeeltjen aan:

|

|5ttö gaet het metde Vor ft. Zyn vloot en befte knechten,
£>k zvq na dezen tvd onwillig otb te vechten.
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Zy vinder het verftelt als in den laaften nood

,

Vermids hy maer alleen en worftelt met de dnod.

Daer gaet 't over kant, een ieder fchynt te beven.
En al wat hy vermag aan Csefar op te geven.

Ach! "t is 'er al verboft, de wyfce zyn bekaait,

Zoo dat het fcuk verloopt, en op een einde draait.

Wat zal de Veldheer doen? zyn brein begiet re malen»
Hy vald in dweepery, zyn Ioffe zinnen dwaalen.

Ziet als een menfch vervald in druk en tegen fpoet,

Dan is 'er altyd een die fchuldig wezen moet.
Hy beeld hem zeker in (en 't konde wel gebeuren)
Dat Cleopótra tracht zyn Vriendfchap af te fcheuren,
Dat zy (zoo voor haer zelfs, als tochaerryks behout^)

Met Csefar flim verraed en looze ranken broud:

Dat zy hem wil den dood mee fchande laten fmaken,

Om zoo, tot zyn verderf, haer peis te konnen maken:
Hy meind dat hy het taft en als met oogen ziet,

En zeid (maer binnens mondsj wat doet een Hoere niet)

Wie kan haer diepen grond haer dimmen aardoefchrv ven
Wat kan zoo loofen Wyf voor ranken niet bedryven ?

Haer geeft gelykt een kolk, en geen zoo wyzen Man,
Die na den rechten eifch haar gronden peilen kan.

Maai* hoe onaardig menfch, zal ik het konnen denken»
Dat zy haar befte Vriend genegen is te krenken,
Dat zy wil hinder doen aan een die haar bemind,
En boven alle ding in haer vermaken vind?

Neen , neen , tal weerdig hert, 'k en wil het niet gelooven,
Dat zy haar eigen Man van eere zal berooven

;

Zy heeft te grootzen hert, te grooten liefde brand

,

Haer ziel gelyk ik weet, die is aaa my verpand.

Doch hoe het wezen mag: of hoe het is gelegen,

Ik ben tot aan het merg tot haer alleen genegen,
Dat zal ik immer zyn, het ga gelyk het mag,
Schoon ik de bleeke dood ook nu voor o gen zag,

Cieopatra bewuft wat hy van haar gevoelde

,

Rn wat 'er voor een brand in zyn gedachten woelde,
Ontrok haer uit zvn oog: Vermids zy was hevreeft

Voor zyn oaftuiïnïg hooft, en ongeruften geef:.

Xf
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Sy gaf haer in een flot met weinig Kamer Maegden,'
Die haer bedroefden ftand benevens haar beklaagden.

Een flot. een deftig werk, daar zy haar beften fchat/

In ftilheyd op gebracht en in geflooten had.

Met opzet'(zoo men houd) te branden alle dingen >

Wanneer tot haar bedryf de zaken qualyk gingen;

En onder dit bedryf zoo Itrooit men over al

,

Dat zy in baren üond uit enkel ongeval-

Veel meinden even doen, en vry tot harer fchande.

Dat zy Peluflum , een ileutel van den lande,

Een haven op de zee, een ingang van het Ryk»
Aan Caefar over gaf, maar efcer zonder blyk.

Dat zy in hoope ftond den Keizer om te zetten,

En door een zoet gevlei tot luften op te wetten.

Een kunft by haer gepleegt ook van derjonkheid aen>

Gelyk als zy wel eer aen Caefar heeft gedaen.

Dat zy met haar gezicht wift landen om te roeren

,

£n Ryken neder flaan, en oorlog konde voeren ,

Dat zy door zoete taal en door een rappe tong

,

Den geeft en hooge macht van alle Prinsen dwong:
Dat zy op dezen voet haer zaken had begonnen

,

Het rykt toe haat gebracht, haar broeder overwonnen;

Dat zy op dezen trek noch heden haer verliet:

En'even haren pol en al het land verriet.

Maer of ze dus verftond haar dingen aen te leggen>

Dan of 't is een waen , een los, een ydel zeggen,

Dat laet ik heden daer als in het duifter flaen,

En wil nu tot beïluit van dezen handel gaan.

Zyn Vrienden wech gerukt, zyn fchepen af genomen >

Als hy nu zyn bederf op hem* zag neder komen,
En dat 'er werd ffeïooft by hem en al het Ryk,
pat Cleopatra zelfs nu was een droevig lyk,

Soo word hy door verdriet tot wan hoop aan gedreven,

En fteld ten lellen vaft niet meer te willen leven,

He: is hem enkel druk en niet als ziel verdriet,

Dat hy de gulde zon, den fchoonen Heirei ziet.

Hy fpreekt dan Eros , aan : ö Tronfle inynei knechten

!

Met 's Vyands machtig Heir we: eer gewoonte vechten
Komt
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Komt trekt nu eens het zwaerd op my ellendig Min

,

Dat is de meeften dienft die my gefchieden kan.

Doorfleekt dit treurig hert, ik zal 't een weldaedagten,
Want ik en heb voortaan niet beter hier te wagten;

Ik wenfeh voor al de dood , vermids zy n iet en leeft,

Die al wat my vermaakt in haer heflooten heeft.

De knecht die ftaet verbaaft van zoo een harde reden,

Hem rilt een koude fchrik door al de gantfche leden,

Hy fpreekt in zyn gemoed. Ik dooden mynen Heer,
6 Goden! Hemels Volk, gehengt het nimmermeer.

Hy trok zyn degen uit, en zonder iet te fpreken,

Heeft in zyn jonge borft met alle macht geiteken,

En vald daer op de zaal; en nar een droef geluit,

Eer dat 'er iemand komt, gaet hem het leven uit.

Ach! Eros, zeid de Vorft, gy toont de rechte wegen,
Gy toond met uwe daed wat ik behoor te plegen;

Hy greep het eigen zweerd, en naercen harde (leek,

Soo is 't dat hy verflaaut , en naar een bedde week.
Daer komt het droef gezin in haeften aan gefchooten,
En vind met enkel bloed de Kamer over gooten,
Antonius , hoewel tot aen de dood gewond,
Die zeid haer met een zucht en meteen bleeken mond;

Ach! Vrienden 't is gedaen, laet dezen romp begraven
Da«r myn geminde ruft. Een van zyn liefde flaven

Die zeid hem wederom , dat zy noch heden leeft,

En even nu ter tyd gezonde Jeden heeft.

Wel laat dan, zy de Vorft, my deze gunft verwerven.
Dat ik in haren arm zal heden mogen fterven,

Dat is myn leftcn wenfeh. Men doet als hy gebied,

Schoon dar het lefte bloed hem uit de leden vlied.

Men ging van ftonden aen tot aan het Hot genaken,
Waar in net deftig Wyf haer graf had laten maken:
Men klopt daer aen de poort , men roept 'er overluit.

Maar daar en is geen menfeh dieaemdedeurontfluit,
De Koningin beducht te worden over vallen,

Field zich in dit gebou als in beflooten wallen

,

De poorten blyve fcoe, ook wie 'er kloppen mag,
Soo dat 'er noit een menfeh een open deuren zag.

Daer
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Daar was een teenen korf met koorden vaft gebonden

,

Daar in zoo werd de 7orft ten leften op gewonden,
Tot aan het hoog verwulf: daer zag de droeve Vrou ,
Hoe zich haer nood-lot ftek , en waer het heenen wou-

Wat is 'er nu te doen? het gaat 'er aen een klagen,

Nadien ze geenen ttooft, geen uitkomft meer en zagen;
Hy lag daer in zyn bloed, en daer en quam van hem
Niet als een diepe Zucht, en als een flauwe ftem.

Dit was zyn lede woord: Ik hebbe zware Hagen,

Ik hebbe myn verderf in ftilheid konnen dragen;

Maer doen my werd gezeid dat gv niet meer en waerd,
Heb ik van flonden aan myn leven niet gefpaart !

Ik heb een vinni? zwaard in deze borft gefteken,

En ziet! myns levens kracht die is alree geweken.
Maar dat en acht ik niet, mids ik in uwen fchoojC,

Op heden voelen mag de Prangen van de dood;
Dat ik den lesuen fnik van dit ellendig leven,

Dat ik myns 's hertzen bloed aan u mag overgeven,

Nu flaat noch eens den arm om dit ellendig" vleis, ]

•

Er. geeft my doch een kus, het is de lelte reis,

Want ziet myn geeft verhuift.Zy komt tot hem gezegen

,

Jvlaer t'wyl zy neder boog , quam haer deziele tegen ,

Die vloog hem uit de mond, en met een bangen zucht,

Zoo is zyn levens vonk verdwenen in de lucht.

Zy viel h^m om den hals, zy kuft hem menig werven,

Zy wen ft dien eigen ftond niet hem te mogen fterven,

Maer als men om den dood van gantfeher herten zugt

,

Dan ziet men dat de fpook wel elders heenen vlugt*

Maer Csefar die het Slot van alle kant befpieden,

Hy zend 'er weinig volks, maar wel vertrou de lieden,

T/ie kregen op het left een hoogen venster in,

En zyn terftond gefpreid door al het Huisgezin.

De fnege Charmiön die zag de gaften komen,
En word van diepen angft ten hoosfeen in genomen;
Zy roept : ó Weerde Vrou ! nu is 't af ged :en

,

Gy zyt in 's vyands mngt , en moet te Romen gaan;
Wat ba'it nu dit gebou? Ü Slot dat ïs veirauen,

JBa \vy ellendig volk me: droefheid overladen,
En
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En eigen aan de dood De Koningin verfloeg,
Zoo dat haar teere ziel en bangen adem joeg.

Zv greep een vinnig mes om haer verdriet te wreken:
En wou het met 'er yl in haren boezem fteken;
Maar een van Caefars volk, een wonder rappe gaft^
Die hield haer teeren arm en zwakke leden vafi.

Wel hoe! (begon de Man PnnceiTe vanden Lande,
En vreeft geen ongemak, geen leed o f droeve fchande.
£n min de bleeke do d: Auguftus is te zoet,
Steld hem van nu voortaen een trooft in u gemoed)

Gy zyt te fchoonen beeld om in verdiiec te fterven,

Gy zult wat u behaagt van zyne gunft verwerven,
Gaat fceld u maar geruft De Koninginne zweeg,
Maar efter zoo gefcelt dat zy ter neder zeeg.

Hier op werd met 'er daad aan Csefar af gezonden
En hem werd aan gedient hoe alle zaken 1 tonden:

Hy fnelt hem naar het flot, begroet de droeve Vrou,
En bid haar menigmaal dat zy haar trooften wou

Maar al wat Caefar fpreek ten zynmaarHooffchewoorden,
Die haar (des wel bewuft) in geenen deel bekoorden*:-

Dies bleef haar eerfte zorg,"haer ziel is ongcruft,
En in een ftaag gewoel, en buiten alie luft.

Of.fchoon de ft il Ie nacht komt over haar gezegen,
Zv word noch evenwel tot flapen niet genegen:
Zy woeld in haar gepeis van alle vreugd- ontbloot,
En zy en vind geen trooft als in de bleeke dood.

Zy had een langen wyl nu laten onderzoeken,
Uit reden, uit de daad, en uit verfcheide boeken,

' Hoe dat men alkr zachft kan fcheiden uit het vlels

Wanneer men bezig is ontrent de lefte reis.

Zy had e boven dien voor dezen menig werven.
Veel flaven om gebracht, veel men'chen laten fcerven,

Door adders; zeïdzaem kruid, of ander (km fenyn,
Om van de zacht fee dood bewuft te mogen zyn

Maai- fenoon men iemand fmoort in rook ofdiepe vaten.

Of tapt het leven af door bloed en ader laten.

Daar was geen ander dooi die haar bequamer dacht,

Als door een gladde üaog te werden om gebiach.t
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Zy laat dan uit het woud, of uit de naafte dalen,'

Zy laat tot haar gebruik een feilen afpik halen

,

^ Die werd haar van een boer , te midden door de wacht,7

Die werd haar in een korf met fruiten toe gebracht.

In of fchoon ?an den man het rot beftond te vragen,

Wat aan de Koningin hem is gelaft te dragen

,

De vriend is niet ontzet- hy toond het fchoon gewas,

Gelyk het was bedekt met kruid en edel gras.

Hy toond 't niet alleen, hy bied 't aen degaften!,

Maar niemand onderneemd de fruiten aan te taften;

Dies gaet hy ongemoeit , men leid den Huis man in >

Die geeft hem op de zaal, en voor de Koningin.

Hy doet gelyk hy kan , hy neigt hem met de leden,

Hy fpreekt geen Hooffche taal , maar onbeveinsde reden.

Zy taft de fruiten aan, en roert het edel kruid,

Maar des al niet te min daar quam geen adder uit,

Zy werd geen beet gewaar dit heeftze vreemd gevonden

,

"Vermids het zeker was een Hang te zyn gezonden:

Zy treed wat nader, toe en licht een vygen blad,

En zag hoe vreemd het beeft daar in gedoken, zat.

Hot droeg vier in het oog, een huid metroode plekken.

Ook bobbels vol fenyn die hem de tanden dekken,

En drilt zyn zwakke tong. Als zy den adder zag,

Zoo fprak* zy zonder fchrik, en met een zoeten lag:

Wel beesje zyt je daar? ik wacht u met verlangen,

Gy moet noch even zelfs in dezen boezem hangen,

Gy moet te dezer uur genezen mynen druk,

En maken een befluit van al myn ongeluk.

Wel aan dan tyd te werk, waarom zoo ftil gezeten?

Ik wenfche nVt ik mag van u te zyn gebeten?

Kom fpant u krachten in, en ftortu zwart fenyn,

Al dat een ander haat dat zal myn weldaed zyn.

k En fchrik niet voor de dood, zy ismynshertenwenlchcn

'Zy is een zeker lor, een weêh voor alle menfeben.

"Zy is een \ allen trooft voor die in droefheid leeft ,

En hierin "t aardfche dal geen vreugde meer en neeic

Nu fteek t m ceze arm, hy plag hier in te ruften,

Die ftof en voedzcl gaf aan mvn verdwaasde kiften;
Kom
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Kom fchiet hier u vergif, kom fchiet , ei lieve fchiet,
'k En zoeke geen vermaek , 'k en achte £een verdriet.

Laat dit een woonplaats zyn van u vernynde vlekken

,

DataendenRoomfchen Vorfttot vreugde plag teftrekkea
Het lid, het eigen lid dat qualyk heeft gedaan,
Dat moet in dit geval de ftraffe niet ontgaan.

Wel aan dan, wakker Dier, en fpaart geen teere leden,
Gy waart 'er toe verzocht, en word 'er toe gebeden,
En ziet geen fchoonheid aen als gy u zwadder ftort;

Maer, wat ik bidden mag , zoo maakt de pyne kort.
Ik heb tot nu geleeft, en myn gezwinde jaren,

Die zyn gelyk een rook in haeften wech gevaren,
Myn tyd is nu vol eind :" ik had een machtig Ryk

,

Soo dat ik niet een Prins in volle macht ën wyk.
Gelukkig waer ik noch, gelukkig boven maten»
Had my" de Roomfche Pracht in vrede konnen laten;

Nu komt de wreede dood en fnyd myn leven af,

Myn loop die is volbragt, ik fnelle naer het^raf,
Nu komt hier , kleineJeugd , kom hier myn jongéïchapenj
Daer is voor u geen tyd om vreugd te mogen rapen.
Och of myn ongeval een einde mochte zyn,
Van u verdrietig leed, en onverdiende pyn.

En denkt niet datje zyt van Princ^n her gekomen,
Eylaes ons droef geval dat heeft 't al genomen

,

Een wonder fchoon beflag , en meer als eene Kroon,1

Die was voor u bereid , En ftond u wonder fchoon»
Nu is 't al verkeert, en 't kan u licht gefchieden,
Dat gy geen machtig volk, maer fchapen zult gebieden,
J)af gy zult Herders zyn en leven in het woud,
Daer niemand als met zweet zyn leven onderhoud»

He dat het wezen zal, ei leert de felle Hagen.
Ey leert in zoet geduld u zware latten dragen;
Daer komt ook met 'er tyd een einde van gequel

;

Ach ! neemd den leftea kus, en vaert voor eeuwig wel.
En gy, 6 waerde Vriend! ontfangt myn lelie klachten*

En wilt van my voortaen geen ander dienden wachten
Hoe kan ik eere doen die aan een Prins gefchied"?

ik ben voortaen, eilaas! ik ben myn eigtn niet.

Ft' ik
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Ik ben in Rooms geweld, ik ben eilaes! gevangen*

En 't doet my na de dood maer des te meer verlangen

,

Myn lichaam werd bewaert , myn vryheid is gedaen

,

1c En mjg niet op myn borft, niet op mynherteflaen ;

'k En mag geen vlokken hairs uit dezen fcheedel trekken,

Men vreeft (gelyk men zeid) men vreeft voorkaleplekken

Doch niet om mynent wil , maer om de Roomfche pragt

Daer ik ellendig menfch nu lange ben verwacht.

Men wil (ö machtig Vorft) men wil ons heden fcheiden,

Men wil my lchande doen en in Triumphe leiden

;

Men wil my laren zien als ik en weec niet wat,

Een fchoufpel aen het volk. een geksmaer in deftad:

Men wil al wat ik heb , myn Ichat, myn ryke krooneu ,

Men wil my tot een fpot aen al de Wereld toonen

;

Maar dat en zal voorwaer zyn leven oit gefchien

,

En my en zal geen menfch tot fraaad gelevert zien.

Ik ben van edel zaed, en tot de kroon gebooren,

En van myi ouders raed en heb ik nief verlooren:
Ik.ben van Ninus Huis, ik ben van Konings bloed,
Ik ben van hooge (tam, maer hooger van gemoed*

Veel eer zal ik den geeft uit deze leden drukken
,

,

Veel eer zal ik de ziel uit dezen boezem rukken,
Veel eer ten grave gaen met druk en ongeval,

Als ik het fchamper volk een fchoufpel wezen zal.

Ik hebbe nevens u, ik hebbe lange dagen,
Druk, kommer, tegenfpoed, in deze borft gedragen 9

Maer 't grootfte ziel verdriet dat ik op heden ken

,

Is dat ik nu ter tyd van u gefcheiden ben*

Ik lieg ellendig Wyf, ik hebbe droever zinnen,
Mids gy door achterdap u geeft hebt laten winnen;
Midsgy van my vermoed dat ik 't met Caefar houd',
En licht tot u bederf myn ranken fpeelen zoud'

o Goden wat een hoon! zal ik myn eigen leven,
Sal ik myns herten trooft den vyand over geven,

ö Liever zyn geweer in deze borft gedrukt

!

En dit rampzalig hert by ftukken uit gerukt.
ê Liever in het woud van eenig beeft gegeten!
Of van een crocodyl de lede» af gebeten;

Of
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Of liever af gedaalt tot in den zwarten poel

,

Wiens prangen ik alree in dezen boe em voel.

Wel aan, ik wil terftond myn trouwe gunft betuigen 9

Daer zal een booze flang aen dezen boezem zuigen T

En rooven ray de ziel, en dat op dezen dag,

Op dat ik met den geeft tot u genaken mag,

Daer zal ik met befcheid (indien men hier beneden
Noch onderling gebruikt de gronden van de reden)

Daar zal ik met befcheid u maken openbaar,
Dat ik om uwerit wil my breng in dit gevaar. .

Wel neemd dit Lichaam aan; want ik begeer te fterve« 3

Èn wil benevens u een graf voor my verwerven..
proe gram dat Csefar is, hoe groot myn ongeval.
Houd zeker dat de dood ons zamen paren zal.

Terftond na dit gefprek, zy gaat de (lange tergen*

Sy gaat het vinnig dier als kryg en oorlog vergen"
JVIaer 't beeft dat ftond bedubt en zat als in beraed,

. Of ook zoo witten arm met gift te que* zen ftaat*

Doch als de Koningin r.iet af en liet te quellen.
§00 gaat het happig dier zich als ter weere itelleiu

F f Het



4o& M. ANT0N1ÜS EN CLEOPATRA.
Het kromt zich in een bocht, en fchiet ten letten toe.
En draalt haer in den arm, en niemand weet 'er hoe,

Het gift doet zynen 1 op door onbekende wegen

,

En 't komt gelyk ean flaep haer om het brein gezegen

:

Sy trilt, zy zuizebold, en in een korten ftond,

Soo vloog haer met een zucht het leven uit de mond

,

Maer hoe de Vrouwe (tierf en konde niemand weten,
Sy was maer aen den arm als van een vloo gebeten

;

Men vond aen al het lyf e.n gaef en effen vel,

Men vond een plexken rood v en anders geen gezwel
Sy lag daar als een beeld , haer leden niet gebouwen,
Haer lippen niet verrukt, haar oogen onbewoogên,
Alleen haer ryke Kroon, met diamand geciert,

Die was , als zy verfchiet , een weinig om gezwiert»

En t'wyl dat Iras poogt haer Kroone wat te recht'. n

,

Soo komen op de zaal een deel gezwinde knechten,
Door Csefar af geftiert , die zien den handel aen

,

Maar 't is 'er al bekaeit het fpecltjen is gedaan.

De nette Charmiön , een van de Kamer Maegden

,

Die beft van over lang de Koningin behaegden,
Die lag alree geiïrekt, bevangen van de dood,
En was met haer gereid: naer Charons zwarte bood.

En t'wyl dat Iras fpreekt met Casfars Afgezanten,

En zich noch bezig houd ontrent de diamanten,
Vernam men dat de Maagd ter aerden neder viel,

En liet ook op de zael een lichaem zonder ziel.

Maer hoe dat deze twee zyn aan haer dood gekomen,
En heeft geen levend' raenfch tot heden oit vernomen?
Doch hoe het wezen mag, zy waren aan de Vrou
Verzegelt met den geeft, en tot het graf getrou.

Cleopatra gezint haer aen den dood te geven

,

Die had aen Catfar zelfs een korten brief gefchreven,

En had daer by verzocht dat zy met haren Vriend,

Mocht van een eenig graf te zamen zyn gedient.

En
* De boog Geleerde en wyd beroemde Heer JOH. van BEVER-
WVK; in zyn Jüed Medicina Vetrumt Cap : 2. I. onlanss uit gegaan,

heeft op deze ei«en gelegentheid wel aan semer^t' dat Cleopatra van

de adde* gefteken, als van een diepen flaap overvallen zynde 1 ge-

heel oaaevoelyk/zatbtjen» is geftorver*
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En eer bykans de Vorft haer fchrift had over lezen,

Zoo kreeg hy ftraks de maer' van dit ellendig wezen;
Hy trad dan naer het flot, en zag het fchoufpel aen,
En heefc op dit gezigt haer bede toe geilaen.

Ziet daar een magtig Vorft, en duizend groote dingen,
Die al Qgelyk een rook) in haeft te nicte gingen;

En zoo gy d'oorzaak vraegt?hetwas gelchondentrou f
En dertei ongelaat ontrent een lichte Vrou.

KORT VERHAAL
VAN HET DROEVIG

T R O U-G EVAL
Tvfjchen fwcs Vorftelyke Perzoonen :

TE WETEN,
DEN KONING

MASANISSA,
;
EN DE KONINGINNE

SOPHONISBA,
ALs Syphax was verraft, en Asdrubal gedegen,

En Cirtha' met den fehrik in haaften wech gedragen,
Zoo is daer in de Rad een zeldzaam ftuk gefchiet,
Dat gy in dezen prent alleen ten deele ziet,

De refte dient verhaalt, en nader aen gewezen

„

Want dat men niet en ziet is nut te zyn gelezen.

Wel op gezwinde pen, doet öns een kort verhaal.
Hoe dat ook liefde fpeelt ontrent het wreede ftaal

,

Ontrent den harden kryg, £n midden in de zwaarden,
En midden in 't gewoel van duizend felle paerden,

F f 3 ? ,
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Op dat een ieder menfch mag leeren deze wet,
Dat ftaeg op zyn gemoed is nut te zyn gelet,

De fchrik is door de ftad en boven op de wallen,
En ftraks zyn door het Heir de poorten over vallen.

De Koning even zelfs die gaf hem vooren aen,
En buiten zyn gebied en werd 'er niet gedaen.

Hy fnelt hem naer het Hof met duizend rappe gaden J
Die ftaeg met grooten ernft op zyn bevelen paften

;

Maer Tchoon hy naeder quam, daer is geen tegen ftand

,

Geen menfch ontrent de poort die hy in wapens vando

Alleen de Koningin die zag d^n Veld-heer komen ,

?n geeft haer op de zael met droefheid in genomen,
• Zy leid haer in het (tof, hy bleefeen weinig ftaen,

En daarom ving de Vrou aldus haer reden aen:
Gy die een Koning zyt wilt myner dog erbermen,
Wil. my van overlaft, van fmaad en hoon befchermen 9

Daer is op aarden niet dat princen beter voegt

;

Ik was een Koningin eer gy ons leger floegt.
5
t Is u geluk geweett, en 't noot-lot van de Goden,
Dat gy het veU behield en onze ruiters vloden

,

JNu bid ik, edel Held, bevryd my van de pracht,
Die al de Wereld ziet ontrent de Roomfche macht*

Men is al daer gewoon als tot een fpot te toonen.

Ook gioote Schepters zei fs, ook hoog geduchte Kroonen,

Ja Princen van het Land, en met een grooten fmaet,

Zoo piag men daer een Vorft te leiden achter ftraat.

En dat, eilaas! alleen, vermids hy is geflagen,

En niet en was gezint het Roomfche jok te dragen

:

: Nj bid ik andermaal, ö waarde Land Genood,
Geeft my niet aan de fmaad, m.iar liever aan de dood*

Laat my dit Hechts alleen van uwe gunft verwerven,

Laat my een Koningin, en niet een (lave, iterven.

Zy wou noch vorder ga?n , maar haer bedroeft gemoed

,

Dat joeg ha*r uit 't oog een dichten tranen vloed.

En t'wyl zy bezig is reet dit verdrietig fpreken,

2oo word de jonge Vorft van hare liefd' ontfteken

;

Hy weet niet wat hem fchort, of wat hemöverquam,
Als hy dit vreemd gewoel ki zyuen geeft vernam,

Hy
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Hy ftond daar met eenHeir! en in het ftaal geflooten,

En noch word hem eenfchicht tot aan de ziel gefchooten
Het leger dat hy leid, het wapen dat hy droeg
En is voor hem netfterk, voor hem niet vaft genoeg,

Zy was een hupze Vrou , en al hajr gantfche leded
Zoo fris gelyk een roos, en deftig in de reden,
En geeïlig in geUat, en ichoon zy byfter weend,
Ook dat heeft haven glants in genen deel verkleent*

Ziet wat een zeldzaam ifcuk is hier alree begonnen!
Hy die vervvinnaar is die word geheel verwonnen,
Hy die een grooten roof aan 't leger geven wou,
Die ftaat van zin beroof: ontrent een teere Vrou.

Wat dient 'er meer gezeid ! die vin 3 die is gevangen,
Zyn gantfche ziele dwaalt ontrent haar teere wangen

;

Hy neemtze by der hand, hy licht haar uit het ;tof,

Hy toont haar zoet gelaat, en leid haar in het Hof,
Daar beril de Koning uit, en gaat haar openbaren.
Hoe dat hy was verrukt door hare frifTche jaren,

Hy zeid haar niet als dat: en, tot een kort b fluit,

Zy die gevangen fcheen die werd terftond de bruid.

Ff 4 Eit
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Dit heeft de fnelle Faam ten luidden uit gekreten,

En 't is van ftonden aan door al het Heir geweten

,

Het dunkt een ieder vreemd , dat Mafanifla trout^

Een die het tegen hem en met den Vyand houd

,

Een die van Afdrubal als Dochter is gekomen,
En uit Carthago zelfs haer oorfpronk heeft genomen*

Dit ftuk heeft ook beroert den grooten Africaan

;

Die gaf hem tot de Vorft, en fprak hem deftig aen:

Wel hoe! manhaftig Held, laat gy de wapens varen \

En pleegt een Wy f geweld op uwe fri fiche jaren?
Is u grootmoedig hert zoo fpoedig op gevat,

Door kracht van Vrouwe luft, en ik en weet niet wat;
Indien ik bidden mag, laet iemand dit beginnen.
Die Haas; in weelde leeft met ongemoeide zinnen,

La^t dat een lekker doen die lui daar henen gaat*

En noit en is bemoeit met dingen van den Staat.

Gy hebt tot uwer eer den vyand* overvallen

,

't En is voor u geen tyd om nu te leggen mailen;

De grond van ons beroep dieeifchteen ftrenge. deugd,
Dat u en my betaamt en is geen lciïe vreugd.

Gelooft Voogen luft is nuer voor ons te fchroomen,
A !

s pylen vol fenyn die van den vyand komen:
En gten zoo harden ftaal dat ons zoo vinnig wond,
Als doet een teer gelaet, of wel een zachte mond.

't Is vry een zwacrder ftuk te toornen geile zinnen,

Als legers op te flaan, en (leden m te winnen;
Maar 't een en 't ander werk dat is van ons bedryf,

Het eene voor den geelt, en 't ander voor het lyf.

Maer dit ook edel Held, behocrje wei te weten,
Dat fchoon of Afdrubal is uit het veld gefmeten,

En Syphax neergeveld, het was de Roomfche macht,

Die Cirtha met geweld heeft onder haar gebracht.

En daerom dient den buit, en wat 'er is gevonden,
Geld. have mentenen, vee, na Romen op gezonden.

Ook Soph-misba zelfs, u trooft en herten wenfch,
Is eigen aan den Staat, en niet aan eenig menfch.

Zy dient ook met den roofde Vad'ren op gedragen,

$? w*t hier is te doen dat is aldaar te vragen,
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Gy ziet dan 'zy dy wys dat gy u driften (lilt:
?
t Is ander lieden goed dat gy behouden wilt.

Gy hebt in my gezien, en menigmaal gepreeaen,
Dat ik de geile lufl heb krachtig afgewezen:
Wel gy,die wilt een Vriend v.-nRr men7yngenaamt;
Doet hier en over al g lyk het u betaamt.

Eendiezynweeligvleefch k?n fpeenen van de Vrouwen,
En met een hoog gemoed zyn luften weder houwen,

Is ja een meerder Vorft, en vry een grooter Man,
Als die een hooge wal ter neder vellen kan.

De Vortt in zyn gemoed ontftek van deze reden,

Gaat treurig uit het volk, gaat in zyn tente treden;

Hy vind zyn innig hert met tochten om gevoert
_,

Hy vind zyn innig hert ontftelt en gantfch beroert:

Hem komt aan d'eene zy de nieuwe Bruid bekooren,

Die houd de jonge Vorit tot zyn vermaak gebooren:
Hem drukt aan d'ander zy de ftrenge Roomtchetugt,
Zoo dat zyn angftig hert in groote bangheid zucht:

Ten lellen berd hy uit: Wel moet ik haar verlaten,

Men zalze lykewel niet (leuren achter ftraten,

I^iet toonen aan het volk, tot haar en myner fmaad:
Neen Sophonisba, neen, daar is noch ander raad:

Ik heb 't u belooft, u Man te zullen wezen,
Vermids ik boven al u fchoonheid heb geprezen:
Of zoo dat niet en viel, zqo field' ik efter vaft,

Ipat gy noit buiten eer z ud werden aan getaft.

Ik wenfch u Man te zyn, en ben tot u genegen,
Maar ziet, de Roomfctie macht die kant 'er vinnig tegen.

En 't is een dwingeland die al de wereld queld,
En dis ook even my heeft onder haar geweld.

Eylaas! myn eerfte wo rd en mag u niet cefchieden,
Maar 't tweede dat en kan u Romen niet vei bieden:
Een dronk naar eifch gemengt van eenig ras fenyn

,

Die moet in \lit geval u lellen troofler zyn.

Ky nam een gulden kop, hy laat de kruiden mengen,
Hy laat het droef gefchenk aan Sophonisba brengen,
Hy voegt 'er woorden by : Doet als een Koningin

,

Jiisr is/u lelie trgofl, hier u verloffer in,
' F f 5 S00
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Zoo haaft de jonge Vrou de boodfchap heeft ontfangen
Daar rees een bleike verw ontrent haar roode wangen»
Maar des al niet-te-min, zy nam den beker aan,
En toont dat zy het woord ten vollen heeft verdaan*

Is dit de bruilofs gift die my te dezer ftonden,

Van mynen Bruidegom, uit liefde werd gezonden?
Is dit het fchoon juweel? Edog ik ben bereid,

De Vorft die heeft gedaan gelyk 'er was gezeid

,

Mag ik niet niet na den eifch en als Princeüe lcvea

,

Zoo wil ik aan het graf my willig overgeven?
Een ding dat is my leed , dat ik als met de dood,
Ontfing een tweeden Man tot mynen bed genood.

Het woord is naau voleind, zy heeft den wyn gedronken,
En wat 'er boven dreef, e* wat *er is gefchonken

,

Daar bleef geen druppel in , zy leid haar in het bed

,

En wagt de bleeke dood en haar geftrenge wet

,

Zy maakt geen los gebaar met cenig zeldzaam huilen,

Zy geeft haar uit het volk, en gaat in duifter fchuilen,

En a's het vinnig fpook haar gaf de lelie (leek,

Zoo was het gantfch verbaaft dat zy niet eens en week.

HOLLANDS
T R O U-B EDRO G,

ONLANGS VOOR GEVALLEN.

OF liefde lift gedoogt, en of een wettig minaen,

Mag werden uit gevoert door afgerechte zinnen,

Door lagen, door bedrog, of ander flim beleid,

Dient heden onderzocht, en hier te zyn gezeid.

Maar om met beter grond hier van te mogen fpreken

,

En recht te mogen gaan in deze flimme treken

Zoo leeft voor alle werk, en weegt my dit geval,

Dat ik hier door de pen aan holland fchenken zal.

L«Ml-
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Leander uit genood by zoete jonn;e lieden,

Ging daar de Jeugdhem leid en na de zmnen rieden,
• Zyn oog viel op een Maagd, die ik in dit gev/al,

Den naam van Roofemond op heden geven zal

Hy was een rullig quand, en zy van fcnoone leden,
Zy cerbaer van gelaat, hy geeitig in de reden,
Haar Ouders zyn gelyk en van gemeene ilof

,

Leander lykewel die flingert na het Hof.

Hy had een wyl gereid, en in de vreemde landen,

In allerley vermaak:, verfpilt zyn belle panden;
De boeken die hy kocht, en by hem had vergaart,

Die had hy wonder lief, maar al te veel gefpaart. ,

De zoete Roofemond, was boven eige baten,

Van zeker Pete Moei een ryken ^oei gelaten:

Dit gaf haar fchoonheid glans, enbyhaarToodenmond
Zoo was 't dat even hier Leander lmake vond.

Hy werd daar toe geneig', als m.jt geheele zinnen,

Om zyne Roofemond voor hem te mogen winnen;
Hy dede wat hy kond\ ook met ^pgantfche kracht,

Maar kreeg het voordeel niet dit hy hem is gewacht.
By wylen fchynt de Maagd tot hem te zyn genegen.
En op een ander tyd is zy hem bytter tegen;
Want als hy op het ftuk en om het Jawoord quam

,

Dan was 't dat zy terftond een ander wezen nam.
Hy quam eens op een tyd en woude trooft verwerven

,

Of anders (zei de quand) zoo moet ik heden fterven,

Ik wil van Honden aan gaan fpringcn in de gracht,

Vermids gy myrfverdriet en trouwen dienlï veracht»
En als myn droeve ziel dit lich aa rn zj! verlaten,
Dan zal u voor gewis de gamiche Wereld haten,
En fpreeken over u dit hard en vinnig woord,
Dat gy uit wreden aard den Vryer hebt vermoord,

Dan zal de zoete Jeugd u met de vingers wyzen,
En laken u bedryf, en myn getrouheid pryzen :

Ook zal 'er op myn graf een veers gehouwen ftaan,

Dat zal u (maar te iaat; tot in de ziele gaan.

Hy die hier binnen rujl, fchoon hem de Vryfter minden ,

Wift (iaarhy rujte zocht zyn rufle niet te vinden.

Zyn
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Zyn liefcT is trou geweeft , e» uitermaten groot

;

Maar die zyn leven was die gaf hem na den dood.

Nu zeg my, Roolernond, hoe zal u dit gelyken,

Dat gy door al het Land, door alle Koningryken,
Door al wat Wereld hiet zult eeuwig zyn vermaard.
Niet om u zoet gelaat, maar om u feilen aard?

Ey gaat een zachter wech , en laat u noch bewegen

,

Of ik ben tor het graf van heden aan genegen

;

.Niet zoeter als de dood voor een die vierig mind

,

En die voor zynen loon geen trooft met al en vind.

De Vryfter ftond en loeg om al dit vinnig fpreken,

.

En zeide : I ieve Vriend , dit zyn maar Vryers treken ,

Maar ranken van de Jeugd, die ben ik al gewend,
En hebbe dat bedrog al over lang gekend;

Soo haal! een jonge Wulp maar eens beftaat te minnen»
En dat het niet en gaat na zyn verwaande zinnen

,

Zoo roept hy(naarhet fchynt)alsuitzyndiepiren noot

En wil van (tonden aan zich geven in de dood,
En wil door enkel leed; of uit een diep verlangen,

Zich by de Vryfters deur ofvoor haar venfler hangen;
Maar 't is maar fchrale wind, en niet als loos beleid,

Kom zeg, wie doet 'er eens wat dikmaal is gezeid?

*k En acht geen Vryfter wys, die om die malle grillen,

Haar voegt in dit geval gelyk de linkers willen:
3
k En ben zoo fchootig niet , nog van zoo lollen aard

;

Want van een klein gerucht en was ik noit vervaard.

Leander, zy dy wys: verlaat u flimme lagen,

hiet wild dat gy vervolgt en is zoo niet te jagen;

jk zeg in tegendeel, al wie met dreigen vryd,
Die is van ftonden aan myn liefd' en gunfte quyd.

Hoe! (zeid de Jongeling) zoud gy voor linkers ichelden,

Die uit een trou gemoed haar liefde komen melden ?
* Meind gy dat ik met lift en veinzen omine ga ?

pe Vryfter wederom: Voor my, ik zegge ja.

Dat zulje met 'er daad wel anders onder vinden,

Als my de bleeke dood de leden zal ontbinden

,

jfteet haar de Vryer toe: en met een kort befluir,

Seit haar , V aar t eeuwig wel , en fluks ten Huizen uit.

Hy
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Hv gafhem aan de gracht, en zeid' nog ander werven ,

Wel zal ik uwe zyn, of zal ik heden derven?
Spreekt ru het lefte woord.* ik fta hier fchoone Maagd
En zal op heden zyn g^lyk het u behaegt.

Wat zeg ie ? Dat ik plach groept hier de Vryfter tegen)

Geen lift, geen flim bejrog en zal myn hert bewegen.

Hy weder met een zucht: Als 't immers wezen moet
Daar mede ben ik dood! Vriendinne weed gegroet;

En dat voor alle tyd: ö God wilt my vergeven,

Dat ik een einde maek van dit ellendig leven

!

Het woord is naau gezeid, hy ftort met alle macht,
Een (teen daar toe bereid, te midden in de gracht,

En om met beter fchyn zyn lift te mogen dryven,

Hy laat daer op de brug zyn hoed en mantel blyven.

En dichte by de wal daer zwom zyn omme flag,

En hy fluks uit de weeg zoo vaerdig als hy mag.
Met dat de Vryfter hoort de quisquas in de itrooraen

,

Zy kan haar teer gemoed, haer zinnen niet betoomen;
Zy liep in groo:en an^ft tot aen de waterkant,
Daer zy alleen den hoed en zynen mantel vand.

Daer berft de .Vryfter uit in wonder hooge klachten,

Zy meld haer ftille gunft, en opent haer gedac'-ten:

En t'wyl zy ftaet en zucht, en droeve tranen ftort,

Zoo roeptze, lieve Vriend, en doet u niet te kort,

En wilt niet lyf en ziel op eenen tyd bederven,
Gy zult ook heden zelfs myn echtf.' trou verwerven,

Keert weder daer gy waard, komtophetdroogezmd,
Ziet daer tot uwen trooft myn trouwe rechter hand,

Daer waren doen ter tyd een deel geilepe gaften,

Die op den Ioozen vond en al den hmdel paften,

Die hadden tot het werk een fchuitjen toe bereid

,

En onder aen den brug in 't duifter weg geleid :

iDaer in was onzen quand in grooten haaft geweken,
'Door gunfte van de nacht, en lag aldaer verfteken.

Terwyl de Vryfter klaegt, en een van dezen hoop.
Die gaHiem by de Maagd als mer een fuellen loop;

En vraegt haer wat 'er lchort, en wat 'er is gezonken,
En of de Vryer leeft, dan of hy is verdronken,

Zy
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Zy zeid hem in der haeft hoe al de zake ftaet,

Maer o! och Vrienden help! eer dat het is te laet.

Zyn makkers onder dies die komen aen gevaren,
En zweeven met de bood te midden op de baren

,

En taften in het diep, en met een (limme vond.
En trekken (zoo hetfcheen) een lichaem uit den grond

Maer die wil evenwel zich geenzints laten helpen,
't En zy de jonge Maegd zyn vier begeert te Helpen.

Dit roept hy"uit de gracht, als met een flaeuwe ftem,

En die ontrent hem zyn die roepen nevens hem.
Daer komt hy op de brug ten leften 2an gedroopen,

Hy blaeft , hy zygt , en zucht, als waer hy fchier verzoopen^
Zyn hair was enkel kroos, als quam hy uit 't lis s

In allen zoo geftelt als Jonas in den vis.

Maer zy, met deren is tot aan de ziel bevangen,
Die vald hem om den hals, en kuft zyn natte wangen;
Zy bid hem nevens haer in Huis te willen gaen,
Om daar niet in de koud' en nat te blyven ftaen.

Hy zeid, de ftrenge koud' en kan my geenzinds deeren.

't Is vier dat my ontfteld, en 't zal myn hert verteeren,

Zoo gy het niet en helpt. Ik ben noch heden dood.

Zoo gy geen trooit en brengt in dezen hoogden nood.

Hy ftaet en zuizebold, zyn woorden blyven fteken;

Het fcheen dat even doen zyn hert begon te breken

,

Zoo vreemd gaet hy te werk, zoo fteld hyzyngdaet,
Zy meind dat hem de ziel als op de lippen ftaet.

Sy grypt hem met 'er hand, zy kuft hem ander werven,

Maer hy geen ander praat, als van te willen derven,

Als van te willen gaan tot in het duider graf,

Zoo zy hem niet op trou de rechter hand en gaf.

En waarom lang verhael! hy kan zoo liftig quelen,

En weet aen alle kant zyn rolle zoo te fpelen,

Dat zy dien eigen ftond hem bood de rechter hand.

En ftraks daer op omfing een ichoonen diamand.

ROO<
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De Griekfche D I C H TE R S na gebootfh

HEt dertel Venus kind genegen om te mallen,

Was leftmaal uit de locht in zeker woud gevallen,

Het land was zonder kryg , den Hemel zonder wind ,

En daerom is het volk tot fpel en jok gezint:

Hei wicht quam aen eenbofch daer hondert vogels zongen
Daar maakt 't bly gefchal , en dede vreemde fprongen :

Het trok de bloemtjes af, en brak het jeugdig kruid,
En daer en is niet vry dat uit der aerden fpruit.

Noch ging het weelig ding de teere Nymphen tergen

,

Kn quam met ftout gebaer haer kryg en oorlog vérgen

:

Ik trots u, (fprak het Wicht) al ben ik nr.er alleen, j

Komt in het open veld, ook zeven tegen een.

De Maegden plegen raed , hoe^ens de floute Jongen ,

Mocht werden in g-etoomt, en onder haer gedwongen *

Een van het aerdig volk, die Clio was genaemt,
Heeft in haer geeftig brein hier op een voet geraemt:

't Sa laet ons (zei de Maegd) ook zonder iet te fchroomen,
Laet ons maer met verding met dezen lekker koomen

;

Geeft my des maar bevel, ik weet een gauwen vond,
Om aen het olik Dier te fnoeren zynen mond:

Ik zal op zoo een voetjnet Venus Wicht verdragen

,

Dat wy ook buiten zorg een veld fhg mogen wagen

,

Want dat ik voor geweer hem meine toe te liaan ,

En zal niet boven ons of onze krachten gaen.

Want als de kleine Guit met ons zal komen mallen,
Wy zullen met geweld den Jongen over vallem

Wy
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W y zullen maagde palm hem winden om het beeti

En vlechten niet te-min zyn vleugels over een.

Wy zullen in het dorp en onder al de Boeren,
Wy zullen in de ftad het wicht tentoone voeren

;

VVy zullen boven dien (maer neen ik zwyge (lil)

"VA y zullen niet hem doen dat ik niet zeggen wil

Hoe! zou dit goire ding ons eeuwig komen tergen,

Als of het rreefter waer van al de naafte bergen,
Wat my hier in belangt, 'k en wil het niet verdaan $

paer moet na dezen tyd wat anders omme gaan.

Al z-.ch:jens (zeid 'er een) gy maakt te rafle gangen,

Éy, veld geen beiren huid al eer hy is gevangen 6

Het derrei Venus Kind is al te rouwen gaft,

Die op geen mans geweld, en min op vryfters paft^

Vermeet ü niet te veel: 't en is zoo niet te vatten,

Het krabt ter zydtn uit gtl^k de looze katten,

Zon gy den linker tergt, eer gy u des beraad,
My dunkt gy loopt gevaer van u geheelen ftaar.

Hoe kan het dog beftaen dat wy den oorlog zoeken?
Dat is te rouwen werk voor onze teere doeken

:

Maar neemd wy bleven liaan', ofwonnen indenflryd,
INoch ra.kt een teere Maagd haar moifte dingen quyt;

Hier kan het voordeel zelis een jonge Vrylter deeren,

Zy laat 'er menigmaal ook van haar bede veeren;
En daarom ftjile zyn, ook als men woelea mogt,
]s dikmaal grooter eer.dan of men dapper vogt.

't Is beter rna my dunkt) den lekker niet te tergen,

Maar (zoekt *er iemand Spels hier op de vlakke bergen i

Cf in een jeugdig dal of aen een groenen dyk)
Te zoeken zyn vermaak, en dat met ons gelyk.*

En zoo het flim gebroet ons daar ook quam befpringen,
Laat ons te rugge gaan , en noit den lekker dwingen

;

Want in den vreemden kryg van Venus dertel Kind
,

Wie loopt behoud rietveld, wie vlucht die-over wind,
Geen menich en is bequaam om oorlog aan te rechten,
Die niet en is gefteit om wel te konnen vechten:
De kryg en iclivnt maar fpel voor ciieze niet en kent,
Maar 't \& een grouwel zelfs, eer dat hetfpeeltjenend,

IN
T
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Neen (zeide Clio) neen , dit zyn maar kromme fprongen ,

Hoe! vreeft een rappe Maagd een moed r naak ten onsen?
Laat my Hechts heden toe te maken dit verdrag"^

Gy zult in korten zien wat ik 'er in vermag.
Hier op zoo ftaatze vaft: het (luk word overwoogen,
En of fchoon haar gefprek in twyftel werd getoogen,
Haar raad die word gevolgt: dies kreegzev olie magu
Te fluiten met het Wicht gelykze dienftig agt.

Sy treed dan in verding, zy gaat Cupido fpreken,

En naar een korten ftond is alles vergeleken.

De linker gaf haar toe, (als die het fpeeltjen zogt)
Hy dagt, hoe dat 't gaat, de Vryfter is bekogt:

Daar word dan vaft geftelt, dat op befcheiue regten

De Nymphen en het Wicht te zamen zullen vechten £
Dog niet in eenig dorp, maar in het naafte dal,

Daar Pan met zyn gevolg trompetter wezen zal.

Nog word 'er by gevoegt, dat niet als verfehe roozea j>

Tot wapens voor den kryg, en mogen zyn gekoozen*
Dat niemand met geweer mag komen aan den dag,

En dat voor al het Wicht geen pylen hebben mag;,
,

Daar is de Wet geftelt: men gaat 'er roozen plukken
,'

En ftraks riep al het rot: De kryg die moet gelukken,
Ons vyand is een Kind, aan alle kanten bloot,

En daar veel honden zyn dat is der hazen dood?
Cupido ftaat en luipt en gaat de Maagden zeggen

,

Maar denkt hoe hy ftuk ten beften zal beleggen ?

Hy plukt met onderfcheid , maar wat zyn handverkooi9
Daar zat een felle bye te midden in de roos.

Dit zyn. ó zoete Jeugd.' van ouds zyn looze treken s

Al zyn de roozen zagt, hy leertze vinnig fteken?

Al wat de linker heeft is lufti^ in den fchyn*
Maar binnen lykewel daar fchuilt een boos fenyn.

Wel aan de ftryd begint. Fan gaat den hooren blazen ,

Men hoort aan alle kant de rauwe Satyrs razen

,

Men hoort allarrem (laan , men hoort het veld geichrel;

Men hoort een Maagde ftem gemengelttuiïchenbei V

Taponga wel geborft die quam daar aan getreden,

Eu Zelbo geel van hair, en Cltreis van nette leden
*

Gg £*"
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En Xancho rap te voet, en Troas geeftig mal,
ff En Paira zoet van aard, en Chile zonder gal,

Napulka quam 'er by verzelt met Zumpogande,
En Mechaökanou de fchoonfte van den lande,

Xaionca floot den hoop met Ungas haar gefpeel,
'

Maar 't Wicht is onbevreefl al quam 'er nog zou veel.

Cupido zet hem fchrap, en iaat de Nymphen goycn
,

En laat hec gantiche veid metroozen óver ftroyeni

Hy jokt, hy ipnngt , hy juigt, hy buitelt in het groen

,

Een Maa^d die roozen werpt wat hinder kanzedoen?

Maar als de felle kryg zich hooger ging verheffen,

Soo Hond de guit en keek wie befijte mogen treffen.

Hy neemd welnaarftig acht waar dat een teere Maagd

,

Een naakten boezem heeft een open z/ieltjen draagt

Daar is hy vaardig by, daar'weet hy op te paffen,

Daar kan hy met 'er haaf! een Vrytfer m verraiïen;

Hy Iet op zyn bejag , hj neemd het (luk gewis,
Hy doet niet eenen worp als daar geen kle:d en is,

Daar ryft een wonder fpel, de gramme byen (leken ,

Om aan het zoete vledch haarbitter htd te wreken;
Hier



R O O S E N-.K R Y G. 423

Hier zwelt een hals,een arm,eenborft,een teere fchoot,
Siet daar het Maagde-rot in wonder hoogen nood.

Noch is 't niet genoeg: Haar oog, en lip, en monden,
Die krygen vreemd gezwel, en byfter felle wonden,
Daar" ryd het Maagden-Hei r in haatten op de loop;
Ach \ wie met boven jokt die heeft den quaadften koop;

Noch is 't niet genoeg, de felle dieren rollen-»

Tot op haar teere borft, of haar yvoore bollen,

Ofik en weet niet waar : Daar loeg den flimmenPan,
Om dat het Maagde-rot haar pyn niet heelen kan

Daar is 't al bekaait, de bloode Maagden vluchten,
En 't oilik Boefje juigt terwyl de Nymphen zuchten,
Maar fchoon de fnelle Maagd haar voeten elders zet,

Sy draagt haar droeve pyn en haare vyand met
Doch Phylis (die alleen niet goed en had gevonden ,

Dat aan het weelig Kind een Nymphe werd gezonden)
Die was noch ongequeft , en daarom quam hetWich't,
En goyt' een felle bye haar in het aangezicht.

Doch (mids zy in haar zelfs had eertyds overwogen 9
Hoe dikmaal Venus Kind de Nymphenhad bedrogen

>

En doen ook was -beducht dat hy in quadertrou
Syn ranken als van ouds al weder plegen zou,)

^eeft zy voor haar geplukt veel roozen van deftruikea,'

Ten einde zy ter nood het wapen wou gebruiken

;

Dies als het weelig Kind de Nymphen viel te flerk,

Soo ftelcze roos en tteel te zamen in het werk,
Sy floeg het naakte Wicht van boven tot beneden,
En trof het hard genoeg ontrent zyn naakte leden,
Dies riep het over luid, als hem de prikkel Hak,
Datzy het Krygsverding ter quader trouwen brak,

Dat zy flechts maar alleen met roozen mochte fpelen.
En geenzints recht en had te vechten met de fteeleni
Dat zy door lid verbrak de Maagdelyke trou, .

En dat men haar bedrog de Goden klagen zou. ,

Maar zy geen fleclite duif, had mede loo^e /greepen,
Als die op zyn bedryf de tanden had geflepen;

Die riep hem weder toe, dat zy met roozen vocht,
- Ên datze ja den fteel ook wel gebruiken mocht?-:

G g 2 Masn
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Maar ciat hy met bedrog, en als een flimmen Jongen

>

Met byen, tegen regt, de Nymphen hadbefprongen i

Dat noit het vinnig dier een deel is van Ge roos,
Gelyk het wapen doet dat zy voor haar verkoos.

Dit zeid de fnege Maagd, en weder aan het fmyten,
Tot Venus week gebroet wel hard begon te krycen.
Doen riepze watze mocht: Ne ftaat Vriendinneflaat,
Cnpido geeft 't op, en is nu buiten raad.

Hy wou dit ftreng gevecht hier noit te zyn begonnen,
Hervat maar eens dit werk, de /lag die is gewonnen,
Daar keert het Maagden heir, en mee een bly gekryt

,

Soo komt het ganticbe rot gevallen in den ftryt.

Daar werd het tanger Dier van alle kant geflagen

,

En Xancho riep hem toe: Gaat datje Moertje kagen.
Daar is 't al in vreugd. Cupido neemt de vlucht,

En naar een korten tyd, zooiteeg hy in de lucht.

Soo lang als Venus Kind metroozen word bevochten,
(Hetzy die enkel zyn, of over een gevlochten;
Soo ftaat Het Wicht gezet, maar taft 't harder aan,

Gy zult 't meefter zyn, en uit den velde flaan.

Maar na zich in den flag een ieder heeft gequeten,

En dat het vinnig bloed een weinig is gezeten ,

Doen ging men over zien hoe alle zaken flaan

,

En hoe de felle kryg de Nymphen is vergaan.

Chreis was haar fluyer quyt, haarwayerZumpogande
Ungas haar koufeband, en vry tot haar 'er fchande,
Xaiönco flond beklad tot aan de befte keurs,
En Zeibowas gefloort, zy mift haar goude beurs,

Taponga zocht "een riem met zes vergulde doppen:
En noch een diamand met zes vergulde knoppen

:

Maar Chile was befchaamt, vermlds haar onder-ziel

In 't heetfte van den kryg, in haaft daar neder viel

En 't wyl dat Zeibo vocht en worfiek met den Jongen.
Soo was een peerei fnoer haar van den hals gefprongen
Soo dat hec aardig tuig gedingen in het gras,

Niet weder (hoe men zocht by een te rapen was.

Dies heefc de jonge Maagd (uit*vrees te zyn bekeven^
Xu blydfehap, herten leed, in vreugde rou bedreven.

Maar
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Maar Chile boven a! die was in diep gequel,

Mids zy aan haar vernam een wonder vreemd gezwel-;

iVant doen haar onderkleed ter aarden was gezegen,

rïad zy , 'k en weet niet waar , een harde fteek gekregen j

Cupido zond haar toe een wonder felle bye,

Die juift haar neder gaf ontrent haar teere dye.

In mids het flim gebroet haar was gezint te plagen ,

loo kónz*het oilyk ding met krachten niet verjagen,

Maar als zy naderhand den hommel noch verdreef,

Doen fchootze vinnig gift dat in de wonde bleef.

/and-iar quam haar de pyn van daarhetzeldzaamzwellen,

In dorft noch. evenwel het onheil niet vertellen

I En waarom meer gezeid daar is niet eene Maagd,
Die niet in eenig deel van leed of hinder klaagt,

laar roof in tegendeel beftond in weinig pluimen,

jie ïiéc Cupido daar als hy.begon te ruimen.

Ach! Venus dei tel Wicht dat is een naakte guit,

En by een kalen hoop. en is maar fchra:le buit.

ly vangt een oorlog aan met onbedachte zinnen,

Die meer verliezen kan als voor hem is tj winnen,

ó Vryfter ! zoo je prys of eere wilt begaan

,

En rand te gener tyd een naakten Jongen aan.

M vald den roozen kryg te middqn in de biezen.,

Wat gy ook winnen mengt, noch zulje meer verliezen.

Gy denkt 't en is geen nood, mids gy met roozen vegt;
Maar, duiven zonder gal, gy zyt te byfter flegt.

Wilt gy de fchoone blom ontrent den lekker wagen.
Daar is geen twyfrei aan gy zult het u beklagen

:

Word u die maar ontzet, al winje fchpon denltryt,

Gy word ook met gewin u befte voordeel quyt
Mar Pau-a die alleen haar neusdoek had verlooren,
Was luftig, wel gemoed, ja blyder als te vooren
Die riep: Op klein verlies en dien hier niet gepaft,

Geen vreugd is zonder pyn geen eere zonder laft.

Wie overwinner blyft en moet hem geenzints quellen,

En die het vqld behoud en moet g?en dooden tellen,

Al is de buit gering, en ook niet zonder bloed,
De ze^en lyke wei die is geweldig zoet,

g g 3 m
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De lekker is gevlucht, ons vyand wech gedreven;
Dies zullen wy voortaan in rufte mogen leven?

Schoon iemand fchade lyd, weeft vrolvk niet te -min

Want diezyn vyand mift die doet een goed gewin.

Hier by was Clofis niet, als uit den hoop ge weker.

Vermids zy van de byè'n te lydig was gefteken

;

Sy hielt haar wonder vroom doen eerft de ftryd begor

Maar toonde naderhand dat zy niet vechten kon.

Haar was ontrent den neus een Dobbel op gerezen

,

En dat gaf aan de Maagd een wonder zeldzaam wezei

Een Vryfter mift haar glans door ik en weet niet wat

Een bloemtje word mismaakt door een onaardig ba
Haar oog dat niet als luft aan ieder plag te verger

Stond zeldzaam in gezakt als tuflehen hooge berger

Noch hing 'er als een wen ontrent haar teeren monc
Soo datze byfter wys en wonder zeldzaam ftond.

Als Goris dit vernam en voelt haer aanzichtzwellei

En dat de Boksvoet Pan ook quam den potter itellei

* En fchoothaarzuigjenstoe,doenwerdzegantlchontfte

En 't dacht naar aller beft te wyken uit 't vele

Sy droop ter zyden af, zy gaf haar in de weyen,
£n zocht een eenzaam woud om daar te mogen fehreyei

Sy vond daar in het dal een kristal ynen beek,
Daar zy met droeven geeft haar wezen eens bekeek

Sy vond haar rooden mond verftelt in vreemde bochtei

Haar lippen afgericht zoo leelyk als zy mochten,
Haar voorhooft zoo mismaakt, dat zy geheel verfchoc

En van haar eigen zelfs, als van'eenmonfter vloc

Een Herder die haar zag gaan dwaalen aan der heide,

Liep fluks na Celadon daar hy de fchapen weide,
, Hy groet den jongeling, en zeid* hem vorder aan

Hoe dat de Rooze-Kryg aan Cioris is vergaan:

Hy zeid hem boven al hoe hv was door gefteken,

]En met een treurig hert ter zyden af geweken

:

. En met dat Celadon de droeve maar verftond,
Soo ruft de Vryer niet tot hy de Nymphe vonil

Doch met dat hy begon haar iü het oog te krygen,
Vernam hy dat de Maagd haar liet ter arden zygen
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En t'wyl zy gantfch bedroeft ontrent een heuvel lag,

Soo deed, haar dorre tong uit wan hoop dit beklag,

Wat mocht ik flcchte duif uit weelde dit beginnen?
Waar heb ik laten gaan myn onbedachte zinnen V

Ach! als het ongeluk den menfche treffen wil,

Soo ftaut zyn gantfeh vernuft , zyn raad en oordeel flil

Ik kryg, ik groot gewoel, ik oorlog aan te regten?

Ik met een dertel vVicht ik met Cupido vegten?
Ach! hy is al te loos, en al te lydig fterk,

En vechten boven al en is geen Maagden werk.

Ach ! had ik op her veld myn kudde waar genomen,
'k En ware nimmermeer in dit verdriet gekomen:
Ach! had ik met een lam enmeteenfchaapgefpeelt,
Zoo had ik nimmermeer in dezen angft gequeelt.

Ach ! woude nu een menfeh my deze quaal genezen,
Hoe dankbaar woud, ik zyn ! hoe milde zou ik wezen •

Ik gaf hem tot zyn looa het allerbefte lam,
Dat ooit in mynen fcal van oye voedzel nam

,

Ik gaf hem volle* k:ur van twee gevlochten korven,

Die ik eens tot een gif r van Thyrfis heb verworven:
Ik gaf hen befte ftuk van myn'verhoolen fchat,

Ik gaf hem niet te-min een zoentjen boven dat.

Een zoentjen, maar, eilaas! wie zou my willen kuffen,

Ik ben nu Hechts bequaam om luften uit te bluffen.

Jk ben een bite ban, een lelyk fpook gelyk,
't Is tyd dar. ik voortaan uit alle menfehen wyk,

Hoe zal nu al het dorp met deze rooie plekken,
Hoe zal met dit gezwel de fpitzc Phylis gekken!
Hoe zalzYom myn verdriet van gantfeher herten bijl

Den goeden Celadon gaan hitzen tegen my .'

En zeker deze Maagd heeft vry al goede reden

,

Om met een trotzen voet op rny voortaan treden.
Want doen meeft alde jeugd óp myn eens was verzot,

Zoo dreef ik menigmaal met haar èen vollerï fpot,

Doen heb ik haar gequelt, en by den neus gegrepen,

En door een fchamper jok haar in het l\f genepen;
Maar dit is nu verkeert ; want zy is boven my

,

Die^is 't weder recht dat ik verimaadheid iy;

Gg 4 ( W^
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Wel lyd dan, droeve ziel, of om geen fpyt te tyden,
Zoo gaat het fchamper Dier en alle Nymphen myden ;

. Gaat woond in eenig bofch, of in een eenzaam daly

Daar u te gener tyd een menfch ontmoeten zal.

Gaat woond in eenig hol of in de rouwen fteenen

,

}£n gaat daar even (laag u bitter leed bewenen.
Ach! die niet meer en is als hy te vooren plag,

't Is vreemd dat hy voortaan bymenfchen duren mag*
Iïier op begon de Maagd haar klachten af te breken

x

De moed is haar te vol , zy kan niec langer fpreken,

Zoo weegt haar op het hert het droevig ongeval

,

Het fchynt dat haar liet oog een beeke worden zal.

De looze Celadon , die in de dichte ftruiken,

Èn in het ruig gewafch daar hadde liggen duiken,
Quam zoo dicht aan de beek, en by de droeve Maag
Dat by hem word verdaan al wat de Nymphe klaagt.

Maar als zy dille zweeg, gaat hy met luider keelen,

Zoo gaat de looze galt een aardig dèuntjen queelen,

Ken deuntje na den eifch. Het woud dat maakt geklang

üy zett' hem in het groen, en dit was zyn gezang:

SCboen ik dikmaal htb ge
vra gt>

Ofgy woud beminnen
,

Een die u zyn lyden klaagt

.

Rle< bedrukte zinnen ;

Jk en heb , o fiere Maagd',

Nuit iet kut.ncn "winnen.

VtyJUrs , irat ik bidJen mag ,

Laat u trotsheid varen

,

't Gaat als noch gelyk bet

Plag<>

Met onze groenejaren ,

Want daar komt een ouden
dag,

Niet bequaam te pm-en

&y daarom , o zoete kind !

f*unt u teere wangen
,

Aan een Vriend, die u bemint

Met een diep verlangen s

En voor al dochhaaft begint
y

Wilje dank entfangen.

En die u van herten vryt

:

Klopt voor uwe deuren
,

Soo u eens de kans ontgleyt',

Soo een haat geen treuren:

Jajl dan toe met alle vlyt ,

iWyl V // mag g. beuren,

't K< oje , dat zo tuftg bloeit >

Kan. niet lange duren
,

Ja alftont het ongemoeit

1 ujjehen hooge muren
,

Jeugt, en wat in boven groeit

Is van wein<g uren.

Het
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Het lied dat heefc een eind', dies gaathyz'ch bereiden >

Gelyk dat lchynen mocht , om ui: het woud te fcheiden *

Maar zy die kend de Item van haren Celadon

,

Verftak haar in hec loof zoo veel zyn immer kon.:

Sypoogd 'het rood' gezwel,zypoogc'haarvreemdeplekken

Zy poogd het met 't oof en in het groen te dekken?
Maar hy komt aan gegaan als met een koelen moed,
Het fchynt dat hy met ernfl: na zyne Kudde fpoed,

En of hy fchoon het oog na Goris henen wende,
Hy field hem niet te-min of hyze niet en kende.

Wel Kind, hoe dus alleen? hoe dus , eilaas! ge (lelt.?

Het fchynt (fprak Celadon) dat gy u byiter queld:
M

Hoe ! zyt gy aan den mond of uwe teerewangen

,

Hier in dit nare woud gebeten van de flangen?

Qf heeft een vuile flek, een fpin, of fchorpioen*

Haar gift op u geloft in dit onaardig groen?

Of hebje boos fenyn hier uit een floot gedronken,
l)aar in een vuile pad' of adder lag gezonken

,

Of, hoe het wezen mag? zeg wat 'er is gefchiet,

En opent zonder fchroom den grond van u verdriet.

Schoon gy hier in het land van buyten zyt gekomen,
Weet dat ook vreemde lien hier worden aan genomen :

Gelooft 't wie je zyt, fchoon ik u niet en ken,
Dat ik des niet te min et uwen diende ben

Als Cloris dit verltond. doen is haar geelt bezweken,
Mids zy aan Celadon haar meind te zyn ontleken,
Zy berft ten lellen uit: ó Waardlle Celadon,
Ik blies myn. leven uit indien ik maar en kon!

Weet gy niet wie ik ben? gy die met al de zinnen,
U Cloris boven al eens waard £eneigt te minnen?

Hoe! ben ik zoo geitel t dat gy my niet en kent?
Zoo houd' ik my, eilaas! voor allé tyd gefchend-

Soud gy, zei Celadon gy Cloris mogen wezen?
Wel! zoo een zeldzaam ituk en heb ik noit gelezen.
Hoe! gy die waard de lult van alle jonge Mans,
Wanfchapen, zonder vorm, en buiten alie glans!

Wat ramp, wat ongeluk, wat gift heeft ugefchonden?
Wat God heeft over u, zoo harden plaag gezonden ?

G gj
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Ev zeg eens wat 'er fchort;want eift'er iemand raad,

Die moet dan open doen de gronden van het quaad»

Tc En wil u (zeid de Maagd) myn ontheil niet verbergen,

Ik heb, waarde Vriend, Cupido'willen tergen,

En daar van komt my die: Eilaas! gy kont het zien,
Ik ben aan alle kant geileken van de byen.

Niet van een Hechte zwerm, maar van de flimfte dieren,

Die uit Capidoos kerf, en om de Vryfters zwieren;
Dus , zoo gy oit myn Vriend voor dezen zy t geweeft

,

Geeft my doch heden raad, hoe dat men dit geneert»

De linker zweeg een wyl, en fcheen 'er op te letten, ,

En gaat hem als bedroeft ontrent de Nymphe zetten;
En t'wyl zy nevens hem met groot verlangen zit,

Soo geeft hy eerft een zucht en zeid, ten leften dit.

De'byën, weerde Maagd! die van Cupido komen,
Syn van een vreemden aard, en boven al tefchroomen*
'En zingen wonder zoet, maar fteken lydig fel:

En naar een zoeten jok zoo word 't katte fpel,

Maar als van dit gebroet een Vryfter word gefteken,

Al wat men in haer prees dat is terftond geweken;
Haar Jeugd is zonder glans, haar luider zonder eer,
En die haar eens verzocht en wilze nimmermeer.

Ook kan 'er niet een menfeh de fnoode plaag genezen,
Of hy moet van de kunft of van het ambacht wezen:
En fchoon dat iemand heelt het droevig ongeval,

Noch blyft 'er vry genoeg datnoit genezen zal.

Hier op ving Goris aan nog meer als oit te fchryen,
Maar ftraks de looze gaft begonze wat te vlyen,

Ey (zeid hy) weeft geruft, ei ftilt u zwaar verdriet.

U'byën (lieve kind) en zyn de quaafte niet

Myn dunkt ik weet 'er een 'die zal u quaal genezen,

Eer dat de guïde zon zal weder zyn gerezen,
Maar die aan eenig menfeh zyn gunft en kunfte toont

,

Behoort (gelyk gy weet) naar eifch te zyn geloont,

\Vy zyn te dezer tyd jn alles vergeleken

,

Cupidoos wreede bye" heeft my en u gefteken

:

Ik ben van deze pyn, 'k en weet niet, hoe geftelt,

hn gy zyt insgelyks aan alle kant gequelt,
Gy
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Gy kond, indien gy wilt, myn druk en pyne ftelpen,

En ik kan heden zelfs u droeve f ncrten helpen;
Komt laat ons wederzyds gaan hebleri dit gequel,

Als d'een haïidd'andLT wa(l, dan^aan de zaken wel.

Soo haafl als Cloris hoort hê^ üot van deze re en,
Soo quam 'er nieuwe |eugd haar ryzen in de leden,

Sy keek den Herder aan, en zeid' hem, waarde Vriend,
Ik weet dat een die werkt naar eifch vergolden dient:

En daarom fleld het valt zoo gy my kond genezen,
Dat ik zal uwe zyn, en gy zult myne wezen:

Niet voor een korten (tondmaarvoordengantfchen tyd,

Dat ik hier leven zal, en gy op aarden zyt.

Noch zal ik boven dat myn vee te zamen brengen,
En zal het al te maal met uwe kudde mengen,
Gy zult 'er mede doen als met u eigen goet,

Al heb ik meerder hoop als gy, ö Herder doet.

Dit was het krachtig woord dat Celadon verwaehte,
En 't viel haar uit den mond al raiïer als hy cjachte;

Hy neemd hetgunftigaan, hykuft haar rechter hand
En gaf op dit gefprek de Maagd een liefde pand.

Hy gaat daar op terftond melifl'en ruiten plukken,
Hy gaat het Jeugdig zap haar op de wangen drukken
'Hy voegt 'er munte by, geJooptin hooning raad,

En op den flaanden voet zoo voelt de Vryfler baad.

En doen hy nog een reis de knobbel had geftreken

,

Soo is het groot gezwel in eeni> deel bezweken:
Maar als hy noch eenmaal gebruikt het machtig gras

,

Soo wierd de fchoone Maagd als zy tevooren was
Hier op riep Celadon : Myn loon is al verfcheenen

,

De bubbels zyn vergaan de knobbels al verdweenen .

Ik heb, ó fierderin , aan u myn kunft getoont,
Nu is 't eenmaal tyd dat gy my weder' loont.

.Nu is 't eenmaal tyd dat ik na lang verdrieten,

Eens trooft , door uwe gun iï , eens vreugde zal genieten
3

Gelyk de reden eifcht, nu is 't eenmaal- tyd,
Dat ik eens uwe ben , en gy de myne zyt.

Nu is 't eenmaal tyd. Hy wou noch verder fpreeken-
iMaarziet, het docht hem beft zyn woorden afte breken.

Daar
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Daar is , 'k en wees niet wat, dat ritzel tin het woud 3

Daar op den Celadon zyn reden weder houd.

De Nymphen van het dorp, die haren Cloris miften ,

£n niét ate op het lefc van haar vertrek en wiften

,

Die zoeken over ar waar datze wezen mjag,

Öm haar te doen verftaan het einde van den flag,

Om haar te doen verftaan hoe dat de geile Jongen,
Ten leften met geweld: tot vluchten was gedwongen,
Eu zoo was afgerecht, dat gy niet meer en mocht,
En zoo ter naaüwer nood, geftegen in de locht.

Maar t'wyl zy in het woud aan alle kanten zochten

,

Zoo vonden zy de Maagd vry beter als zy dochten ,

Zy vonden haargefpeel, verzekert van gevaar 9

En noch een aardig quant gezeten nevens haar.

Zy zien in ha?r gelaat eew wonder groot vernoegen,

Zy zien haar boven dat de handen t'zamen voegen,

"En daar op treed het rot al vry wat raiTer aan,

En hoort daar over hand hoe alle dingen ftaan.

Straks ryft 'er dubbel vreugd , en al de frilTche Maagden,

Aan wie uit rechte zucht de zaken wel behaagden,
Eie booden hun geluk ,' en tot een zoet befluit,

Zoo vlocht het Maagden rot eenkransje voor de BruiJ,

Maar deze onverlet, zoo zyn 'er noch gevonden,
Die, ik en weet niet hoe, hierin vertwyfTelt fconden;

Daar is een frïlle nyd die haar in 't herte knaagt,

Om dat 't CeLidon'met onzen Cloris waagt.

Zy wenfehten van de byën wel eensgequeü te wezen ,

Om door zoo lieven hand daar af te zyn genezen;
Zy wenfehten , maar om niet, en die' het ftuk benyt,

E]i draagd niet anders met als nepen van de fpyt.

Xo ;

t is in eenig feeft de plaats zoo wel gemeten,'

Of daar is eenig menfeh die qualyk heeft gezeten,
'Het is op dezen dag en menigmaal gebeurt,

Dat waar 'er iemand lacht, een ander weder treurt.

Four aver de tout ^ il faut avoir de cela*

VER'
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Dienende onder anderen tot een Spiegel,

voor alle Ouders, om met vlyc acht

te nemen op hare Dochters.

HEt is eea oude fpreuk; Wie menfche plag te vlieden

En geeft hem in het woud, afkeerig van de lieden

Die moet in zyn bedryf , en onder dezen fchyn

,

Een Geeft van'boozen aard, ofwel een Engel zyn.

Ik zegge noch eenmaal, wie dikwHs is verhoolen,

En gaat veel buitens weegs in dichte boflchen dooien,

Verrukt in diep gepeis, daar is geen zeggen aan

,

Syn brein moer. voor gewis in vreemde bochten ftaan.

Dit is van ouds gelooft. Op, op, verkleumde zinnen,
Ik wil een vreemd verhaal hier overgaan beginnen,

Ik wil een zeldzaam ftuk hier brengen aan den dag,
Dat al wat Jonkheid hiet ren goede dienen mag.

Een Koopman over zee, aan wien de fnelle baren,
En al de winden zelfs nu lange gunft g waren,
Had geld by een vergaart zoo veel als eenig Man

,

Met handel en geluk, te zamen rapen kan.

Hem was een jonge Maagd een eenig kind gebooren,
Een Kind datfehynen mocht van duizend uitgekoren,
Een Kind dat geeftig is en van een zoeten aard,

En daar aan van der Jeugd geen koften word gefpaart.

Soo haalteen roos ontluikt, en toont haar ryke
(
gaven

,

'Fluks zyn de byën uaar om hen te mogen laven

,

Soo
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Soo haaft de jonge Maagd begon haar zoeten tyd,
Soo werd de friiTche blom aan alle kant gevryd.

Waar geld en fchoonheid is, daar zyn gewende zaken,
Die niet een dille kracht de menfchen gaande maken;
Dit is van ouJs geweed, en heden op den dag,
Soo gaat 't even zoo gelyk het eertyds plag.

Eugloctus onder al, een van de befte gceden,
Een puikje van de Jengd, een luft van alle feeden
Die voegt hem by den hoop,en diend geweldig fchoon

,

Maar hy en al 'het volk zyn dienaars zonder loon.

Mifandre bleef gezet, en lier haar niet genaken,
Hoe fchoon dat ieder een of al de Vryers fpraken

;

Hoe wel dat iemand vleid, hoe geedig ieder mind,
Sy toont haar even daag tot paren ongezind.

Schoon dat haar iemand nood, en dat de jonge gaden,
Haar baden tot vermaak, en op haar dienden paden,
Sy blyft gedurig t'huis, en houd zich byderkort,
En niet een menfchen weet wat aan de Juffer fchort.

Hoe zeer dat iemand klaagt van brand en minne-wonden

,

Hy word van haar verfmaad en vaardig wech gezonden
Soo koel is haar gelaat, en waerom veel gezeid?
Het fchynt dat haar de bord in ys beflooten leid.

Of fchoon haar eenig Vriend hier over komt te fpreken,

Sy recht de lieden af en vry met harde (treken,

En of haar Vader zelfs tot echte banden ried,

Sy blyft gelykze was, en acht zyn reden niet.

Charinus is bedroeft; dat haar verweende zinnen

Syn in haar groene Jeugd onwillig om te minnen;

"Hy wendhaar bruilofts feeft hywend eenfchoonevrugc

Want zoo een eenia; Kind dat maakt hem daag bedugt.

Dit was een 'groot verdriet voor al de jonge lieden

,

Die met een vollen ernft haar trouwe quamen bieden,

En zweven om het huis; maar voorEuglottus meed.
Die (waar hv wezen mocht) isby haar met den geeft,

Hy was van fnegen aard, en hadde lange jaren,
t

Veel (leden door gereid , en landen om gevaren

,

Dies had hy veel gezien , en menig ding bemerkt , .

Daar uit de rouwe Jeugd haar brein en oordcel fterkt
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Hier quam de liefde by, die kan de menfchen flypen,

Die ksn de rouwe Jeugd en groene zinnen i\pen,<
Maar des al niet -te min , al wat hy oit bedagt,
Daar werd door zy n verftand geen voordeeiuitgewragt.

Eu. Iottus , du* onthaalt, die leid geheele nachcen
,

Gedurig om gevoertfmet vreemde na gedachten;

Hy weet niet hoe 't 'er gaai:,ofwat'erfchu:!enmag,
Dat hy een friiïche blom zoo byfter killig zag.

Hy weegt het zeldzaam ftuk met wel bedagte zinnen.
En roch en weet hy niet wat dat hy zal beginnen.

Doch na een lang gewoel zoo maakt hy dit befluit,

En borit, als buiten hoop,'in deze woorden u:t;

Wat doet een Vryer niet om zynen brand te ftelpen?

Al waar geen deugd en baat, daar moet de duivel helpen:
Ik heb nu hng gedaen -al wat eep eerlyk Man,
Ten dienfte van de Vrou te wege brengen kan,

Ik heb ora niet geproeft wat herten kan bewegen.
Nu word myn grillig hooft tot flimmer raad gegeven.

Ik wil den af grond zelfs en al het helfch gebroed.
Bewegen, zoo ik kan. tot trooft van myn gemoet.

Ik wil de zwarte kunft en al haar nare ftréken

,

Gaan nemen by der hand, ik wil met nikkers fpreken,
Ik wil, maarniet te verr', daar is noch ander ïaad,
Die my te dezer uur by menfchen open ftaat.

Doen Amraon was verlieft , en fcheen van luft te fterven5
Een Vriend vol hoofs beleit die deethemtrooftverwerven

Alleen maar door een trek, dien hyden Jonker wees,
Waar uit dat naderhand een vreemde handel rees.

Ik weet een oude lchalk, die woont h ,:er by de buren,
Vol lagen, vol bedrog, en duizend ïlimme kuren;
Hy is een loozrn vos die al het Ryk bedriegt,

Die noit geruic en ilaapt dan als de duivel wiegt; 1

Zyn luft is quaed te doen > hy weet verfcheide ranken,
Waar over bovenal de Vryers hem bedanken ,

Daar is de linker t'huis ; want zyn door trapt verftand

,

Dat fpeeit in volle kracht ontrent de minne brand,
Dien wil ik eeric óm raad op ai myn zaken vragen,
En wat hy dienfug >'ind dat wil ikhedtn wagen,

Het
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Hec gaat dan zoo het mag. Wanneer men hollen moeti
Zoo dient 'er niet gegaan als met een (hellen voet.

Wie eenmaal heeft beftaan te danzen met de dwafen,
Die moet al verder in, die moet geweldig rafen,

Die moet 't al beftaan wat bate geven mag;
Wie ftoutft hier gaan te werk die doet den beften fiag,

Terftond na dit gefprek gaat hy den linker vinden,

Een brem vol flim beleids, een zeil van alle winden;
Die leent hem ftraks het oir, en opent zynen raad,

En die word met 'er haaft veranderd in de daad.

Let op het flim beleid. Charinus hadde ilaven,

Die om een klein gewin by dage moeften draven,

Ten dienfte van het volk dat hen ten huire nam

,

Maar keerden wederom wanneer den avond quam.
Hier onder was een Moor , die , mids zyn geeftig wezen

,

En om zyn kloek vernuft, van ieder werd geprezen;
Hier wift Euglottus van, hy zag 'er voordeel in,

Ook uit een kleine zaak rvft dikmaal groot gewin.

Hy doet hem door een Vriend, een van de naafteburen,

Hy d r et om kleinen loon den flaaf in ftilheid huren;

En na dat hem de Moor ten dienfee was gebracht,

Zoo tyd hy na het veld en geeft hem op de jacht.

En als hy door het woud een winnig heeft getreden,

Zoo daalt hy van het paard, en geeft hem na "beneden

;

Hy roept den huur ling daar , en vraagt hem menigding
En hoe het zynen heer, en al de kneenten ging;

Hy vraagt hem na zyn land, en waar hy is 'gebooren,

En door wat ongeval zyn vryheid is verlooren

,

En wat hem daar ontrent of elders is gefchiet,

Maar wat hy vragen wil, en vraagt hy efter niet

De ilaaf , in zoete taal, zoo gunftig aan gefprooken,

Is door een ftille vreugd, gelyk een roos, [ontlooken;

Hy bied den Ridder eer, en doet hem goedbefcheid,

. En hem word meerder gunft en voordeel toegezeid;

Want als hy oorlof nam om na zvn huis te kecren,

Liet hem de Jongeling een goude kroon vereeren.

En bad hem boven dien , den naaften zonne-fchyn

,

Hem weder dienft te doen, en by te willen zyn.
£>:£
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Dit pleegt de jong Gezel wel zes of zeven dagen

,

En 't is hem groot vermaak de Moor te mogen vragen,
Ten leften zeid hy dit: Foor Abdon, lieve vriend,

,
't Is my een groote vreugd' van u te zyn gedient;

Gy hebt een geeftig brein, en vry geenflechteftreken,
Ö! Woudgy maar een woord voor niy ten beften fpreken

,

Aan haer dien ik bemin, en voor defchoonfte ken,
Gy zond een preuve zien of ik ook dankbaar benr'

Gy zoud haaft konnen zien dat ik ze kan vergelden,
Die oit een gunftig hert voor my ten pande ftelden

;

Jk zeg u Vryheid toe , ook heden op den dag,
Zoo ik de minfte gun ft van haar genieten mag.

De Moor in dis verhaal die ftond gèlyk verflagen

,

Hy was in groot beraad hoe zich te zullen dragen,
Of wat hier in te doen; hy zag den Jongeling,
Hy zag dat hem het leed tot aan herte ging.

Hy zag een droevig nat hem op de wangen vlieten,

En van zyn aangezicht tot op zyn boezem féhietpa,
Heer Ridder, zeid de Moor, en quelt u zinnen niet.

Ik weet gewiflen raad en trooft voor.u verdriet.
Ik wil u met befche :d ten vollen openbaren,
Al wat 'er ömme gaat en my is weder varen:
Zy die gy dus verheft, en zoo volkomen vind.
En acht ik geenzints waard van u te zyn bemind.

6 God van Hemelryk! hoe gaan des werelds z~ken,

De Haaf die voor u ftaec die mag haer bed genaken i

Beziet my zoo gy wilt: Mifandre , waarde Griend,
Heeft myn noch deze nacht van hare Jeugd gedient,

Heefc my noch deze nacht haar teeren fchoot ontilooten,

En ik heb menigmael haar zoetfte deel genooten,
En dat na vollen eifch: en waarom langer praet:

Dat gy van herten wenfcht daar ben ik van verzaat,

Sy komt in myn vertrek en tot myn koets genaken,
Mee ichoenen van cattoen , om geen gerucht temaken

,

Zy geeft haar in het bed: en ftrek c haer nevenemy,
Dies ben ik even 's nachts in ftage flaverny;

.Want fchoon ikmoeJe ben, en wenfcht te mogen ruften;

En geensiafe ben geneigt toe fpel en minne iuften,

H h Nog
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Noch word' ik evenwel bv wylen op gewekt,
Als zich de jonge Maegd ontrent myn leden (trekt.

Maer eer het eerfte licht de wereld "komt genaken,
Zoo weetze na de kunft in ftiMieid wech te raken,

En noit en weet 'er menfch wat dat 'er is gefchiet.

Nog hoe een vuile flaaf een fchoone Maagd geniet.

Zyt gy nu tot de lufl zoo byfter zeer genegen,

Ik weet tot u veimaek al vry bequame wegen;
Gy zult haaft zyn gedient, miiïcniea noch deze nagt,

Van ai dat u gemoed uit dezen handel wagt.

De Jonker was verfchrikt als dit de Moor verhaelde,

Het fcheen dac hem een droom door al de zinne maalde,
Dies fprak hy tot de flaaf: 't ft zeker dat je raeft,

En dat u eeriig fpook de zinnen heeft verdwaafl.

Ik houd' dat u eeg geeft by nagte komt beftooken,
(

Wanneer u door de flaep het oordcel is gebrooken.

Ixïön heeft een wolk in ouden tyd gekuft,

En hield door Juno zelfs zyn vier te zyn gebluft.

Neen, Heer, met u verlof, ging Abdnn weder zeggen,
Het ftuk is al te klaer, en niet te wederleggen,

De Vryfter, u^ bekent, is ja myn eigen boel,
f

't En is geen fpookery dat ik met handen voel.

Ik weet 't voor gewis, wanneer de zonne paarden,

Haer zullen met den dag ontrekken van der eerden,

En dekken met den nagt geheel het aardfchs dal*

D:t zy al wederom tot my genaken zal.

Ik ken haer ganifch bedryf, ik nebbe vafte peilen*

Wanneer zy is geneigc haer fchoot aen my te reilen;

Sy heeft "my door een wenk op heden doen verftaen

,

Dat zy al menigmaal voor dezen heeft gedaen.

Euglottus evenwel en konde niet gelooven,

Dat Abdon van haer eer Mifindre kon berooven;
Dies word hy gantfeh belufc, te leerea uit de daed,
Wat hier van wezen mag, en wat 'er omme gaet

De nacht komt onder dies den Hemel overtrekken

,

En met een duiPer kleed de gantfche Wereld dekken;
De Vryer tyd te werk, vermomt zyn aen gezicht,

Ma Betrad tot zyn ver. rek een zolder zander licht,

£ea
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Een
:

wonder rou geftel: daer gaat hy neder leggen,

En Iaat hem van de Moor in alle ding gezeggen,
Hy vind een flordig bed, gelyk een flaaf gebruikt,

Die zig eerfl moede werkt en dan zyn oogen luikt.

Daer is het (luk gezet, en Abdon door gefloopen,

En ik en weet niet hoe, in duider wech gekroopen,
Daer ligt den Moor en ronkt, hy flaaptdengantfchen

Terwyi de jongeling met angft zyn kans verwagt. (nagt

Maer fchoon of al het Huis in ftilheid is gekomen,
De deuren toe gedaan de lichten 'wech genomen

,

Van haar is geen gewag, men hoort 'er geen geluit,

Dies maakt de Jongeling een wonder vreemd bef] uit.

Hy denkt of dat de Moor (gelyk de flaven plegen)

Tot lagen, tot bedrog, tot ranken is genegen:

Hy denkt of hemden boefmocht brengen aan denood

,

Of om zyn vuil gewin mocht brengen aan de dood.

Hy word by-na gezint zich uit het huis te maken,
Maar kan vermids de nacht, niet van de zolder raken;

Hy vreeft te zyn gehoort, en dan te zyn verraft,

En even voor een dief te werden aan getaft.

Maer eer de bleeke fchrik verliet zyn koude leden,

Zooquam de jonge Maagd al zachtjens aan getredea ,

Een Was-licht was haer Kaers , dat gafeen kleine vlaia*

Die niemand werd gewaar of in het huis vernam-
Haer zokken van cattoen of zachter (tof geweven,
En konden geen geluid op trap of zolder geven

:

Zy was met nacht gewaad vercierd gelyk een bruid.

Zv quam tot aan de koets, en blies haar kaarsjenuit,

Euglottus bleef gezet: zy ging haar neder leggen,
En hy ontfiog de Maagd'ook zonder iet te zeggen?
Syn vreeze was gedaen , vermids hy werd gewaar,

. Dat zy was nevens hem , en hy benevens haar.

Miiandre was verbaeft, zy voelt ontrent de leden,
Iet anders alsze plag, onzeker van de reden-

(Daar is een wyd verfchil hoe dat een Edelman,
En hoe een moede flaaf, zich hier generen kan:)

Zy fpreekt Euglottus aen, zy gaet hem on cfet vragen
,'

'Waar uit ia Uem gntftaaa zoo dicht? aiane-viagen:
Hk'2 * ir-
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Kc, zeidze lieve vriend, en doet u niet te kort:
Waarom u jonge ziel zoo quiftig uit geftort?

Indien ik bidden mag, begeeft u om te ruften,

De maat is ook een deugd ontrent de minne luften;
Wie al zyn koft verflind ontrent het middag maa'l,
Vind als het avond werd , zyn tafel byfter fchraaf.

Euglottus niet een woord, tot hem de gantfche leden
Zyn-.flioede, zyn ontzet, en dapper afgereden,
Doen ging hy Ammons gang , het vier werd uit gebluft.

Wanneer men heeft gepeilt de gronden van de lufr.

Hy gaat een korte wyl in ftilheid overleggen,

Wat hem nu lïaat te doen, en wat 'er is te zeggen;
Maar zy docht onder dies wat hareg Moor ontbrak,
Om dat hy niet een woord in al den handel fprak.

Wat fchort 'er zeid de maagd , wat mogt iKdog bewegen

,

Dat gy noit ftil en waard, en efcer heb gezwegen?
lyat ik u bidden mag , zeg met een gunftig woord

,

Wat traden meer als oit u leden heeft bekoort

,

Wat zoo een grooten brand in u heeft konnen ftoken,

Ea waargm noit een v\oord hier over uit gefproken?
Geeft
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Geeft hier doch reden van. Hier barst Euglottus uit,

En donderd over haar met wonder hard geluit:

ó Sluip-ziel zonder eer ! ó fchuim van alle Vrouwen

!

Wie kan in dit geval zyn gramfchap wederhouwen?
Wie kan door redens kracht betoomen zyn gemoet,
Daar gy ons dit verdriet en u die fchanden doet?

Laat gy een rauwen flaaf u ccere wangen kuilen,

En in u teere fchoot zyn vuile tochten bluffen

,

ó Schandvlek aller Jeugd ! ö monfler van het land!

Van wiens onguur bedryf noit menfch gefchreven

Hoe menig Edelman heefc u wel eer gebeden, (vantj;

Heeft u ftaag aan gegaan met al de befte reden

,

Heeft; in u ftaag gezocht zyn trooft en echte Wyf

,

En kiesje voor de trou dit fchendig tyd verdryf?

O fpyt! ó grouzaam werk! dat noit en is geweten,
Dat noit wat leven heeft zyn leven zal vergeten.

Wie zag 'er flimmer daad voor dezen oitgefchien?

Wie kan 'er vuilder ding in duizend jaren zien?

Wat heb ik uit gedaan wat heb ik niet geleden.

Als ik maar eens en dacht aan uwe teere leden?
Gy waard aan myn gemoed gelyk een waarde fchat,

En ziet ! gy zyt een poel van ik en weet niet wat
Een kot, een gdire kuil, daar bengels, guiten, (laven.

Is veilig toe gedaan haar luft te mogen laven,

ó Schennis zonder grond! ö noit bedachte fmaat,
Die al wat leelyk is in vuil te boven gaat!

Maar waarom meer gezeid? het is genoeg gefprooken,
Ik heb myn luft gedaan , ik heb myn leed gewrooken,
Gy blyft nu die je zyt, een morshoek van een boef,
En weet dat ik voortaan uw gunfte niet en hoef,

U liefde niet en wil. Waar zal .Ylifandre blyven?
Wie kan haar killig hert, haar bleiken mond befchryves,
Het fcheen dat haar de ziel ais van een donderdag

,

Vermorzelt, ween gerukt, en zonder wezen lag,

Haar oog is zonder glans , haar geeft van haargewekea,
Haar mond is onbequaam om iet te konnen fpreken,
Haar brein istbuiten fpoor; haar zinnen op de vlucht,
En wilt haar adem blaast dat een is ftage zucht.

H h 3 EiiglQ.t-
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Euglottus maakt hem op en daakt zyn hevig fchelden,
fïy wenicht te mogen zyn te midden op de velden :"'

De Moor doet hem gelei, en wyd den Edelman,
Hoe dat hy met gemak van daar geraken kan.

Daar ging de Vryder aan: o God! doet my genade,
Ik ben nu buiten" hulp en even buiten rade,

Ik ben nu buiten rrood, ik ben eilaas! ik ben,
In zoo verboden daat als ik een menïche ken.

Ik ben nu zonder eer; ach was ik zoader leven,

Ach! waar ik in de lucht tot flenters wech gedreven,
Ach: waar ik van de zee geflingert aan de flrand,

Ach: waar ik van de droom begraven in het zand
Ach! ware my gefchied dat Myrthe quam te beuren,

Dat ware my een trood in dit ellendig treuren:

6! Dat een harde fchors myn aan zicht dekken mocht,
En dat ik noit en zag de'dralen van de lacht:

Ach ! waar ik nu een boom te midden op den velde,

En dat *er niet een menfch van myn verdriet en melde?
Een boom en dien ik niet, my voegt geen jeugdig blad,

Ik ben myn eere quyt, dat is myn belte fchat

Och of den Hemel viel*, en wou myn fchande dekken ,

En wou myn hoogde fmaad met duider overtrekken:
" Och! of het aardfche dal ontdoote zynen mond,
En flokte dezen romp tot in zyn diepfte grond:

Ach! of dit hoog gebou op my quam neder florten.

En wou myn herten leed en droeve dagen korten:

Och! of den hoogden berg van boven neder quam»
En in een oogenblik myn droevig leven nam.

Noch is 't niet genoeg: Och! of dit droevig wezen,
Dit groot, dit Wonder-Al, te zamen op gerezen,
Quam vallen over my gejyk een groote baar,

Soo dat 'er niet een duk van my te vinden waar.

Dat is myn hoogde wenfch; ö mocht ik dat verwerven,
ïk wou in dit verdriet met bl-yder herten derven:

Ik wou, indien ik mochc , tot trood van deze pyn,
Jk wou, indien ik mocht, tot dof gemalen zyn.

Ik wou, maar wat, och arm! wat zal ik vorder wenTchen
2k b§n «en det, een flair* een fpot voor alle menfchen.
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Ik ben het fnoodfte fpook dat oit de wereld zag,

Soo dat geen duider hol myn fchuii hoek wezen mag.
Waar zal ik henen gaan? al dekten my de bergen,

God zal my lykewel ook daar zyn oordeel vergen:

Al fchool ik alle tyd in plaatzen zonder licht,

Noch fla ik even naakt voor Godes hel gezicht.

Al mocht ik met den wind door al de wereld vliegan,

Nog kan ik' evenwel den Schepper niet bedriegen.

Al daald'ik in de zee, en haar oneindig diep,

't Is open voor den He^r wat hy te vooren fchiep.

Al mocht ik met de zon dnor al de wereld rennen

,

Nog zal dat wakker Oog ook daar myn zonden kennen.

Al zonk ik even zelfs tot in den zwarten poel,

God vond myn bange ziel ook onder dit gewoel.

Wat raad dan /treurig hert? Ik wil gaan heaen dwalen,
Door wegen noit bezocht , door onbekende palen,

Tot ik eens vinden zal een aardryk zonder gras,

Daar op tot heden toe geen levend' dier en was;,
Daar niet een vogel zingt , daar nimmer friffcheboomen ,

Haar toonen op het veld, ofgroeyen aandeüroomen:
Daar niet als rotzen liaan, ontbloot van alle groen,
Die niemand dienftig zyn of eenig voordeel doen.

Daar wil ik even Haag myn tranen laten vloeyen

,

Tot dat door myn gclchrei de beekea zullen groeyen,
Tot dat ik neder zyg uit druk en ongeval,
Tot dat ik heden zelfs een beekc worden zal

:

Hoe zoet is ook de dood , als ons bedroefde zinnen
Door eenig zwaar gequel, haar laten overwinnen,
De baar is dan een vreugd, het graf is herten wenfeh,
En ziet dit is de ftand vanmy, ellendig menfeh.

Maar t'wyl haar droef gemoed aldus beflond te klagen,
SoO quam de dageraad met haar vergulden wagen,
En bragt op haar karos het voorfpel aan den dag

,

Dies liet.de juffer af van haar bedroeft geklag.

Sy neemt haarilechtfte kleed, zy dekt haar naakte leden 3
_

En is met ftillen gang ten huizen uyt getreden
En vorder uit de flad: maar niemand is bekend 3

Waar dat na dit vertrek de Vryfter is belenc
H.h 4 Men
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Men heeft alleen verdaan dat zy is komen dooien

,

Daar zeker kluizenaar, in 't dichte woud verhoolen,

Sat in een diep gepeis, en dat hy daar vernam ,

Dat zy (des onbewufï) ontrent zyn wooning quam
^

Datzy daar met verdriet haar zonden quam verfoeyen,

En fcheen als even ftaag in tranen wech te vloeyen;
* Dat zy haar mager lyf woufmakken in den fïroom,

Dat zy haar teeren hals wou hangen aan een boom:
Dat zy h?ar met een mes wou in den boezem fleken,

Om op haar eigen zelfs haar leed te mogen wreken:

Maar dat de goede Man haar beter dingen ried,

Soo dat haar droeve ziel het leven noch geniet.

Pat zy den Heremyt haar zonden had beleden,

En van hem was getrooft met al de befte reden

,

Die God den menfchen geeft: maar darze lykewel

,

Die trooft nie: aan eu nam manr bleef in T^ar gequei

Dat hy de Juffer gaf een grof en zeldzaam laken,

Om van die Hechte itof voor haar een kleed temaken

;

Dat zy na dit onthaal ging dieper in het woud,
En dat geen menfchen wettwsarzvhaarwQoninghoud.

Pat*
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Dat hy in haar vernam een wonder groot berouwen»

Met opzet noit een man na dezen aan te fchouwen:
Dat zy nu fteke blind voorzeker werd gemeent,
"Mids zy gedurig treurt en zonder einde weend.

Haar aanzicht, zeid de Man, en eertyds roode wangen,
Diezyn door bleeke verw als met de dood bevangen,

' Haar geeften zonder vreugd, en ftaag in diep gepeis.

Haar aders zonder bloed, haar leden zonder vleis,

Haar borften wonder blaau door kracht van harde Hagen J

Soo datze wonder vreemd en byfter deerlyk zagen,"
Haar oogen (tonden hol en in het brein gedrukt,

Haar vlegten eertyds fchoon, by vlokken uit gerukt,

Haar wezen als een fchim, zy gaat ontrent de beeken,
En ziet hoe zeer de Jeugd van haar is af geweeken

,

En dat is haar vermaak : Slet daar een jonge Maagd

,

Die haar mis maakt heid pryftenvan'erfchoonheidklaagt

Wanneer zy flapen wil, zoo neemtze groote fteenen,

En neigt daar op het fcooft , en moede van te weenen

,

Vernieud haar tot den druk; haarfpysis anders niet,

Als wortels uit 't bofch en water uit de vliet,

Sy wend voortaan niet meer in haaft te mogen fterven,

§y wil eer ft beter trooft van haren God verwerven,

;
Zy wil dat eerft den Geeft haar in den boezem ftraalt,

Eer datze neder zygt of in den grave daalt.

Men hoorde voor het left haar goede dingen zeggen,
Die als een waarde fchat zyn dienftig op te leggen;
Men zag hoe zy haar wrong en by den haire trak,

En tot haar eigen ziel in dezer voegen fprak:

De duivel is van ouds een meefter om te liegen,

Hy kan, door flim beleid, een vroome ziel bedriegen

*Hy brengt, door enkel lift, de menfehen in gevaar,

Want hy was over lang. een duizend konftenaar.

Wanneer hy tot het quaad ons herten wil bereiden,

En tot zyn duifter werk en van haar plichten leiden,

Zoo ftelt de linker vaft, dat al het flim bejag,

N©it ruchtbaar worden zal, of komen aan den dag,
Hy toont ons (zoo he t fchynO een kamer zonder glazen

,

Een feil, een duifter hol een lok- aas voer de dwazen.
Hhs Hy
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Hy zeid ons boven dien, wat hier oit werd gedaan,
vSal in ©en ftage nacht verzegelt blyven ftaan.

Maar in her. ftil geheim (dat duifeer fchynt te wezen

,

En d ar noit gulde zon of man e komt gerezen)
- Daar is een groene fchuif ter zyden af gemaakt,
Die vaardig open gaat fchier eerze werd geraakt.

En als het leelyk ftuk ten vollen is bedreven,
Zoo weet die looze vos een helder licht te geven

;

*Ên ftraks word dein gezien, als in den hellen dag,

Al dat verhoolen fcheen, en in het duifter lag,

Daar berft de fchennis uit, als in haar volle leden.

En word van alle kant geweten in de fteden,
' Geroepen in het land, en waar men menfehen vond 9

• Dies lacht de vuile geeft als met een vollen mond.
Bedrieger, als gy zyt, wat heb je niet geloogen

,

Wat heb je my* verleid en uit 't fpoor getoogenl
Wee! dat* ik myfc oor aan u oit ópen gaf, /

Gy zyt een leugenaar , ook van den eerften af.

Gy zyt die ons gemoed van eere koad berooven

,

O ! Dat geen jonge Maagd u meer en moet gelooven

!

01 Dat u nooit de macht en werde toe geftaan!

Om iemand oit te doen dat my is aan gedaan.

O Woude nu ter tyd het. aerdryk my verflinden,

Wat daar en is geen troofE voor myn verdriet te vinden!

Myn ziel die ligt en woelt als in een ftage dood;

Want daar is helfche pyn ook bmnen dezen fchoot.

O God! als gy den menfek ïaet tot zyn eigen zeiven,

Wa:ii* heen en valt hy niet? Hy zal hem kuilen delven,

Tot in der hellen zelfs, tot" in den afgrond toe,

Hy zyg" gedurig af, en niemanl weet 't hoe

Ook van een klein begin, en van geringe zaken,

Soo kan men tot een^val in korten frond geraken;

't Een quaad brengt 't ander in, het oog verleici dea geeft

En ftraks zoo word de menfeh een on verauftig beeft.

De befte van den hoop tot aan de wvfce lieden,

Zoo God hem niet en ftyft, en kan het niet ontvlieden:

Eylaas! dit aarden vat is al te iydig krank,

Hét zoekt , men weet niet hoe , zyn eïger.ondergank.
En.
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Jn fchoon wy menigmaal na goede dagen trachten,

Het vleefch noch evenwel vermeeftert ons gedachten,
Vermeeftert alle tucht, ook fchoon men die bewaart,

En ziet, dit is de ftand van dezen broozen aard.

Wat is 't dat my bedorf? dat eerftmyn hert vervoerde,

Dat my door vuilen brand de tecre zinne roerde?
Eyla-as! 'k en weet 't naau hoe dat ik eerftmaal viel,

En wat het vier ontftak in myn beroerde ziel.

By trappen word de menfch van zonden in genomen,
En zoo ben ik, eilaas! in dit verdriet gekomen;
By trappen quam de luft in dit ellendig hert,

Tot dat ik van het vleefch geheel bruten werd.
Myn Vader was te flap en ik van teere jaren

,

En Vryfters in 'er Jeugd zyn wonder brooze waren,
Sy worden haaft ontciert , en al te licht befmet,
indien men niet met ernft op al haar wegen let.

Het is licht goed te zyn, wanneer men is verfcheidenj

Van dat ons zwak gemoed ten quade kan verleidea;

Dus zoo 'er iemand wil van luften zyn bevryd,
Al wat de zinnen tergt is nut te zyn gemyd."

Onthoud dit, zoete Jeugd, ik fpreke van gevoelen,
Ik weet waar wit de luft in my begon te woeien,
En hoe dit vorder ging en wat myn hert verried,

En wat tot myn verderf ten leden is gefchied.

Wat zal ik nu beftaan, waar zal ik henen keeren?
vSal my te dezer uur de wanhoop overheeren ?

Sal ik nu t'onder gaan, en fmelten in verdriet?

ó God! .myn eenis; Heil, ik bidde, Iyd 't niet

De zonde die wel eer in Sodom was bedreven,
Die vind men in u boek aldus te zvn befchreven ; (V)

Als datze grouzaam was, en van der aarden klam,

Ja boven in de lucht tot aan den Hemel quam.
Maar die na rechten eifch u liefde wil bemerken,
Vind dat u Vader gun 11 gaat boven alle werken,
Die oit door uwe macht voor dezen zyn gemaakt;
En ziet, dit is een trooft die my de ziele raakt.

Genade, lieve God, genaad' is myn begeeren,
Wilt dat na wanhoop fmaakt uit myn gedachten weeren;

(2) Ger. i?. 13.
'~ ,^aar
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Daar is een ftaage worm die my gedurig knaagt.
En myn benaaude ziel tot in dér nellen jaagt.

Genade, lieve God, wat kan ik anders zeggen?
Ik wil myn droeven mond in flof en aflchen leggen,
En kirren als een duif, en pypen als een kraan,

En noch zal lykewel myn zfele niet vergaan.

Ik voel een (lillen galm in myn gedachten fpreken,

Die ftyft myn zwakke ziel , al wasze fchier bezweken
Hos zyt gy, lieve God, zoo goedig aandenmenfchf
Myn druk verkeert in vreugd,mynleedinhertenwenfch.

Ik weet op heden dank ook aan myn fnoodfte zonden,

Daar heb il* even trooft en voor deel in gevonden,
Door Godes hoogde gunft. Een flange vol fenyn,
Na regten eifch gebruikt, die kan ook dienftig zyn.

Het laatfte dat de Man heeft van de Maagd vernomen

,

Dat was een droef gezang uit haren mond gekoomen,
Sy bleef tot in der nacht gedooken in hetrys,
En haar verdrietig lied dat ging op deze wys.

Z I E L - S U C H T

Op de Wyze : Slis Ttyrjfs al de nacht , &c,

LAatft als myn droeve ziel.

Met innerlyk geklag,
Eaar zanden over zag,

Was 't dat haar dit ontviel \ .

6 Los gepeisl

En dcrtel vlcis,

WüGt i:cbjc my gebracht ?

fk ben verzonken in een droeve nacht

Dies zal ik , ó Heer

!

Staag en even zeer
9

Nu en immermeer,
Kermen , kermen , kermen ;

Wilt doch myner tens onkrme^t
Dat ik leve fMixer eer

sÜ
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Al wat ik eertyds zocht

,

Met mgetoomde lafl

,

'Daar in vond'' ik nimmer IttQ
,

Als ik het recht hedocht

,

6 Los gepels l

En yt'.elvleis,

Hoe/peelt gy mst de Jeugd?
Gy bied ons (Iechts maar Jehtm en fchyn van vreugd**

Ach ! de geile min"

Soiï in haar begin,

Doet myn droeven zin

,

Kermen, kermen^ kermen,
Wilt doeh myner eens ontfermen.

En weeft, Heere, myn gewin.

Ik zoel myns herten wenfeh

,

Met in dat de wereld roemd9

Of iet dat men fcboonheid noenul
Ik word een ander menfeh.

ö Los gepeisl

En ydel vleis
,

Verlaat nu dit gemoed
Gy zyt , ó God alleen myn hoogfte goed,

Dies zal ik voortaan
,

Treurig voor uftaan,

Of gedurig gaan ,

Kermen kermen kermen

,

Tot gy myner zalt ontfermen j

Siet ö Heer/ u Maget aan.

Maar waarom bang gemoed , wilt gy myn ziele queHen^
En dalen mee verdriet en wanhoap in der hellen

i

Wie God uit waar berou in heren tranen bid

,

Die vind ten leiten troolt, ook daar hy treurig zit.

Ik wil van God behulp , en heil en zegen wachten,
£en recht gebrooken tiert en kan hy noit verachten:
Hy zal noch dit gemoed eens trekken uit de pyn,
Indien niet in hec vleefcfa, hec zal hier namaalg zyn.

Dg
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DedooddieGoJden Zoon heeft eenmaal willen fmaken,
Het bloed by hem geftort dat zal my zuiver maken',
Hoe grouzaam dat ik ben, dat ftel ik heden valt,

Schoon al het helfch gefpuis met open keeie baft.

Ik ga dan waar ik mag, ik wil door bollenen kruipen,

Ook fchoondaareenig dier myn bloed mogt komen zuipen

Myn loop die is volbrach:, myn tyd is uit geleefc,

Ik'reizc tot het volk dat in der hoogten zweeft.

Dat voor den Schepper fla'at, en uit zyn Heilig Wezen,
Kan diepe wonders zien, en hooge "zaken lezen.

ó God! myn hert verheugt ook in dit ongeval,

Ontfang myn bange, ziel als die verhuizen zal.

Reinaldus uit* zyn Kluis ter heiden in geweken,
Die hoorde met vermaak de droeve Vryfter fpreken.

En daar op kreeg de Man een zoet en diep gepeis,

Hy wou, indien hy mogt ; ook fcheiden uit het vleis:

Hy zei, na dit gefprek, haar op verfcheide {tonden,

By hem te zyn ge7,ocht, maar noit te zyn gevonden,
'Zoo dat hy niet en weet of zy noch 'heden leeft,

Dan of ze zonder lyf en met de geeften zvvetó.

Als dit Euglottus hoort na rechten eifch vertellen,

Daar ky in vreugde zat ontrent zyn Med'-gezellen,

Zoo word hy ganfeh beroert tót aan zyn ingewand,
En in zyn grammen geeft ontüond een heeten brand.

De ziel wórd hem verrukt, hy voelt zyn hert beftryden,

Door jammer, herten leed, en enkel mede lyden:
Hy roept den Moriaan, hy vraagt den linker af,

Wat hem den eerden grond tot dezen handel gaf;

De Moeder (zy de flaaf) die was haar vroeg ontvallen,

En dat was d'eerfte trap van dit oaeerlyk mallen:

De Vader is een Man die op geen zakea let,

Als dat hy tot gewin zyn fuiken open zet;

Dies moK ik met gemak de jonge Vryfter fpreken,

Eq ging haar dikmaals aan met óngewoone treken.

Ik heb in 't jnachrig Hof van Perfen eens .verkeert.

Biar heb ik van een Turk een flimmen greep geleert.

Ik weet door zeldzaam kruid, en dooreen liltig jokken,

En wooi'dea van de kunft de Vryders aarj iq lo&kzn:

Ik
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• Ik weet dat in het land geen Vryer oit en wift,
En wat ik dus beftond en heeft "my noit gemift.

Ik kond' aen haer gelaet, en aen haer oogen merken,
Wanneer de gulle Jeugd in haer begon te werken,
Dan wilt ik bever geyl en ander vreemd bejag,

Te mengen onder een, te brengen aen den dag,
Ik zeide, dat het was bequaem om af te dry ven *

Al wat 'er fchorten mag ontrent de jonge lyven,

Al wat 'er fchorten mag ontrent een teere Maegd
f

Die van een vreemd gewoel in hare leden klaegc.

Dit namze willig op: Maer was eilaes ! bedroogen,
Ik had 't al verciert en uit den duim gezoogen;

't En was geen heilzaem gras, maer wel een hitzig kruid
Niet dienfeig voor een Maegd. ofvo v een jonge Bruid,

Maer voor een ritzig Wyf, dat ftaag haer geile leden,
De kiften over geeft, al wordze noit gebeden:
Hier door wierd haer gemoed zoo krachtig op gevat,
-Dat zy tot aen de ziel in heet e drifcen zat.

En als dit op den dag by haer was in genomen,
Soo wift ik in der nacht* in haer vertrek te komen;

Ik wift 'c voor gewis hoe datze was geftelt,

En wat ee,n vreemd gewoel haer teere zinnen quelt 5

De duif wat zonder gal, zy fliep met open deuren,
Als fleckt en onbewuft wat dat 'er kan gebeuren:
Daer was geen fnege Vrou ontrent het huis beïlag,

Daer was geen Moeder zorg die na de Dochter zag«
De Vader woelde ftaeg: ik kon de Man believen,
Als ik hem maer en fprak van geld en wilTel-brieven,

Van handel op de beurs, van fchepen op de ree,

Van nering in het land, of voordeel op,de zee,
Want dan was zyn gemoed zoo byfier op getoogen,
Dat hy noit recht en zag, hoe zeer hy werd bedroogen,
Syn herr was ftaeg bezorgt om groot en ma,geig goed,
Maer hy en floeg geen oog ontrent zyn eigen biocd.

Ik dan ontrent het bed in fuiheid neer gezeur,
Geliet ray gantfeh bezorgt om haren ftaet te weren;

Ik voeld' haer ralfen pols en fuelien aderflag,

En zgidc wat haar baet of hinuer geven mag.

%1
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En onder dezen fchyn zoo quam ik zomtyds rakel

j

Dat ik en myns gelyk noit eens en moet genaken:
Ik zag haer teere borft zoo wit gelyk een zwaen .

Dié voor een zwarten Moor noit open had geftaea.

Koch wift ik even dan een lang verhael te maken,
Van myn beroemde ftam en diergelyke zaken:

Ik zeid' haer menigmael. Al ben ik maer een fiaef

,

Myn Vader is een Vorft en meer als eenig Graef.

Myn Moeder is wel eer uit Konings bloed gefprootea 3

En ik heb even zelfs yoor dezen eer genooten;

Ik was in grooten ftaet ontrent myn eerfte tyd,

Maer ik ben naderhand gevangen 'm den ftryd,

En naer ons lands gebruik met ketens vaft gebonden,

Ea uit het veld 'ge voert, en uit het land gezonden,
En voor een flons geveilt.. en voor een flief verkocht *

En ik en weet niet hoe, hier in het land gebroeht.

Maer ik ben des gewis) de kans zal weder keeren,

En ik zal met geweld den vyand over heeren,

Een die de fterren kent heeft dit geval voor zien,

En fceld die dagen vafc wanneer het zal gefchien.

De ryd dient af gewacht. Ik zeide deze zaken

,

Met woorden , goed beicheid en vry me: fty ve kaken.

Mifandre nam het aen wat by my werd ge'zeid ,

En is alzoo verfchalkt, en van het ftuk geleid.

En waerom meer verhaelt? ik ben zoo verr' gekomen ,

Dat ik haer befte pand ten leften heb genomen

,

Dat ik toe myn vermaek hier bloemtjen heb geplukt,

Dat noit geen Edelman of Ridder heeft gelukt,

Gy quaarat al menigmael ontrent haer venfcerfpeelen,

Om door een zoet geluit haer zin te mogen fteelea,

Gy droegt met uw's gelyk de koude van de nacht, I

Als ik den zoeten tyd met vreugden over bracht.

6 Vrye 1 s ! zeid' ik dan) gy flaet u zoete luiten,

En quee't een aerdigheid , maer blyfthierefter buiten
tl

Ik hebb? dat je zoekt, de luft van hare Jeugd,
Ik heb >e in der died dat gy niet hebbén mengt.

Daer z\n 'er in het land die van de de vrouwen zaken

Gevoelen wonder hoog, en groot* dingea maken,
AU
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Als of in haren fchoot het raeefte wonder lag,

Dat oit naaukeurig oog hier op der aarden zag,
Kafteelen vol cieraad, vertrekken, nette zalen,

Daar in het wakker oog en al zinnen dwalen,
En ïchier de gronden zelfs van dit geweldig AI,
Maar ik en ben voortaan niet meer van dit getal.

Ik hebbe des genoeg en al te veel genooten,
Invoegen dat het werk my dikmaal heeft verdrooten:

Men ziet 't alle daag, 't en is geen vreemde zaak,

Het zoet te veel gebruikt verheft zyn eerite fmaak,
Dus kooft de flimme gaft, dus gaat de linker weyen ,

Hy is van weelde zat en moede van pafteyen,

Vriendinne, wie je zyt, gctrout of jonge Maagd,
En doet niet onverzocht, en geeft niet ongevraagt.

Als dit de Jonker hoort hy kan het niet verdragen,

Hy greep den ilimmen guit, en gaf heni duizend (ïagen,

Hy trof hem op den kop dat hy ter aarden viel,

En gaf in haaften uit zyn God vergeten ziel.

Euglottus ganifch ontzet van zoo vervloekte kureri*

En kan in zyn gemoed van jammer niet geduren ;

Hy ziet en hy beklaagt het deerlyk ongemak,
Vermids hy tegens haar zoo byfter vinnig fprak.

Hy geeft hem in het woud , hy gaat Myfandre zoeken
9

In boich, in dal, in berg, in alle werelds hoeken:
Doch hy ontm^etze niet al doolt hy langen tydj

Maar vond daar in het woud een oude Heremyt.
Die ging op zyn verzoek ,*van al het ftuk gewagen,
Ën van ha^r diep berou, en van haar droevig klagen,

En hoe zy noit vermaak in haren druk en fchiep,

Maar ftaag tot haren God van gantfcher herten riep.

jEn hoe zy door het leed hem docht te zyn verdwenen

„

iOm datze naderhand hem noit en is verfehenen:

En dat hy dikmaal heeft gedachten over haar,

Als ofz' ook in een rots ofboom verandert waar»

Euglottus niet vcnoegt door zoo verfcheide reden

,

Gaat efter op een nieu door al de velden treden,

Laat dooien zonder ruit tot hy een bofchjen vond,

Daar op een gaven boom aldus gefcbrev.n ftond:

I i Wei
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\\<l e v was ik een Maagd van du zend uit gelezen ,

Ik baa te recht r :y i een Vrouwe konnen wezen j

Maar dat heb ik'v.rzuwit. my trof een zwaar geval ,

Dat ik niet m Iden derf^ maar eeuwig zwygen zaL
Dat zeg ik niet te mm: 6 Booswicht! Ó Verrader*

e Lo9sheid van een Slaaf, oJlechthcid van een Vader
,

Gaat Lezer '/ u geno g ^ ik wenfeh ug.eden dag ,

Voor my , ik heb genoeg ah ik maar weenen mag.

Soo haaft het kort gedicht was by hem uit gelezen,

Is door zyn droeve ziel een hooger Jeet gerezen,

Hy ftaat van druk verhaart, en is gelyk verfteent,

En houd 't voor gewis dat hem de letter meent.

Wel zeid hy , droeve Maagd ! woont gy hier in de velden
,

Soo moet ook dezen boom van myne droefheid melden;
Hy moet een vafte peil , hy moet getuige zyn

,

Soo wel van myn verdriet als van u zware pvn.
Of zy t gy nu miffchien verfcheiden uit 't leven ?

Soo laat u droeve z\t\ hier eenmaal komen zweven,
En leeft my dit gefchrift: Hy fnyd daar in den haft,

Een letter klein genoeg, maar die gedurig wall;

Vriendintf , ik ktnnefchuldy en mocht ik u genaken
,

Ik wou een aarden klomp met u te zamen maken :

Of'zyt gy nu gefcbeept in Char ns zwarten bêot?

Soo wens ik andrs niet ah Jlechts een raffe doét,

Na dat den Jongelii g dit veerden heeft gefchreven,

So
i

is hy noch een wyl ontrent den boom gebleven

;

Hier fchynt zyn hert verdort te midden in het groei,
Dies gaat hy overiuid aldus <yn klachten doen:

Elendig als ik ben, wat heb ik gaan beginnen?
Wat heb ik aan geregt door ongetoomde zinnen?

Ik ben eertt
:

ol geweeft door brand en minne luft,

En haar myns herten wenfeh, die heb ik uit gcblult,

't is z ker dat het ftuk, qeiyk het is gelegen,
Verdiende voor gewis een wonder gro< t bewegen ,

Een roering van den geuit. Ma ir wat ik ondertlond,
T>at wa-^ verkeert gewoel en uit een qua: den grond.

Waarom • en zwa ke V roü zoo lydig door geüreken?
En ais m 't gral gedout dour fel en vinnig fpreken ?

Il
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Ts 't zoo een groimam ftuk dat by haar is gedaan.
Dn zy moeft balling /yn en uit cien lande gian?

Ik zie dat Mofes zelfs vel eer heeft ukverkooren
,

Een Wyf van vreemden aard ,2>efprooten van de Mooren,
En .if (tod boven dien was? uitermaten e am,
Wanneer < et Miriam en A ron quilyk nam (a)

\\T r\ mageen zwarte Moot met witte merfchen paren,
Waarom in dit geval zoo hylter uit geviren?
De s;uit die beel ' baar in dat hy van ho gen (tam,
Djt hy van edel bloed , en niet van flaven , quam#

' En is zoo zeldzaam niet dat lift en km (lig liep.en,

Een Vrou, een aarden vat. een Vyfter kan bedriegen.
Dat wonder, als ik weet, is vry al meer gebeurt,
En dit e'endig (luk is waard te zyn betreurt.

Ik hadJe felle wraak en gramichap moeten mvden,
Wrnt hier was niet bequaam als enkel medelyden

;

Maar ik ben wreed geweeft, en heb een jonge Maagd.
Met fchelden uit de ftad en in de dood géjaagt

t)ies b n ik op myn zelfs, en niet op haar . verbolgen

,

Ë" wil haar in het woud en op de rot en volgen:
'k En wenfeh voortaan niet meer als druken'mgeval,
Tot my de bleeke dood ter neder legsen zal.

Het woord is naau gezeid,hy geeft hem om te dwalen,
Of op een hoogen berg, of in de lage dalen.
Hu fch en dat hem eert geeft of eenig monfter dreef3
Ma.r niemand is bekend waar hy ten lellen bleef.

Een Herder daar ontrent die hadde zeven dagen,
Gt let op /yn gewoel, en op zyn droevig klagen,
Gelet i p zyn bedryf, en waar hy veeltyds ging,
Maar hy verloor in 't left den droeven Jongeling,.

Pit was an ftonden aan door al het land gew. ten,

En door het gantfche Ryk ten luid Hen uit gekreten.
' e Ka?m is wonder bly als zy iet zeggen mag,
D t b t* ftille bleef, en in het duifter lag.

^en hoort waar op het left de Vryfter is gebleven,
En wat het einde was van haar ellendig leven,

Sy had een kuil gemaakt, en dat met eigen hand,
Daar lag haar mager lyf begraven in hec'zand,

(.ij *iec Nu»}, 12: u I i 2 Maar
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Maar riet gelyk het zou,ha:tr kracht die was gebrooken,
En daarom werd haar araf maar weinig toe gelooken.-

Het deel gelyke wel daar fchaanu' haar palen ftrekt,

Was met een dickte klei ten vollen overdekt,

De rede van het lyf, vermids haar krank vermogen,
Is met een dunne ltof maar weinig over tooaen

,

Haar n ond lag om gekeert, en in het zand geprent,
Uit vreeze (zoo mei) houd) van noch te zyn bekend*

Sy had daar op een boom haar leften Wil gefchreven ',

Én, fchoon dat zy verging, de letter is gebleven
5

Dies als een reizend' Man quam daar ontrent te gaan,
Soo vind hy in de fchors aldus gefchreven ltaan:

Hoort wie Vr immer komt aan dezen kuil getreden,

Hier ligt een Vryfter in , gy dekt baar bloote leden s
9
k En eifch geen jeugdig kruidden min een rooze krans

,

**k En btn niet anders waard alsflechts een weinig zands.
Daar fcheen noch onder aan iet by gevoegt te wezen

,

Maar wat 'er iemand doet. hy kan het geenzints lezen;

Men houd dat zy naar eifch haar zin niet uit en fchreef,

Mids aan haar zwak geitel geen kracht meer over bleef

Myn penne, 't is genoeg, laat ons niet vorder welden
Wat druk en herten leed den droeven Vader quelden

,

Wanneer hy dat vernam. Staat hy ten leften ftiï,

Mv dunkt dat onzen inkt rnet langer vloeyen wil.

Let flechts hoe dit bejag ten leften is gewrooken:
Voor eerft is aan de Moor zyn looze kop gebrooken:
De Maagd, wel eer gevleit, bewoont het eenzaam velt,

Daar zy van herten leed, van nood en honger fmelt.

De jonker gaat en dubt, als in het brein geflagen,

En vind geen ander vreugd als in gedur'g klagen:

Ten Vader boven dien en vond nok blyden dag,
Tot hy van hier verfcheid, en in den grave lag.

Wat is de luft een fpook ! wat is oneerlyk minnen ?

Een helle voor de ziel, een duivel voor de zinnen,

Een grouwel in het land, een adder in het huis,

Bewaart, O reine Geeft, ons hert en zinnen kuis.

BE
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V A N D E

VAN

R H ODOP1S,
Een Borgerlyke Dochter tot de faninglyke Kroone

Vol zonderlinge gevallen.

ONtrent een vette Kuft,die Nylus komt befproeyen,
Daar uit zyn gullen flik de fchoonftevrugte groeven

Had Photis op een tyd een Dochter voort gebracht,
Van wie men won Ier zeid, en groote dingea wacht»

efIHet VVyf, terwyl zy droeg, wat dikm/ial wedervaren,
[Dat 2y in haren droom een Kroone tcheen te baren,

Een Kroon gelyk een Vorft,ofals een Koniugdra gt

,

Maar als de vrugt verfcheen doen was 't een jonge Maagd
Straks wie zich oit begaf om droomen uit te leggen,
Beflond nig evenwel de» Vader aan te zeggen

,

Dat ja dit eigen Kind, eens dooreen vreemd geval,

|

N ch etter t'zyner tyd een Kroone dragen zal.

Maar Alcon loeg 'er om, en liet de menfehen praten,
Hy was van dillen aard, en wagt geen hooge ftaten:

Syn ryküom die beftond in Vaft en zeker goed,
En daar uit werd naar eifch zya I Jochter op gevoed

;

Wint als de ryfter wies, en toe nam in de jaren,

Doe i wierd de Man gezint geen kolt aan haartelparen,
T^ meer vermids hy zelfs en al de wereld zag,
Wat voor een rappe geeft in haar verhoolen lag.

&y leerde zonder hulp een fchoone letter fchryvei,

§y leerde na de kunlt op goud en kooper dryvea*.

li 3 sy
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Sy maakte naaide werk' dat net en geeftig ftond,

Soo dat men in het yk geen ne ter hand en vond,
D«»er: Alom dit wermni hy 1 er ha-r meefters zoeken,
Die leiden harrn geelt door allerhande boeken;

Sy tas den ouden tyd en wat 'er is gebeurt,

En waarom iemand jaigt, en wa rom iemand treurt.'

$y w^s van fn.1 begryp, zy ieerd' in weinig uren,

Sy leerd' als in het fpel de k nik van borduren.

^En hoeft geen dagen lang te zitten in de fchool,

Sy teikent met de pen of met een fyne kool.

Sy teikent datze wit, ook zonder haar te pynen,
Soo dat de meefters zelfs by ha u* as jongers fchynen:

't Is kundig uit 'er aard al wat de Vryfter trekt,

Doch meed als zy het werk met goud en zyde dekt,.

Of als ze peerels hegt op haar befcheide reken,
En loof en bloemen maakt met wonder netre fteken-,

Pf datz' een hooien berg , een dal, een heide maalt.

Of eenig dbper woud, daar in het onge dwaa u
Noch acht zy boven al de meefte vrucht ce wezen,
Als haar werd toe geftajn een geeltig boek te lezen;

En mids zy vrolyk i< en van een luchten geeft,

Soo Heft de zoe e Maagd de zoete Dichters meefto

Sy was van heus gelaat, en wel g maakte leden,

En vrolyk uit 'er aard, en geeiig in de zeden,
En watze nam ter hand daar lchyrt ze t«e gemaakt,
En 't w rd tot haar geneugt al wat haar een- genaakt.

Haar oog had wonders in , haar oog dat konde fprewen,

Haar oog was enkel glants en niet als minne treken.

Haar oog hac\ krachtig vier geiyk een donderdag,
En ging rot aan het merg van die haar maar en zag.

Soo ha tl als RhoJopé de Kindsheid is ontwafTen,

Soo ziet men al de >tugd..op h^re dienden paffen;'

En waar een jong gezel is jjeeftig uit \ r aard,

Die wenfcht in zyn gemoed met haar tezyngep'art.

De Maagd die word gedreelt by na vaaatlemenfchen.
Die daag om hare guntt. om haar gezdichap wenichen,
En zy met open "hen toont ieder hare gunft,

fy Biet een bly gelaat toont ieder hare kunft.

Dit
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Dit ftond de Vader toe, hy lie haar niet b-waren,
Maer gif een ruimen toom aan hare vrye jaren,

Sy mag in alle ding naar - ige zinnen gaan,
En watze maar en wil dat word hnar toe geftarn.

Daar zyn om dezen tyd verf- heide jonge lieden,

Die aan haar menigmaal haar trouwe quamen bieden,
Soo da* men geeftig volk van allerhmda flag,

Gedurig om haar deur eo in ha^r kamer zag.

De Vader werd verzocht, de moeder aan gebeden,
De Oochter ondergaan met alle zoete reden

j

Maar zy noch evenwel behou 1 een vryen zm 9

Sy bied een ieder gunft, en niemand vatte min»
Doch als ze met 'er tyd nu ryper is ge verden,

Lyd Alcon overlaft. hy kan t biet langer herben; .

Myn Jochter is te jong, dat had hy iang gezeid,
Nu is door hooger Jeugd die onfenaki hem ontzeid*

De Vryfter is bequaam om nu te mogen paren,
Haar tyd die is gegaen tot aen de cwincig ja en,
Haar Jeugd is 'als een roos, of als een jeugdig ijs,

Em zy is boven dat gezond gelyk een vis

Vriendinnen, (zeid de Man) gy moet een Vryer kiezen,
Of ik zal by het volk myn oude gunft verJieze i

;

U zin heeft na my dunkt) nu lang genoeg ge^.weeft,
't Is tyd dat gy v ^ortaan , u to r een Man begeeft.

Mag ik u bidden trout, en baart ons echte vruchten,
Eer dat de zoete tyd van u begint te vluchten,
Gy hebt nu volle keur van al de befte jeugd,
Wel kieft wat u bevalt, terwyl gy kiefen mengt.

In koop van dienftig land, en wel te mogen trouwen,
£a moet geen wyze Maagd haar vader weder houwen;
Wamt als zoo goeden kans maer eens daer henen glyt,
Men iïfe menigmael voor al zyn leren quyd.

De zoete Rhodope, i'fich in haar vrye zinnen,
En vind haer niet g -fielt om een alleen te minnen:
De kuntte, zeid de Maagd en wat ik vorder kan ,

Dat ftrekt my tot vermaak ook meer als eenig Man»
De Kinders die men krygt dat zyn gewitte zorgen,
En wat ons vorder naakt is voor den »enfcb verborgen

;

i i 41 Mes
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Men weet niet of het druk of blydfchap wezen zal,

Want dat ons voordeel fchynt is dikmaal ongeval.
De kunft is altyd zoet wie kan zich des verzaden?
Hoe meer dat iemand krygt hoe min hy is beladen.

Ey laat my dog een tyd j«elyk ik heden ben,
Mids ik tot myn vermaak geen beter leven ken.

De Vader hoort 't aan, en zonder meer te zeggen,

Soo gaat hy alle ding wat nader overleggen:

En op den goeden raad van zeker deftig Vriend,
Bcfluit hy dat de kans nu waar genomen dient.

De tyd daar op de Maagd ter wereld is gekomen,
Werd by de frifTche Jeugd ten naauften waar genomen

;

Want op dien eigen dag verfchynt een ieder daar

,

En ftort, of edel kruide of bloemen over haar.

Juift op dien eigen ftond ais al de jonge lieden,

Haar vriendelyk gefchenk de Juffer quamen bieden

,

Begaf hem Aicon zelfs te midden op de zaal,

En met een bly gelaat begon hy dit verhaal:

Aanhoort my, fchoonfte jeugd die oit was op gerezen,,

Gy hebt nu langen tyd ons eer en gunft bewezen

,

Gy hebt tot echte trou myn eenig Kind verzoent

,

En ik heb menigmaal hier over my bedocht:
En wat zal ik het ftuk noch langer overwegen?
Ik vinde mynen geeft tot ieder een genegen:

Ik zweere by het licht en by de gulde zon,
Ik wou dat ik aan elk eenf)ochter geven kon.

Doch ons is maar alleen dit eenig Kind geboorea

,

$00 dient 'er nu een Man voor haar te zyn gekooren
x

En dit fgelyk gy weet is 's Vaders eigen werk ?

Maar ik heb even hier een ander oog-gemerk.

Ik hebbe Rhodope in allen toe gegeven

,

Sy heeft na eigen zin gedurig mogen leven:

En ziet tot heden toe zoo heeftze wel gedaan;

Dies zal ook deze keur aan hare vryheid ftaan.

Het raakt haar allermeeft- Ik laat haar overpeizen,

|$et wien zy leven wil en door de wereld ryzen,
" ^y neme wie het valt, of wie haar meeft behaagt t

Efe wien zy kiezen zal dien gun ik deze Maagd.
Gy
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Gy die genegen zyt u trou aen haer te binden

,

X^aat u cle naafte week hier op de zale vinden

:

En brengt dan aen den dag ai dat u dienen kan,
Ün wie haar beft gevalt die zy haar echte Man.

Dit gaf een groote vreugd aan al de jonge gatten,

Die fchrap op haren dagen op haar uure paften»

Hy die zich eerft vertoont dat was een Edelman

,

Die onlangs by denNyl den vyand overwan.
De tweede die vericheen, en van haar liefde brande,
Was Raads Heer in het Hof, en Rechter in den lande.

De derde was een Man die grooten handel dreef,

En niet als van gewin in zyne boeken fchreef.

De vierd', een tam Gezel, die op zyn renten leefde

,

En geenzints na het Hof of hoogen Staat en zweefde;
Was zuinig, z nder pracht, die goede dagen zocht,

En noit op groot gewin en min op wapens docht.

De vyfde was een Geeft die niet en wilde zwichten,

Al had hy weinig gelds , hy konde geeftïg dichten.

De zefte was vermaard om met een kloek pingeel,

Syn Kunft te laten zien in menig tafereel.

De lefte quant 'er by fchoon hem de Vryers haten,
Hy ftond in groot gevaar om uit te zyn gelaten

:

Hy was een titzig quand die op zyn Kunde ftond,

Vermids hy Rhodope daer toe genegen vond.

Hy was haar wel bekend , als een van hare buren

,

Hy konde na de kunfl: en wonder net Borduren,
Die voegt hem by den hoop. En Alcon floot de deur,
En ziet van al de Jeugd heefc Rhodope de keur.

De Vryfter wei geciert, na datze was gebeden,
Quam uit haar ftil vertrek, en in de kamer treden,

Haar Vader ging 'er by, en nam haar met 'er hand,
En zeide; Geettig volk, ziet hier myn eenig pand,

Een trooft van myn gemoed , en van myn oude jaren,

Die ben ik nu ter tyd/gene^en om te paaren.

Met iemand van de Jeugd, die hier voor oogen (laat,

Vermids de reden zelfs my dezen handel raad.

Ik wou, indien ik mocht, haar onbevlekte leden,

Van al myn leven lang aan iemand oit belleden

,

I i 5 Ver*
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Vermids zy boven al aan mynen geeft behaagt:
Maar dat is (na my dunkt ondienftig voor de Maagd

O- dienftig voor hnland: Lat jo-ge lieden trouwen
,

'

En door het echte bed de wereld onderhouwen,
Wy fcheiden uit der tyd , wy zygen in het graf,

En leggea , als en kleed, ons zwakke leden af.

Voor my ik wacht he~ eii d: de Wereld ondertuffchen

,

En dient haar fckoonen gl n*s niet uit te laten bluüc'ien,
Hrer dient een nieuwe Jeugd gedurig ae^ gevoet,
Waar uit dit Wonder- AI zyn ftand behouwen moet.

De wereld heeft een aard gel\k de groene boomen,
De Wereld heeft een aard gelyk de gulle ftiv-omen,

D;ar r yft een nieu gewas, alwaar een biuem verdroogt,
En waar een bare valt, daer word 'er een verhoogt.

Ik geef myn Dichter macht zich hier te mogen toonen,
En die het haer belieft met gunft te mogen ioonen *?

Ja die het haer bevalt te noemen baren Man,
Nu laet een ieoer doen het befte dat hy kan.

Doch om bevryt te zyn van alle flimme itreken

,

Laa- ieder verluit en op zyn beurte fpreken,

En ais het al te maal zal werden uit gezeid

,

Soo et dan wie de prys z 1 wezen toe geleid.

Daerftnnd doen op de zael een gulde Uoel verheven,

Hier is nen Rhodo-.-e haer plaet> voor eerlt gegeven,
Daer zat de frillche b'om gefyk een Koningin,
Van wezen geettig bly maar deftig niet te min;

Haer kit ed is over al met groo e kunft gelleken.

En toont een mengel w< rk van duizend minne treken
%

Vol zeldzaem bos gefpuis; maer niet en komt 'er in,

Of 't heeft een tril geheim, en vry een diepen zin,

.Al wat men aen haer ziet, dat blinkt als zonne ftralen,

Die meteen fchoonen gltsts door al de kamer dwalen,

En of wel Alcons beurs hier door vry was geloft,

De kunft noch evenwel is meerder als de koih

Ter zyden van den ftoel daer zaten jonge dieren,

Die oen ondervloer met verf he bloemen eieren,

En ftroyen groen gewas en niet als eder kruid,

Ter eereij van de Jeugd, en van den nieuwe Bruid.

Te



Te miclder op de zael daer ftaen de jo~ge lieden,

En Wdchicn met geduld op dat "er zal geleideden:

hen ieder zet hem fchrap, een ieder overleid,

Wat dat 'er dient ged en en wat 'er dient gezeid.

De Vader (om de Maegd haer vryen wil te laten)

tfegaf hem na cle plaets daer al de Vrienden zaten.

De Moeder die vertrak hier aen de Hink er hand,
Ontrent een fchoon verwulf verteken in de wamt.

Hier op zon komt voor eerlt de Krygsmari aen getreden,

Met veeren op den kop, met fluyers om de leden,

A !

et ketens om den hals, en wonder moi gekleed,

Die opent aen de fciaegd aldus zyn herten leed,

KRYGSM A N.

£ls ik op dezen hoop myn ons laat reder dalen,
öoo rookt mvn vierJg brein-, en ai myn zinnen milen;

Ik k->om hier in het fpel met ik en weet niet wie,

Die ik niet lyden k n, en hier noch etter zie.
9k En weet niet hoe dat komt dat ik het kan verdragen,
Ik hebbe n*enig man om ruinder leed geüagen

,

Ik
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Ik ben niet flechts alleen een deftig Edelman,
Maer ook een moedig ^eld die wapens voeren kan*

Ik ben uit eigen aard genegen om te vechten,

En wie my fmaadheid doet dat moet den degen rechten j
En zoo ik 't niet en liet', om u, beroemde Maegd,
Ik hadde dit gefpuis al lange wech gejaagr.

O Peerei van het Ryk! laet dit gezelfchap varen,
En acht 't voor geluk met my te mogen paren;
My, zeg ik, wiens gedacht is over al hekend,
Soo v?rr' de klare zon haer gulde w.igen mend.

Myn Ouders hadden macht op duizend fchc;one dorpen,
Ook eer Deucaliön de lleenen heelt geworpen ,

Ook eer de groote vloed bezat het gantfche land,

En J

.at 'er niet en was als baren zonder ltrnd.
Gelooft 't, edel bloed en kan hem niet verzaken,

Al wat van Goden komt da*: moet den hemel raken,
Het vuur klimt alle tyd, en wat het vuur genaakt.

Dat word ook even zelfs tot enkel vuur gemaakt.
Kieft my, tot uwen Man, gy zult in korte fronden,
Ontfangen myr.en rsed tot in de t iepfte gronden;
U naam zal veer ig gaendoorgantlchhetaerdfchedal,
En 't zal doorluchtig zyn wat van u komen zal.

Gy moet (gel^k men zcidj eens tot een Kroon geraken;
IvJaer wie van dezen hoop zal u Vorfinne maken

Sal 't dezen Lar.grok zyn die gy hier voor u ziet?

Neen zeker, die en heeft d:er toe de vuiften niet.

Hy kan flechts in den Raed met ürooge woorden ftryden,

En geenzints in het veld en om de legers ryden,
Syn hcnde 1

is papier en niet als weeke ftof,

Gv daerom let op my, en laet hem in het Hf.
Al die veel bezu>; zyn ontrent vernufte boeken,
Die ichatt' ik onbequaem ten dienfte van de doeken,
Gy laet die vyzvn hoop, en kief een oorlogsman,
r

t is mars van ouden tyd die verus itrekn kan.

Da- 't tchynt gy (liet he: oog op dezen uwen Kramer,
JViaer, zoo je my gelooft, hy is n< g onbequamcr;
Den Koopman is een menieh die zonder rufte leeft,

Yermids htm ftaeg de geeft in verre landen zweeft;.
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Hoc kan hy na den eifch een hupze Vryfter minnen?

De liefde van het ge<d die woond hem in de zinnen,

Die maalt hem in de kop, ook dikmaal in de nacht;

Want 't is zyn eenig heil daar op zyn herte wacht.

Indien hy voordeel zag , ook by de zware Moorcn,
Voorwaar een witte Vrou en zou hem niet bekooren,

Hy liet zyn echte Wyf, en al de Vrienden daar,

En gave duizendmaal zyn leven in gevaar.

Hy wou zyn Huisgezin, zyn Kinders laten varen,

En zweefde jaren lang gedurig op de baren;

Hy reisde na den Turk , of tot dan Indiaan

,

Of daar geen menfchen voet zyn leven heeft gefhan,

Ja, kon hy winfte doen, hy zou een winkel (lellen,

Tot voor den zwarten poel , of midden in de hellen

:

Hy voer door Acheron, en, waar het voordeel groot,

Hy ftiet ook Charon zelfs uit zyn verouden bood.

Geen rotz ,
geen barre ftrand , geen onderaardfche dingen

,

Üf een die win ziek is , die- weet 'er door te dringen.

O! 't Is een deerlyk Wyf dat met een Koopman trout,

Vermids hy meer de zee als haren akker bout.

Dat u een Kramer vryt, en wil zyn Vrouwe maken,
En is maar enkel fchyn en rechte beuzel zaken,

't En is, 6 friflche blom! om uwe fchoonheid niet,

Maar om u ryk ejeraad, daar op den linker ziet.

Hy weet dat zoo wanneer u Vader komt te derven

,

Gy dan zult machtig goed en groote fchatten erven:

Hy weet 't dat je zyt uw's vaders eenig Kind,
En ziet dat is de grond waar op men u bemind.

Maar die een Ryk begeert, en moet geen rykdom achten,
Hy moet al hooger kans, en gmoter dingen wachten;
Een die maar op het geld zyn domme zinnen fpant,

tin word noit machtig Vorll of Priiice van het land.

Het ftaal gaat voor het goud, dat leid t t groore zaken,
Daar heeft een moedig Held zyn handel af te maken,
Dat is alleen de weg waar door men Ryken wind :

Gy weeft dan , Ichoone Maagd , tot myn beroep geziat.

Al fchynt den Handelaar hy wylen eens verheven,
Hy werd, men weet niet hoe, tot aan de grond gedreven

Hy
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Fvherfl wanneer hy blinkt, ook v«n den minften (Toot,

Hj is een rook* een mi'ï, een bo!>hel i- den floot.

Wat kan één Hav delaar, wat ma: een Kraker ro m n?
Dat ny een Koopman hiet, zal ik een hoopman r oem n:
Waar is 't dat ben dit volk geruft er ?<eker wnd ?

Ha«r goed hangt a?ndezee,hafir W; jftand ..a i'ewinJ,

Ey ! laat de Kramer daar: wy moeten ' Of vger nvevtn
,

Wy moeten, hoe het g;aa , gel k als Princen leven.

't Kri fs toor u geen fchaud' al ko m ik in ge. aar,

Een Kr gsman, weerde -Maagd, en word gctn Makt laar.

Sal ik nu tol hen ^aan die na den Kramer volgen?
Neen,haa gezicht alleen dat maakt myn I er verbolgen;

Niet een van al den hoop en is my noemens weerd,
Gy, eert dan met u gunft al een het edel zwcerd.

De wapens dien ik draag, de wope-ns geven kroonen,
En dat zal ik eerlang u met 'er diad betoont n;
De wapens zyn myn vreugd . het zwaard myn herten

En als ik woelen mag, dan ben ik eerft geruft (luft
?

Ik ben van myner Jeugd een Hofman over i ond^rd,

Sco dat myn hooge naam door al de wereld donderd;
Ik floeg Ie ft duizend man ontrent den vetten Nyl,
En 't bloed liep over 't laRd by ni een gantfche myU

Ik (loeg in dat gevecht een Reus met ei;en handen,

lkkloofd' hem *t bekkeneel tot aan zyn harde tanden;

Daer viel dat grouzaam ftuk, en gaf zoo grooten flag,

Gelyk als in det van een thooren geven mag*
Daer liep het machtig heir, gelyk gejaagde (chapen,

Sco dat 'er niet een rot te zamen was te rapen ï

Waer ik maer henen keek, daer was 't al beducht,

En waar ik maar eu quam daer gaf 't al de i Ipéhfe

Mser zou ik in het lang van al myn daden fprekén

,

Daer is ^een tw>rTel aan, de tyd zou ir.y omreken:
Ik zwyge daarom nil, en z gge tot befluit,

Laat my de Ichoone Maagdeer' flux den degen uit.

RAADS-HEER,
De Raads-heer zweeg een wyl, ton zich een ieder ftilde,

En naar hem was gevraagt of hy iet -zeggen wilde

,

Begon
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Begon hy dit gefprek : ó nok volprezen Maagd!
Leent my een gunftig oir , indien het u behaagt.

'k En wil niet op myn bloed, of opmyn ~>uders roemen,
Dat z^n, na my begryp, niet als verlepte bloemen,
Wie op zyn oude ttam, of groote vrienden Itaet,

Verheft eens anders lof, en niet zyn eigen daad.

Al wat ik heden ben is my niet atn beftorven,

Ik hebbe 't even zelfs door eigen deugd verworvene
't Is beter dat een Man op eigen vleugels zweeft,
Als dat hy zynea glants van dooden Heden heeft.

Maer Hopman , wie gy zy t , die door u moedig fpreken
,

Maekt onluft over al, en geeft <>ns harde fteken,

Ik bidde niet te fel. Weet datje nu ter tyd,
Hier by een teere Maegd, niet in den oorlog zyt.

Vco* al wili niet te veel van uwe wapens zeggen,

U voorlïel, lieve Man, is licht te wederleggen;
Als gy om oorlog roept, dan zit ik in d.n Raed,
Aan wien het krygs beleid en ook len vrede ftaet.

Gy moogt geen trommel flaen geen ven-iel oit ontbinden,
Tea zy het ons behaagt, en wy het die ftig vinden;
Aan ons, aan ons beleid , hangt u geheel bedryf,
Wy zyn gelyk de ziel, en gy maer als het lyf,

Geen fpies, geen zwakke lans, geen ui-getoogen degen',

En mag hier in de ftad en in het veld bewegen,
't En zv door onzen wil, en onder ons gebiet,
En zonder dat bevel vermag u leger niet.

Gy zyt -alleen gewoon om met 'er hand te vechten;
Wy, door een wys beleid, de zaken uit te rechten.

t'y zyt miar af gericht om in het veld. te flaen,

Wy letten in den Raed wanneer het dient gedaen.
Gy voert alleen den kryg met uwe groove leden

;

Wy, door bezetten Raad en wel bedachte reden.
En even als de geelt is h>oger ais het lyf,

Soo is u dom gewoel beneden ons bedryf.

S >o veel als een die fliert is hooger van gedachlen;
Als die maer op het z il of op den kabel wachten;
Soo veel is ons her ep in hooger eergeftelt,
Als die met dom gewoel een Lns ot pieke veld.

Gr
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Gy roerat u byfter zeer, en al op bloed vergieten,

Wy, dat het gantfché land den vreede mag genieten.

Gy , dat het groene veld met bloed bevochtigt word*
Wy , dat 'er in het Ryk geen bloed en zy geftort

,

Seg my nu fchoone Maegd, wat zal u bed gelyken?
Ik"weet u teere ziel zal na de vrede wyken '4

Gy hebt een zacht gemoed, en wonder zoeten geeft,
Die ook dm blooten naem van kryg en oorlog vrceft,

Al wat de Jonker zweft van zynen felle degen,
JDat is u tot het merg, dat is u byfter tegen,

ïioe kan zyn wreeden arm door menfeh en blocdbefmet,

U doen, na uwen aard de vriendfchap in het bed?
Het zul u-voor gewis de leden doen vervriezen*

De 1aften doen vergaan , en alle vreugd verliezen

;

Want, na dat ik u ken, zoo heeft u teer gemoed;
Een afkeer van den kryg een fchrik van menfchen bloed*

Ik weet hoe even dan u zal voor oogen komen,
Dat hy aan cenig menich het leven heeft genomen,
De ziel heeft uit geperft, de dood heeft aan gedaan

,

En dan zal u het hert in uwen boezem flaen,

En dan zal u de fchrik door al de leden ryzen,
En als met eiger kand de bleeke geeften wyzen *

Die uwe» oorlogsman heeft uit haar plaats gejaagt,

En dit is vry een ramp die ftille zinnen plaagt.

Maar 't fchynt dat deze vriend u gunlte »al beloonen,
Met rykdom, zoo hy zeid, en met gewonne Kroonen*
En dat 'er niet een menfeh zoo hoog geraken kan,
Als iemand zyns gelyk, dat is, een Oorlogsman.

Ik bid u, frifTche Hiom, zoo gy het wilt gehengen,
Daar is voor onzen ftaat al vry wat by te brengen:

Indien u hoog gemoed na groote namen dorft,

Die raad geelt'aan de prins, dat is een machtig Vorft*

Wie met een wys beleid den Koning kan beftieren,

En geven aan het land een regel van manieren,

En Rechten aan het volk, en wetten aan het Ryk*
Die is of Koning ze fs of immers zyns gelyk,

T)e t rins gaat op de jacht en houd zich onbeladen,

$n laat het Ryks beleid aan zyn Vertroude Raden*
De



VAN RHODOPIS. -^o
De Prins neemt zyn vermaak, wy zicteninden Raad,

,
Hy voert alleen de naam , en wy de ware daad.

Wat hoeft men om een Kroon een feilen kryg te voeren,
En door een magtig heir veel landen om te roeren?
Daar is een beter weg tot zoo een hoog geluk,

, Kielt my voor uwen Man . gy hebt hetgantfcheituk
Een Krygsman,. om een roof of eere weg te dragen/j

Die meet in friflche jeugd , zyn lyf en leven watten;

En word hy door een piek of door een pyl geraakt,

,
Daar leid hy dan verminkt en deerlyk afgemaakt,

Dan komt hy menigmaal, ellendig zonder ermen,
Ontrent de jonge Vrou, of by de Vrienden kermea:
Of hem is eenig been geMe ven in de loop,

Of hy is even zelfs verlooren in den hoop,
Vertreden op het veld, tot fpyze van de raven,

$00 dat men niet en vind dat iemand kan begraven.

Hoe ziet in dit geval, hoe ziet de uffer dan',

Die groote Ryken wagt van haren Oorlogsman!
Nu,makker,'t is genoeg, laat uwen hoogmoed varen 9

Want die en is maar drift van uwe rauwe jaren

:

En roemt niet van u lans, of van u moejig paard,

De penne, lieve Man, is beter %\s het zwaard.

Met dat deRaads-HeerzweegzoowoudeDichterfp eken.

Want een die voor hem Hond die was alrte geweken:
Hem docht, vermids de Man inKuaiten w^sgeleert,

Dat hem de derde plaats behoort te zyn vereert.

Maar Alcon fluit het werk, hy is den Dichter tegen,

Om dat hem by de Maagd fcheeft gunft te zyn verkregen

,

En dat verdroot de Man tot aan zyn diepite ziel,

Mids hy meer van het geld, als van een ve rsjenhièL

Hy zag den koopman aan , en met een vlytig wezen,
Soo heeft hy meerder gunft aan deze kant bewezen;
Hy gaf hem volle macht te fpreken dac hy wou,
En zei den Dichter aan dat hy noch zwygen zou.

Dit gaf Mercator moed, en vry niet zonder rrden;

Dies is hy van het volk een weinig uit getreden,

En na dat hy de Maagd heeft huid' en eer geJaaft,

S#o vingc hy met befcheid aldus zya redtn aan

:

Kk KOOP-
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KOOPMAN.

Wanneer ik ons verfchil ga na de reden wegen ,

Soo is 't (na my dunkt) alleen hier in gelegen:

Te weten, hoe den menfch zyn wezen hooger fielt,

Door Wapens, door de Pen,'of door het edel Geld.

En wie zich aan de waan niet is gewoon te binden,

Die kan van (tonden aan de waarheid ondervinden

;

Men zegge wat men wil , wat boek of degen geeft

,

Is maar een fchrale lucht die om de zinnen zweeft,

Is maar een ydel ding, een fchepzel zonder wezen,
Een keteling in 't oir uit enkel wind gerezen

,

Maar ik en weet niet wat d?ar op verwaantheid roemt

,

En dit is zoete Maagd, dat eere werd penoemt.
Brengt die eens by het geld, wat zal hetuverfchillen,

By die in dit geval de waarheid fpreken willen?
'Geld is een wonder ding daar op een ieder wagt,
Geld heeft aan menig Maa den adel toe gebracht;

Geld maakt de kleine groot, geld heeft geduchte krachtea
Geld maakt de droeve bly, en doet de Pri; een achten.
Geld oeffent hoog gebied, waar uit den adel waft,
Geld is aan alle kam een aangename gaft.

Geld , op een ander tyd , doet thoorens , hooge wallen

,

Ja fïeile rotzen zelfs 'in haatten neder vallen.

Geld weder, als het wil, maakt rouwe kamers net,
En lege iïallen vol , en fchrale keukens vet.

Geld maakt van vierkant rond, geld kan paleizen bouwen
Geld is in hoogen prys ook by de fchoone Vrouwen.
Geld fchildert geld blanket,geld maaktvanlelykfchoon
En waarom meer gezeid het geld dat fpant de kroon,

WT
at zal een Krygsman doen hy kan geen oorlog voeren,

Hy kan geen trommels flaan, geen wapens laten roeren,
Hy kan geen ruitery doen draven op het veld,

Soo hy het nieten doet door middel van het geld,
Een zenu van den krvg- Laat iemand geld ontbreken ,

Straks zal zyn gantfeh beleid, zyn voordel blyven Heken,
Straks zal aan alle kant zyn leger blyven flaan,

F,n niemand van den hoop en zal 'er willen flaan.
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Nu zeg al. wederom* waar is het geld te vinden ?

't En zy die handel doet zyn beurze wil ontbinden?
Een Prins die geld behoeft die fpreekt een Koopman
Die weet 'er middel toe , en doet de wifTels gaan

, (aan

,

Hy doet van alle kant den rykdom neder dalen,

Hy kanze met een brief uit verre landen halen:

En niet voor dat het geld te zamen is gebracht,

En heeft 'er eenig Vorft geweld of booge macht.,

Geld, geld dat ïs de leus, geld is den hoogden zegen,
Door geld word alle ding van elders hier gekregen

;

Door geld ben ik gewoon te brengen in het land ,

Al wat te Congo waft, en wat Sumatra plant

Geen ftad kan zonder geld, geen Staat en kan 'er wafTen f

Alwaar geen Koopman is , daer zyn geen ryke kaften 9

De zee-vaart is de ziel van al dat wereld niet,

Om dat hier door het volk zyn volle luft geniet.

Wat kan 'er op het veld of aen der heiden grocyen?
Wat komt 'er uit de zee of uit de beeke vloeyen?
Wat word 'er uit 'c vier of uit de lucht gewrocht
Dat niet door myn beleid te voorfchyn wordgebrocht ?

Al woont het edel goud in onder aardfche kuilen,

En fchynt voor alle tyd aldaar te willen fchuilcn,

Ik brengen evenwel, ik haal 't aan den dag,
Hoewel het noit een menfch hier op der aarden zag»

Wat dient hier meer gezcid? Ik kan als open ftel en.
Het ongemeten vak, de poorten van der nellen,

Geen afgrond is zoo diep geen klip zoo byfter fleil,

Daar ik niet op en klim , of onder door en zeil.

Ik houd 't voor gewis, ik weet dat u gedachten,
Den ryken diamand en alle fteenen achten*

Ik weet hoe gy bemint dat in den oefter waft,

Om dat het allerbeft de jonge Maagden paft.

Maar zegt ons met befcheid, wie doet de peerels halen?

Wie doec den Indiaan in diepe gronden dalen ?

Ja midden in de zee? is 't niet het magtig geld,

Dat. hem door on> beleid ten loone word geitelt?

Wie doet hier in het Hof den ryken amber komen ?

Wie heeft den zoeten reuk den "katten af genomen?
JC-k 2 Wi
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Wie brengt hier porselein ? En wie het fchoon koraal l

Van ons en van het geld daer komt 't al te maal.

De zee betaalt my tol, en alle ryke ftranden,

£n al het wilde volk, en al de verfte landen.

Niet door het Hoofs beleid, of eenig krygs geweld
ik kryget al te mael door middel van 'het geld.

Is dar niet Koning zyn? De groote waterftroomen

,

De felle rotzen zelfs, de gommen uit de hoornen,

En wu 'er op het veld, of in, het water groeit,

Dat komt aen alle kant in onzen fchoot gevloek.

Al wat de Jongheid wenfcht de teere daagden lieven-
\

Da ir kan ik met 'er daad de wereld in gerieven,
\

Wy halen 't uit de zee, of uit een verre kuft,

Al wat het oog begeert, en wat het herte luft.

Wat gaat denKryg>man aen een Koopman door te flryker
\

Die voor zyn malle pracht vry niet en hoeft te wyken •

\

Voorwaar dat lyd'ik niet , maar hoort dog wat 'er fchor

Waerom de wfnd-gek raaft, en dus zyn galle (lort

Een Krysman in het veld, een Koopman in de (leden

Syn flrydig tegen een, als met de gantfche leden,

Al waar de kryg genaakt, daar is dat zegen wvkt,
Maar waar dat handel komt daer word 't al verrykt.

Een Krygsman is een rups , een kever op de boomen,
. Een (trooper op het veld, een roover op de {hoornen

Een vyand van het regt, een hater van de deugd,
Een breeker van de tucht, een fchender van de Jeugd

Een geeiTel van het land: wat zal ik vorder fpreken

Een peft, een al bederf, een winkel van gebreken,

Een poel van alle vail, een fmifle van verdriet,

Prin^efle , wat je doet, en neemt den Krygsman niet

JVlaar 't is genoeg gezeid,'t is tyd hier af te breken,
Niet een van dezen hoop en dient by my geleken.

Ik kome tot befluit, en zegge voor het left,

Alwaar de penning fpreefo , daar klinkt de reden beflj

Hief ftoof de Krygsman op . en werd tot wraak genegen
Py fchoot ter zyden uit, hy Aoeg op zynen degen:
Eu had hem Rhodope niet ftraks^een wenk gedaan,
Dee Koopmau r,ad gewis zyn handen niet ontgaan.

Maaj
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MaaraJs de fchoone Maagd tot hem haar oogen wende,
Doen was 't dat hy terftond zyn ongelyk bekende;
Al fcheen hy fchier verwoed , en uitermaten gram

,

Hy was van ftonden aan zoo dwee gelyk een lam.

Rentenier, begint u werk,Cgirg hier de Vader zeggen)
Gy 'roogt dat u mishaagt met reden wederleggen:
Maar houd u gramfchap in. De Jongeling begon,
En fprak voor zyn beroep ten bede dat hy kon.

RENTENIER.
Als ik myn oogen keer ontrent der menfchen zaken

,

En vlytig onderzoek, wat al de lieden maken,
Soo vind ik, waarde Maagd, dat al wat ieder doet,

Noit vry en is geftelt van druk en tegenfpoed.

Een wiflelbaar geval beflicrt hier alle dingen.
Wie kan de fnelle lucht, wie kan den Hemel dwingen?
Wie is 't die de zee en hare ftroomen bind?
Wie heeft 'er oit betoomt de vleugels van den wind?

Wie kan zyn eigen hert, zyn aan gebooren zinnen,

Wanneer 't de nood vereifcht, met reden overwinnen!
Ach! niemand wie 'er leeft; al wat de zon befchynt,
Verneemt men dat verkeert, of in derhaaftveidwynt*

Wie kan een Princen hert in eenen ftand bewaren,
Dat ftaag werd omgevoert gelyk de loffe baren?
Wie kan oit zeker zyn wanneer men vechten moet,
Van voordeel, van gelyk l of van zyn eigen bloed?

De Krygsman heeft gezwetft, zoo dat ons ooren tuiten,

Waar uit zyn hoogen naam en groote itaten fpiuiten;

Maer als men zyn bedryf met reden ondertaft,
Soo gaat al dat 'gefnurk in geenen deele vaft

Laet hem vry machtig volk wel fehrap in order zetten,

Iet, ik en weet niet wat, dat kan hec al beletten:

Een rook, een raift , een damp, gerezen uit de lugt,

Dry ft hem, die boven lag, niet zelden op de vlugt:

Een die de gulde zon het voordeel had gegeven,
Dien heeft de doffe Maan wel uit 't veld gedreven ;

Men hoort 't over al, men ziet 't in 't gemeen,'
Het gaatfche krygs beleid is maar een dobbel -ftoen.

Kk 3 En
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Ed fchoon de Raadsheer pogt met wonder groot vertrou-
De Koning is de grond waar op de lieden bouwen: (wen

Sy worden groot gemaakt alleen uit enkel gunfc,
En zoo te blyven fcaan Is vry geen kleine kunft.

Ete Vriendfchap van het Hof verkeert gelyk de winden*
En die is weinig tyds op eene plaatsje vinden.
Hoe menig Edelman , voor dezen groor gemaakt,
Is op een oogenblik in lagen ftaat geraakt.

Al wie dit over komt die moet zyn hert verknyzen;
Om dat hy by het volk hem ziet met vingers wyzen.
Hy is 'er beter aen die noit verheven lcond,
Als die, naer hoogen ftaet, zich in de laagce vond,

De Koopman die zyn kraam zoo moi weet op te pronken

:

Al fchynt hy hoog te zyn, is mede licht verzonken:
Al krygt hy zynen wenTch en wonder machtig goed,
Hy

#

emdigt menigmaal in druk en tegenfpoed.
De wind, die hem een fchip heeft over zee gedreven,
Dat hem in kleine tyd heeft groote winft gegeven,
Die brengt hem wederom wel ligt zoo harden flag,

Dat hy ontrent de b'mrs niet ftaande blyven mag*
Men ziet 't alle daag, die zoo gedurig woelen,
Die laat het ongeluk gewifle Hagen voelen,
Daar is geen twyffel aan , we groote netten fpant

,

Die krygt, eer hy het gift, veel fcheuren in het want.-

Gy dan wilt nimmermeer zoo loffen ftaet verkiefen:

Wie haafcig goed verkrygt die kan het ligt Verliezen,
'* En t'wyl men voordeel doet, en weder fchade lyd,

Soo is de ban^e ziel gedurig in den fcryd.

De daad die wyfe t uit. dat zoo onwiffe vlagen,

Syn niet aan ons gemoed als ftaag gewiffe plagen:

,Maar wy gaan op de maat, en noit te lydig bly

,

Dog weder in den geeft van harde nepen vry.

Dat is de mahfehen beft. Waar toe het ftaag bewegen ?

Cezecheid in den geeft noem ik een grooten zegen.
Laat woelen dien het lufr. Een ftil en rein gemoed 9

Is welluft r.an de ziel, en voor hec lichaam goed.
Oie niet ea wil ontzien de kracht der elementen,

jürè gronde zyn gezin op vafc gefcelde renten

,
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Dat is een ftil bedryf, en zonder groot beflag

,

Daar iemand mee vermaak zyn vreugde plegen mag.
De Krygsraan gaat te veld , hy mag hem geenzints paren

,

Daar blyft de zomer-tyd, het zoetfte van de jaren:

De Raads Heer moet te Hoof, daar zit hy dagen lang ;
Want groote Princen dienft en is maar 'enkel dwang.

De Koopman is een flaaf, hy moet gedurig fchryven,
En veeltyds over zee een lolTen handel dryven.

Siet geene van den hoop en dient voor uwe Jeugd.
Om dat je geen vermaak van hun verwachten meugt.

Gy (leid dan uit den zin zoo ongelegen zaken

.

En wilt voor uwen ftaat bequamer gronden maken:
De krygsman Jent u niet, gy zyt vaa zoeten aard,
En hy een rauwen gaft,die nieiêenmenfchenfpaart,

De Raads Heer in den geeft bevochten met de zorgen.
Heeft dikmaal niet geruft tot aan den lichten morgen.
De Koopman reift geftaag, of paft op zyn gewin,
Indien niet met het lyf, ten minften met de zin.

Ik ben de man alleen dfe myn gehede lecien,

Kan na den vollen eifch in uwen luft hefteden,

Ik ben gedurig i'huis om u vermaak te doen

,

Bereid, tot uwer vreugt, te zitten in het groen,
Te fpelen in het veld te ryden in een wagen,
Te zoeken uwen luft in velden, boflehen, hagen,
Wech dan met dat het kraam , ofboek , of degen geeft

,

De menfeh heeft eerlt vermaak die op zyn eigen leeft.

En ichoon ons tyd verloopt, terwyl wy fpeelen ryden,

Ook dat geeft even zelfs ons ftoffe tot verblyden ;

Want met een korten dag, of naar een fnel'en nacht,

Verfchynt ons tot vermaak geftaag een nieuwt pracht,

Als zich een ander quelt, met droefheid in genomen,
pat hem een Vrolyk jaar is haaftig om gekomea,

k

Syn wy des noch verheugt: de tyd geeft ons gewin,

Én brengt ons even ftaag geluk en voordeel in.

En waarom meer gezeid wy leven zonder zorgen,

Ons renten zyn bezet, of vaft door goede borgen-

Myn dunkt hy is een god die op zyn renten leeft,

Ona dat God alle ding by tyd en Honden geeft:
' K k 4 D-aa
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Dan zend hy jeugdig kruid, dan hoi, dan kooren aren,

Dan ooft en winer fruit, om lang te mogen fparen,

Dan edtl druif gewas, ten leüen witten molt

.

Die van een kou en angtt een bangen ziel verloft.

Het gaat ons even dus de Maan en hare paarden,

En meten nimmermeer de ronte van der aarden,

Of daar ryft nieuwe vrucht ook uit ons eigen land.

Van dat 'er is gezaait, van dat 'er is geplant,

Van dat 'er in het woud of elders komt te fpruiten ,

Soo dat men ieder maand met vruchten kan befluiten,

En waarom lang verhaal; wy vinden t'aller ftond,

Een verfch en nut gewas ten dienfte van den mond.

Jk late dien het lult van Koningryken fpreken,

Soo dwafen hoovaardy en heeft my noit gefteken,

Een ieder eerlyk Man is Prins in zyn gezin

,

En wie hy Vrouwe noemt die is 'er Koningin
Al wie in zoo een ryk geen luft en weet xe vinden 3

Die is ftaag ongerufi en fweeft met alle winden.

J n waarom is den menfeh een fiave van 't geval?
Vernoegt u grillig vofk, en gy bezit 't al.

Men zegge wat men wil: Ik pryze vatte renten,

Die treden met den voet de kracht der elementen;
Wy zyn in volle ruft, ook ais een ander beeft,

Ik houd' hem voor een Prins wie ftil en zeker leeft»

Na dat op dit gefprek een feil te was gerezen,
Miflchien om d*t de Man de ftilheid had geprezen,
Trad fluks de Dichter toe: en met een zoet gelaat,

Soo fprak hy niet een woord als op de rechte maat»

POËET.
Indien gy weerde Maagd, gelyk gemeene menfehen,
Woud. fiaat en magtig geld; en luye dagen wenfchen,

Ik weet 't voor gew.s ik mogt wel henen gaan,
Want ook te dezer frond myn zake was gedaan;

Maar na gy net en acht dat flechte Juiden pryzen,
Fn heot u orein geleert vry hooger op teryzen,
Soo oen ik wel getrooft te wachten met gedult,

Wieo gy 5 ó waarde bloxn voor u verkiezea zult*

Wel
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Wel aan gy die befcaat u zaken dus te pryzen

,

Êy laat u van de kunfc een weinig onderwyzen:
Waar meent gy dat een Ryk of Scepter in beftaat?
Voorwaar niet in het Hof vol gullen overdaad,

Niet in een grooten Heep van fiere lyf trawanten,

Niet in een prachtig kleed geboort met diamanten,
Niet in een ryk gebou, of in een gulden zaal,

Ik achte dit bejag voor leuren al te maal.

Hy die zyn tochten dwingt , die eerzucht kan bedryven

,

En tegen bleiken angft zyn herte weet te ftyven,
• Die niemands flaaf en is, geen H.eren na en loopt,;

Geen hoogenftaat en wenfcht,geen grootelaftenkoopt?

Die aiemant oit en vlyt maar eert de vrye reuen.

Die weinig goeds bezit en efter is te weden

,

Die van geen fpyten zwelt die na geen wraak en dorfc,

Dat is in mynen zin een Prins of magtig Vorft.

Daar in ligt heerichappy die niet en is te ichatten

,

En die van duizend een niet recht en weer te vatten,

Daar in 6 reine ziel! daar in ligt hoog gebied,

Du niemand van het volk , in ware daad en ziet.

Gelukkig is de menfch, die zich kan vergenoegen,
Met dat den Hemel geeft, en dat' de Goden voegen;

Voorwaar wie dezen fcand eens veft in zyn gemoet.
Is hooger in geluk als Prins of Koning doet.

Wel , om zoo ryken Kroon voor ons te mogen winnen ,

Daar heb ik wapens toe en op getoogen zinnen:
Kom voegt u nevens my, ik ken de rechte baan,
Die ons geleiden zal ook hooger ais de maan,

Die ons geleiden zal tot boven in de wolken,
En toonen over al de dwaasheid aller volken:
Kom voegt u nevens my , en onder myn beleid,

Daar is u deze Kroon voorzeker toe bereid,

Een kroon een ryke Kroon, die aan u jeugdig leven,

Sal trooft, en hérten luft, en ftille zinnen geven:
Sal ftellen u gemoed in zoo een vaften ftand,

Dat gy zult rufte zien al viel het gantfche land.

X^aat al den feilen hoop, laat al de nyders keffen,

Geen. vier, geen watervloed, geen donder zal u treffen.*

K k 5 Wy
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Wy zïten onder een geruft en vrolyk zyn,
Terwyl hen Pringen zelfs vergapen aan den fchyn.

Ik zal in uwen arm een aardig veersjen dichten:
Dat zal u met vermaak tot aan den Hemel lichten;
Dat zal door zoete vreugd verheffen u gemoed

,

Uit dezen aardfchen draf tot aan het hoogfte goed.
En als dan eens den tyd u zal ten einde leiden,
En dat gy met vermaak zult uit 't leven fcheiden,
Dan heb ik tot myn dienft den wagen van den Faern,
Die zal door al het land gaan voeren uwen naam :

Die zal met zoet geluit door al de wereld rennen,
En wie een menfch gelykt die zal u deugden kennen,
Soo dat na duizend jaar u graf zal zyn getoont,
Soo dat na duizend jaar u graf zal zyn gekroont,

Gekroontmetbloem-gewas, met dnizend groene takken,

Die zal de zoete ieiiTd op ons gebeente fmakken.»

En zeggen tot het ftof : Ruft,"ruft zoete lieven, ruft,

U naam zal van de dood noit werden uit gebluft.

Pilaren van metaal, en hoog verheven wallen,

Die mogen met er tyd, die moeten neder vallen:

Maar wat een edel geeft de menfchen achter laat,

Dat is voor alle tyd, de wereld een cjeraat.

De Jonkheid die ons vo'gt zA uwe deugden roemen,
Sal ü door myn gedicht voor al gelukkig noemen:
En menig aardig dier van ongeveinsüen aard ,

Sal wenfchen eens te zyn dat gy te vooren waard.

U geeft zal onder dies tot in der hoogte zweven,
Sal in een diepe vreugt en by de Goden leven

:

Daar zal de lauwer krans die noit verdorren kan,

U zwieren o;n het hooft, en gieren uwen man.

Daar zal het geeftig volk en a! de reine zielen,

U voeren door het zwerk met ongemeene wielen,
• En toonen in de lucht den grooten Orión..

En leiden met 'er hand de peerden van de Zon. ,

Daar zal een helle ftraal, die noit en zal verdwynen,
Verlichten u gemoed en door u ziele fchynen;

Soo dat gy kennen zult tot in den diepften ajrond,

Dac noit eea geeftig brein op aarden ondervond.
Gaat,
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Gaat nu eens , weeHfte pand, gaat nu eensvergelyken,
Den ftaat by my verhaak, mee alle Koningryken;
Voorwaar zoo gy u geeft maar eens ontluiken wilt,
Gy zult met oogen zien wat 't een en 't ander f'chilt.

Maar, na dat ik verfta, men hoort hier menfehen praten.
Die op een diep geheim en teikens zich vcrlaren:

**

Sy vinden (na men zeid) vermaak in haar verdriet,
Om dat men hier en daar een zeldzaam fpookzelzieU

Of mids een hèefche ftem, van onder op gedreven,
«Heeft uit een duifier hol een vreemd geluit gegeven;
' Of om een ander gril. Siet, als 'er iemand inind,
Hoe ligt hy iet bedenkt, of hem ten beften vind,

Wat my hier in belangt, ik kan u teikens zeggen

,

Daar met een vaft befluit zyn gronden op te leggen i

Ik heb van deze ftof al vry een groot getal

,

Een fpeelt my voor den mond dat ik verhalen zal;
Lcü op een zoeten dag als wy een deuntjtn zongen,
Zoo quam 'er op het boek een rappe vloo gefprongen;
Maar ftraks belent het dier ontrent u teere borft,
Om daar in volle luit te laven zynen dorft.

Het koos u flinker zy, en wift alzoo te komen,
Ter plaatze daar u hert zyn woonplaats heeft genomen;.
Daar zet het zich ter fpobr, en hecht zyn kleinen mond^
Juift daar het in het vel de teerfre plaatze vond.

Gy word het beeft gewaar en had 't fchier gegrepen ;
Maar echter raakt 't wech eer dat het was genepen; *

En mids gy zyn geflacht en al zyn makkers haat,
.Zoo zocht 't buiten u een ander toe verlaat,

Het fprong my op den arm, en dat met raffe ^acgen^
Ik zag hoe dat 't liep met grooten angft bMtengen:
Het kroop my in de mou, tot daar myn^Rr fleeg,

Daar ftond het weder ftil , het fcheen hem diepgenoego
Gy zaagt 't met vermaak hoe dat zyn teere pooten

,

Zich voegen tot het werk en op myn leden ilooten,

Hoe vinnig dat het beet, en hne zyn kleine bekj,

My als. een adder ftak , ea maakt een roode plek. -

Het,
* Dit (laat op her gene de Rorduurwerker hier na verhaak; roerou"1 *

Scrdzaame Godiprake, daar van hy gewaagt»
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Het dier was rond en vol: en ging daar op vertrekken >

En ging, 'k en weet niet waar, zyn teere leden dekken,
Ik vond een diep geheim, ja trooft in dit gezicht,
En heb 'er naderhand een veersjen op gedicht:

Kleyn Flootje ,gee[iïg Dier, voat hebje gaen bedryven*

Gy hebt in u den geeft van twee ver/cheide lyven*

Gy zoogt viyns hertzen bloed, en ookvanmyn Vriendin ,
De myn* en hare ziel nae??jt gy te zamen in.

Wy zyn in u vermengt en onder een gedreven ,

En leiden binnen u alreeds een echte leven ;

Ons v ebt, ons innig merg, ons herten zyn gemeen %

Wy zyn geen twee voorta .», wy zyn te zamen een.

Wat kan dit zoet geval , wat zal het doch beduiden?
Gewis, nasr ik het gryp, hy maakt ons echte luiden.

Hoe kan het , fchoone Maagd , hoe kan het anders zyn ?

Myn bloed dat is het u , en 't u is weder myn.
Ziet 'wat een aardig fpook heeft Venus hier gezonden,

Wy moeten voor gewis te zamen zyn gebonden,
Te zamen zyn gepam. Wel aan dan tot befluit,

Ontzegt dit 'grillig volk en 'weeft myn lieve bruid.

Indien men teikens acht. genomen van de dieren,

Die in het groene woud, of om den hemel zwieren,

Zoo dient voor al gelet, op zoo een diep geval,

Dat fchier met woorden zeid wat ons gebeuren zal.

Wel aan ontfangt myn hert, dat ik u kome bieden,

En let niet op den waan van deze groote lieden;

Myn ftaat is boven haar, fchoon nydennyderkeft,
Zoo verr' de waaroe ziel het lichaam overtreft.

De Dichter had gezcid . en om zyn moedig fpreken,

Zoo jfcs
s
J|fc(t. afliet volk ir. haar gelaat enttteken:

Dog n^ffn korte wyl zoo quam de Schilder voort,

En'tbleekaanzyngefprek, hoe dat hy was geftoort.

SCHILDER.
Hoe ben ik in myn fchik als deze pochers razen,

En vallen tegen een gelyk als rechte dwazen.'

Ziet, als de Eoiteher en Kok te zamen kyft,

Dan hoort men ie 't gemeen waar dat de zuiveibly ftö
Wel
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Wel aan, ik laat-' het volk haar eigen vuil ontdekken,-

En legden voor het oog haar on ekende vlekken,

Ik wii 'wat my belangt) maar brengen ann den dag,

Dat u naaukeurig hert tot »ywaarts trekken mag.
De geeften die den aard van ale Konden weten,
Die Hellen ne ens een de Schilders en Poëten;
Want dat een Schilder trekt is ftomme Poëzy,
En als een Dichter werkt dan fpreekt de Schildery.

Haar beider Konden (trekt de wereld tot vermaken,

En doet aan Prlngen zelfs een droeven geelt ontwaken:
Mdar tuflehen hen nog'ans daar vind' ik een vefchil,

Dat ik, eerbaare Maagd, hier openbaren wil:

Watis eens Dichters werk! Hy leert de woorde danzen,

En wat hy winnen kan, en zyn maar groene kranzen,

Ofvan een lauwer boom, of van een myrthen olad,

En dit is zoo het fchynt, een wonder gfoote fehat.

Maakt hy miflehien een vers dat geeftig fchynt tf wezen t

Zoo word hy (naar het vak) by wylen eens geprezen;
Maar dat is anders niet als flechts een fchrale wind,
Daar van Bftit eenig men fch zyn beurze zwaarder vind-

Beziet Homerus zeifs, een JPrince van de Dichters:
Hy met zyn gantfche rot dat waren kale dichters:
En wat is 'c dat hy oii door al zyn Kuntt verwerf,
Als dat hy gantfeh berooit en als verlaten ilerf.

't Is waar dat zyn gedicht nog heden werd gelezen,
En 'r is tot zyner eer als in de lucht gerezen ,

Maar fchoon al leefc zyn naamval is zyn eere groot 3

Het is voor hem 'alleen een zuipen na de dood.
Zyn lof m;ig over zee in alle landen zweven,
Maar daar en plag geen Wyf of Kinders af te leven:
En als een rype Maagd een Vryer krygen zou,
Dan geld die wazem niet, men wil een ryke Vrou».

Wel pryft dan zoo je wilt dat netce pennen fchryven,
,

Maar dat nog evenwel en kan geen keuken üyven.j
Wat is 'er van den geeft en van zyu nooge vlugt?
Men leeft niet van den wind of van de fchrale lugt>

Men kan geen Hoofze maagt , men kan geen fchone vrou-
Met eer, medof-ge tuit, mee dichten onderhotiwen ?(wen

De
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De 'geeft ook even zelfs heeft nood te zyn gevoed,
Zoolang hy mee het lyf te zamen woonen moet.

Al quam Apól'o zelfs met zyn gezwinde gaften,

Indien hy niet en had, zoo moeft de Dichter vaften:

Al wie niet med'en brengt als flechts een bloote Kunft

,

Schoon dat hy geeftigis, noch vind hy weinig gunft.

Van hier dan al te maal die zyn gewoon te dichten,

Voor die vermaard pingeel mogt inkt en pennezwichten

;

De weerde Schilder Kunft verdient meer groote lof

Want boven haar vermaak zoo komt 'er voordeel óf.

Ik winne machtig geld, ik maken groote ftukken,

Ook weet ik op de plaat de Vorften uit te drukken:
Hier dryfik handel med'en vry met groot gewin,
En dat 's ceu dienftig werk voor Huis en Huisgezin.

Ik hebbe left myn kunft den Koning toe gezonden.

Dies kreeg ik grooten dank en meer als duizend ponden,

En nog een Ketting toe die om myn leden hing,

En driemaal om myn hals en om myn fchouder ging.

Een Dichter onder dies die had een Veersgefchreven,

En dat was aan de Vorlt door zeker Vriend gegeven

;

't Gedicht was enkel geeft en van een hoogen toon

,

Maar hoort doch wat hy kreeg tot zyn verdiende loon

:

Ik zag een groene Krans* gevlochten van laurieren,

Die werd hem toe gebracht om hem te mogen eieren;

Daar was een Wapen by dat hem den Koning f^-honk.

Maar al dit Hoofs gewaai en is maar enkel pronk.

Maar waarom lang verhaal ! Ik kan te zamen voegen

,

Dat u, dat al het volk, dat Princen kan vernoegen,

En dat ook boven dien my voordeel geven kan,

En wie dit rech: betragt dat is een handig man*
Dat is een hoog verftand, en waard te zyn geprezen,
Als by de Dichters zelfs ten vollen is te lezen,

Gy* daarom; waarde Maagd, ó ciercel van het land.'

Bied my ook heden zelfs u trouwe regter hand:.

Ik zal dit aardig beeld van uwe jonge dagen,
Aan d'eeuwc die ons volgt zoo kunftig over dragen,
Dat uwe fchoone glans, ook over duizend jaar,

Aan al het Koningryk. zal wezen openbaar,
Dat
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Dat uwe friflche Jeugd door al de naafte (leden,

Zal werden aangezien, zal werden aan gebeden:
Zoo dat gy door de Kunft als eeuwig leven zult;

Schoon dac u levens tyd zal lange zyn vervult.

Zoo gy den kryg bemind, ik kan liet bloedig vechten

,

En legers tegen een met onverzaagde knechten,
U tormen door de Kunft a's of het oorlog waar,
En dit al buiten zorg en zonder 11 gevaar.

Ofzoo u , waarde Maagd een Raad s Heer mogt behagen
,

Vermids hy in het Hof befteed zyn meefte dagen

,

Zoo weet ook dat de Prins van my niet weinig hout,
En zaken van gevolg my dikmaal toe betrout.

En 't is van heden niet dat Pringen Schilders eeren,
De daad ook even zelfs die kan het heden Jeeren:

't Is over duizend jaar en langer zoo ge weeft,
Gelyk men over al in oude boeken leeft.

Zoo gy een Koopman Heft, ik kan ook handel dryven,
En kan ook door de Kunft myn zaken beter ftyven

;

Want zoo 'er eens een fchip van eenig Koopman blyft,
Zoo d 't zyn kraam verzuipt of op de baren dryft,

Al is de goede Man niet in de zee gekorven

,

Hy is des niet-temiu om zyn verlies verdorven

,

Want als eeu Handelaar geraakt in dit verdriet,

Zoo is zyn luifler uit, en zyn geloof te liet

Maar fchoón my dit geval misfehien mogt overkomen*
Zoo ware my nochtans maar weinigj af genomen;
Want als ik Hechts het lyf mach brengea aan deree,
Zoo blyft myn beste ichac behouden van de zee.

De Kunst, dat edel ding en zal my niet verlaten,
Al moeft ik zondet kleed gaan dooien achter ftratea:

Al vlood ik uit den kryg, al liep ik uit den brand,
Ik hiel uoch even ftaag myn allerbeste pand

Kunst is een fchoon juweel, en bouen alle Icharten,

Daar wind, en vier, en zee, niet op en weet te vatten:

Kunst is het beste go d, wie dat het immers fpyt,

Pringesfe, viert de Kunst,' gydie zoo kunftig zyt,

Terwyl de Schilder fprak, en al de jonge lieden

_

De Maagd door lang gefprek tot haar gezelfchap rieden

Hf
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Hy die met zyde verwt, de lefce van den hoop,
Kreeg, fchier uit ongeduld de zinnen op de loop.

Haar taal vol overmoed die had hem lang verdrooten ,

Dies was hy als een vat vol nieuwe moft gegooten ,

Zoo dobbelt hem de geeft: en als hyfpreken mocht,
Zoo floeg hy met de tong aldus zyn fchrale locht:

B Ö R DU U R-W E R K E R.

Ik zie dit'gantfche roe van hoogmoed op gezwollen,
En ik kom achter aan als Koppe met de fchollen.

\ h onrecht ,
rchoone Maagd , dat my hier in gebeurt

,

Maar dezen onverlet en dient 'er niet getreurt.

Aanhoort dan myn gefprek, al ben ik fchoon de lefce.

Zoo g;y ne reden weegt, ik ben voor u de befte.

Ik ben tot in den grond geheel van uwen aard,

Ik diene boven al met u te zyn gepaart.

Wy zy v
' in deze ftad te zameri op gewaffen

,

PringeÏTe myner Jeugd, wie kan u beter paften?

De Naaide fchildery, waar 10e gy zyt gezint,

Die heb ik nevens u van alle tyd bemint;
Dit heeft my kloek vernuft, zoo hooge nu getogeg.

Dat geene van de kunst hier tegen op en mogen?
Zoo dat van nu voortaan het maakzel myner hand

,

Van ieder werd genoemt een wonder* in het land-

Gy fchilder, wie je zyt hebt my voortaan te wyken,
Gy moogt met geen penceel met onzen raam gelyken

»

Waar !ik met handen raak of oit een vinger zet,

Daar is het wonder fchoon en uittermaten net.

Maar ziet! u kladdig werk en zyn maar vuile plekken,!

Die gy op ü paneel gewoon zyt uit tt trekkea ;

Zoo maar een aardig kleed daar eens en komt ontrent,
- Het is van ftonden aan tot in den grond gefchent:

Dit ftaat ge n Vryfter aan, die hebben reine leden,

. fcn willen hare Je'ugd aan netter hand hefteden,

Gy daarom, friifche blom, verkieft my boven al^

Vermids ik uwen ftaat ten hoogften brengen zal.

Al zyn de liedeu groot die hier te voorfchyn komen,
*k En hebbc (na my dunkt) voor deze niet te fchrome n

D
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De God fpraak is voor my , en over myn beleid

,

My is een hooger ftaat noch onlangs toe gezeid.

Daar is een zeker hol hier buiten in de bergen,
Van waar (als eenig menfch een vragekomt te vergen}
Een holle ftemme ryft, en zeid in heerfch gefchai.

Wat ieder die men noemd eens o/er komen zak
Men houd dat »ven hier zyn gecllen in verhoolen,

Die vreemde dingen zien, en niet en konncn dooien,

Ja dat Apollo zelfs, of niemand zyns gelyk,

Woont in het grouzaam diep en 1:1 het muller rykj

Een Maagd, een reine Maagd,ontfangt den item van onder:

Én op een vreemde wyz' uit zy het zeldzam wonder,
Maar ftraks na dit geluid zoo vald het taiger dier,'

Geraakt gelyk het tchynt, van eenig haaltig vier

Men kan van haren mond gsen ftemme meer verwerven,
Haar leden werden ftyf, haar wangen die bederven,
Dies wordze als voor dood getoogen uit 't perk

,

Soo dat een ieder zeid 't en is -geen menfehea werk.
Ik, om u zoete min met grooten angil beladen,
Heb my tot. dit geheim eens raede laten raden:

Ik quam ontrent het hol , en door een jonge Maagd

,

Heb ik op onz.n Haat de Goden raad gevraagt

Myn antwoord is geweett, De kunüe van Borduren,
Sal uwe Rhodope ter hoogiter eere vuren.

Daar mede zweeg de ftem;enmeerenvraagd
,

ikr.ier.ï

Vermids de Prielter zelfs het vragen my ontried»

Bn 't was voor my genoeg , hoe kond 't beter wezen

,

Myn Kunft, myn eigen Werk word boven al geprezen,
Word als een trap geltelt tot uwer grooter eer?

Gy wacht van nu voortaan geen nieuwe Vryersmeer*
En wacht geen aardfchs raagt ,"maar voegt una de Goden,
En ziet op onze Kunft, gelyk u word" geboden: •

En zoo u nnedig hert wil hooger zyn gezet,

Soo maakt dat gy voor al op üeze Konfte let.

Geen Krygsman zal het doen door krachten van de leden

,

Geen Raads- Heer door beleid van op gepronkte reden,
Geen Koopman of Rentier door grooteij magtig geld»

Geen Dichter, wie hy zv, en is 'er toe geltelu . i

L 1
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Poëet zwygt van u vloo , 't en zvn maar vyze vazen,

En gy en uw's gelyk die zyt gewoon te razen,

Gy droomt een ydel ding, en, fchoon het niet en fluit

,

Gy vind 'er wonder in, en trekt 'er voordeel uit.

Wat kan zoo vui'en dier in dezen handel geven 1

Waar Haat van dit bejig in eenig boek gcfchreven?
Wie heeft zoo flcclveïi ding zyn leven oit bedacht ?

Voor waar het is te blaau om hier te ?.yn gebragt,

poëten, zoete Maagd ^ die zeggen watze willen, :

En al haar diep geheim en zyn maar rechte grillen ,

En wat de Schilders raakt, dat ftel ik nevens hen,
Vermids ik horen aard tor in de gronden ken.

Laat noit dit grillig volk tot uwe kamer naken,
T\

T

iet eene van den hoop en kan u gronter maken;
Alleen, eerbare Maagd, alleen het edel Raam,
Is u tot meerder Haat en grooter eer bequaam.

Soo gy dan niet en wilt met al de Goden itryden,

En dan noch boven dat u voordeel laten glyden ,

Boud op het waar bericht, en niet op lolfe waan,
Wie met den Hemel vecht die is "er qualyk aan.

Als ieder had ge/eid, dat hy meind nut te wezen,

Soo is 'er groot geraas door al het huis gerezen,

Men krielt 'er over hoop: den Krvgsmau boven al,

Die ging geweldig af, en maakte groot gefchal.

De Vader onder dies, en zyn vertroude Vrienden,

Die over dit gefchil als tuffchen fpreekers dienden,

Verfchynen op de zaal , en dillen dit gewoel

,

En doen fpiakeerfl: de Maagd, als uit een rechter-ftoel:

Gy Heeren al- te maal, die met gegronde reden,

Dit Maagdelyk gemoed hebt krachtelyk beftreden,

Gy weet hoe deze ziik my aan het herte raakt,

En dit myn teer aemned geheel hekommert maakt,
ik bidde neemt geduld, alieen voor weinig dagen,

Dan wil ik voor gewis de kans met iemand wagen.'

Ik zal m t eigen (lem beflichten dit verfchil,

En zesaen overluid wien ik verkiezen wil,

Ik moet op uwe gunft, die my word aangeboden,

'£crft vieren na den üifch de tempels vaa de Goden 9

En
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% f!n bidden om geluk voor mynen Bruilofrs-dag,

Op dat my 't echte bed ten goede dienen mag.

Gy doet gelyk als ik» Daar gaan de Yryfters treden *

Ten deele niet vernoegt, ten c\^e\& wel te vreder.*
k

JVJaer dezen onverlet, zoo beeld zich ieder in,

Dat hy den beften grond behoud in haren zin.

Wat is cie liefd' een droom vol byfter vreemde grilles,

Wie mind die word verrukt 4 gelyk de driften willen! ,

Een ieder flreelt hem zelfs, en ketelt zyn gemoed
9

En word het meerendeel van enkel waen Gevoed.

De Vryers onder dies zyn bezi& gantfche dagen,

Xvlet al wat immeimeer de Vryfter kan behagen.* .

De Dichter boven al vergeet zyn voordeei niet
9

Hy zend haar even ftaag een veers, of aerdig Ikcf,

In zoete letterkeer, of diergeiyke dingen ,

Hy liet meeft alle nacht ontrent haer kamer zingen:
,

En mids zy uit 'er aard met dichten was vermaakt,
Soo werdze menigmael tot in de ziel geraalu,

Tn zoo geen hooger macht haer vryheid had benomen
MiiTchien zoo waer de Kunft tot hare wenfeh gekomen
Want door een zoet gedicht, of met een geeüig lied

Soo is 't dat hy geftaag van hare jonft geniet*

Hy Kreeg al menigmaal een lonkjen van ter zyden,
ïn dat en mocht voor al de Vader geen2ints lyden:
Hy was gantfeh onbezint en uittermaten gram*
Vermids hy by de Maegd te grooten vryheid nam.

De Man die had gemerkt 7 als hy de Jongvrou kufte,
Dat hy dan ging te werk gelyk het hem gelufte

:

Hem dagt ook Hat: de Maagd hier uit vermaak genoot
Vèrmids zy hem den mend. al vry wat gunltig bood.

Zy had een jonge muich daar zy met pl?g te fpeelen.
Maar ziet het aardig dier begon, eylaas te qutelen;
En ichoon of zy het Areelt, en broed in horen fcfiöiDt

Het is in korten tyd verwonnen van de dood.
Daar treurt haar droeve ziel, en is geheel verflagen,

2y gaat 't beven al aan haren Dichter klagen ;

Die maakt een lyk gedichtreen uitvaart voor de mufcfr
£n zong in haren naam het droevig Iiedjen c'itts;- , ,

V



MYn geeft die is geheel
bedrukt

,

Om zeker droefgeval,
De dood heeft van my wegge-

rukt ,

Dat my was liefgetal

;

Een jonge mufcb een vrolyk

beeft,

Dat was tot my gewent j

Dat was in mynen jongen

geel,
^il vry wat diep geprent

Bet quam myjpringen op de

feboot
Het dronk uit myncn mont

Het firkt\ bet febeen bet

ei/ebte brooi,

Tor. dat bet fpyze vond.

Danjcbeen 't eens oftmyby-
ten wou

,

. Soo vinnig quam bet aan ,

Maar H beesjedat badftraks
herou

Syn gramfebap wasgedaan
Het weel/g dier ,deJoete mus
En zoebt maar enkelfpel

;

Baar beet verandert in een

kus^
Dat greid my byfter wel.

Maar ziet, nu is bet beesje

dood:

Acb wat een groot verdriet

ie lujl en vreugde van myn
Jcboot ,

Die is nu gantjeb te niet.

Nu Vryflers die dit aardg
ditr r

Voor dezen bebt gekent.

O P K' OMST E.

Ik bidde komt te znmen hier
Syn tyd die is vol end.

Komt ber ge/pelen kom dog
ras?

Komt ieder uit zyn wyk
9

{'lukt maegde palm en bloem-
gewas

9

En $ïert bet kleine lyk.

Het beesje dat my vreugde

J#4
-

tL?ï moet met zonder kruit
En moet niet dalen in het eraf
dis met een zoet gelui

t

,

Docb maakt zyn graf met in
de kerk \

Maa>: buiten in bet groen
,

Enfet een veersjenop~de (e k
Gy zult my vriendjebap

doen.

Gaat zeg dan neg ds keuke
. meid,

Dat zy na eTcude wys ,

Dat zy ons zoete pap bereid

\

En dat van enkel rys

;

Gaat roept 'er alde kinders by
De kinders bier ontrent

,

Dat ieder eet van de bry ,

Die V beesjen heeftgekent.

Nu,Vryfters,die tr.yn droef,
bei t ziet ,

Hoed u voor deze pyn*
x

En laai zo teeren beesjen niet

U lufl en vreugde zyn,
Kiefi licvt r voor u leven lanz ,

Een baan die V betermaak t%

Die laat ons hooren vroegen
zang ,

Ook eer den dag genaakt.

t)it wift den loozén galt zoo geeftig uit te brengen

,

Ea kon 'er zetcn jok en kluchjens onder mengen, Dat
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Dat zy van doen voortaan niet meer in druk en zat

Maar hlyder luimen kreeg, en hare druk vergat.

De fneegs Rhodope bequaam tot alle zaken,
Had even met 'er tyd een Veersjen leeren maken;
Want Cnemon die zyn lufl alleen in Dichten nam,
Was oorzaak dat de Maagd ook aan het dichten quam.

Hy had een zeker b ek in haar vertrek gevonden,
Daar in dat menig lied en veel gedichten (tonden,

Meeft van haar eigen werk : en t\vyl zy buiten was
j

Gevielt dat hy daar in dit aardig ïraaltjen las:

Soo dikmaal ik u werk, ó Cnemon heb gelezen,

Heb ik u geeftig brein en u met een geprezen

:

Soo dat myn teer gemoed, myn ziel én jeugdig hert

Door middel van de Kunll, aan u verbonden wercf.

Ik wenfeh ai menigmaal een kus te mogen geven,

Aan hem die van de min zoo geeiïig heeft gefchreven

;

Ik wenfeh u datje wenlcht, en ook myn eijzen gunft

En draag u liefde toe uit liefde van de Kunll.

Jk wen ch een proef te doen , waar ik 'er toe gebeden
Of gy zyt in der daad; gelyk als in de reden:

Ik houd dat u bedryf ontrent het minne fpel,

Moet vry wat anders zyn als van een ilecht gezel

Hy wou noch vorder gaan', maar hoorden iemand komen •.

En dat heeft onzen Vriend zyn vorder lufl: benomen.
Jiy flik het boekjen weg zoo vaardig als hy mag, ,

En liet het Maagde-kraam gelyk het eertyds lag.

Maar 't is hem lykewel een wonder groot vermaken.
Dat zy zoo wel gevoelt van hém en zyne zaken,
Hoe ketelt menigmaal een Vryer zyn gemoet, 1
Als hem een jonge Maagd een kleine guniïe doet!

Maar t'wyl dus onder eea de jonge lieden mailen 9

Soo is daar in het huis een zake voor gevallen

,

Ken zake (na my dunkt; hier waard te zyn gedacht,
;

Om zomtyds by de Jeugd in 't fpel te zyn gebracht
De lchoone Rhodope die hadde verfche roozen,
De befte dieze kon, van duizend uit: gekoozen;
Daar vlechtze KranHen van, zoo wel in een gevoegf,
Dat ieder een het werk ten höoglten vergenoegt.

En mids zy na de Kunfl twee KranfTen had geweven,
Soo heeftze met 'er daad aan Cnemaa «en gegeven,

L 1 3 Ast
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Aan Cnemon die als doen de Juffer onder hiel,

En klaagde wonder veel var zyn benaaude zich

Ddn tweeden roozen krans, verfch uk 'er hand gekomen,
Bid heeft de jonge iviaagd tot haar gebruik genomen:
;.Daar zat de

.

J'-ngeling, daar zat de nieuwe Bruid,
Geciert met oloem gewas en ander edel kruid.

Dog cVyl zy onder een den tyd. aldus bededen,
600 quara daar op de zaal de Raads-Heer aangetreden;

t)ien word ook nevens haar terltond een (toel gezet»

En ftraks zoo heeft de Maagd op dezen ftand gelet.

De Dichter zat geciert met bloemen van der heiden,

EA zy was even zoo gezeten tuffchen beiden:

*^De R2ads-Heer hadde plaats ontrent haar rechterhand

LVJaar zonder groen gewas of ander minne pand.

De Maagd woeg dit gevalmet wel bedachte zinnen,

gn gaat," na kort gereis•,- een zoeten trek beginnen:

j Sy heeft haar eigen zelfs van haren krans berooft*

En zet het aardig werk den Raads Heer op het hooft;

% gaat lies Dichters kran?hemvanden hoofde trekken*

tn gijftg luw guren hnir (kir mede wedcx dekken:
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• Siet ! daar zat Cnemon bloot, de Raads Heer is eekroont
Nu zeg, wiero heeft de Maagd de meefte gunft betoont/

Ik doe u deze vraag- gezellen onzer tyden,

Vermids uit dit geval ontftond een hevig ftryden

,

Want ieder een die riep, dat hy de jonge Maagd,
Ten hoogden wel bevalt, en boven al behaagt.

Een ieder dryft het zyn, en al met goede reden,
Dies word 'er over hand met alle magt geftreden:

Een ieder tlelde vaft dat hem de Vrylter koos,
Soo die de kroon ontüng als die zyn krans veiiocs.

De Raads Heer dreef ^elïaag, en al met vollen monde,
Dat hem het aardig dier de meefte liefde jonde j

En dat hy voor zich houd al vry de befte kans,
Vermids de Juffer zelfs hem gaf haar eigen krans.

Hy achc het gantiche ftuk voor hem noch des te lichter ,

Om datze van de kroon ontbloot den goeden Dichter,
Om dat zy met 'er daad haar gifte weder nam,
Soo haaft als hy verfcheen en op de zale quam.

De Dichter niet- te min, om dit te weder leggen:
Weet (zoo het fchynen mag) al mede wat te zeggen:

Heer Raads heer zeit de Man , a! fchynt'tiemand vreemt
't Is verr' de meefte gunft wanneer de Vrylter neemt;

Want als een Juffer fdienkt dan is de Vriend gebonden
Aan wien de zoete Maagd haar giften heeft gezonden»
Afaar als een Vryfter neemd, dan is 't dat zy haar bind,
En dat is voor gewis een teiken datze mjnd.

De ichoone Rhodope die heeft van iny genomen,
Verftaat dan hare gunft op mv te zyn gekomen;

Sy heeft (en ik bekend) u hooft daar na gekroont
Sy dient dan wederom van u te zyn geioont.

Gy rnoogt ^Qtn bondig werk op dezen handel bouwen

,

py zyt aan Rhodope, niet zy in u, gehouwen;
Gy daarom, Vriend, vertrekt, en oefïent u geduld,
En gy, beleefde Maagd, betaalt a eigen ichuld.

De Raads-IIeèr wederom brengt hier zyn reden tegen,
En toont hoe dat het ftuk gantfeh anders is gelegen

:

De Dichter wykt hem niet, doch opdien eigenttond,
600 brengt hy weder in dat hy geraden vond.

L;> Te»
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Ten leden zeid de Maagd; Laat hier geen wrevel ryzen*

Xk zal in korten tyd hier van het vonnis wyzen/
l^aat maar een kleine wyl in luiheid dit geval,

Gy zult eer lange zien ivïen ik verkiezen zal.

Hier op gaat Rhodope met yver overwegen, .

Tot wien met beter glimp zy dient te zyn genegen.
Sy fpant haar geeiten in-, zy denkt en over leid,

Wat dat 'er aan de Jeugd tot antwoord dient gezeid.

Dau heeft het machtig- geld op hsar demeefte krachten v

Dan fchyntze wederom na edel bloed te trachten,

» Dan heltze na de kunft, of naar een rappe geeft

Dan wegen by de Maagd de groote Haten meelt
Sy is gefyk een zee gedreven van de winden,
Sy zoekt aan alle kant. maar kan geen rufte vinden:

; Ai watze nu ter tyd in haren geeft befluit,

«L! at valt in korten lk>nd, dat raakt 'er weder uit.

(f U S S C H E N-V A L
Vervattende het krakeel tuiïchen de

L I E F D E en de D O O D
Mitsgaders een,

O U D M A NS V R Y A G I E

,

Die voor een by,:ondere GeflhiedenifTe
_
kar.

rgenomen werden, en miiïchien niet ondienftig

gelezen te worden, van Luiden die van.

zoodamgen Weipe gefteken zyn)

iUÜl
op die eigen ftond fals d'oude boeken melden)

Quam.- Venus dertel Vvigt gevloogen uit de velden:

Quam zyjien met de wind, en door de blauwe logt,-

Zn zogt een ftiile plaats daar tn het ruften mogt.

..a eigcfi oogenblik quam ook de dood getreden,

Ie reis, en met vermoeije leden-
- Eu
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En mids het avond werd, en dat de zon verliep;

Quam 't Spook in 't eigen huis daar Venus Jongen (liep

,

Het monfter ging te bed, belart met groote zorgen,

En daarom rees het op ook voor den lichten morgen

,

Het gaf hem op de reis met onvermoeide fpoet,

Ook eer de dageraad den Hemel open doet.

Dog mids hét duider was, en wift 't niet te vinden,

$yrj vinnig hand geweer, dat menfchen kan verflinden:

En t'wyl hec bezig is, en grabbelt zonder licht

,

Soo vind het by den lalt Cupidoos £ulde fchichr^

De kleine Minne god, ten lellen ook ontflapen,

Die nam des Doods geweer, als voor zyn eigen wapen •?

Daar trekt een ieder op, en treed in zyn bejag,

Soo vaardig als hy kan, zoo neerftig als hy mag
Cupido zag een Maagd met fchoon gebloosde wangen

,

Met hair dat fcheen gemaakt om herten in te vangen,

Zy was groen als een lis, en fpichtig als een ried
'

y

M-

aar die geen jong gezel ontrent, haar kamer liet

Het Wicht , op haar geltoort, dat fchoot me'- alle krachten,

Tot aan baar Jeugdig hert, en ging doen zitten wachten,
Wat na zoo feilen fchcot haar over komen zou,
Maar voor een blyden feelt, zoo rees 'er enkel rou?

De Vryfter viel te bed, en zuchte menig werven,
Haar zweet is bylter klam, haar buitc leden iïerven,

De Moeder gat een fchreeu , en nam den letten zoen.

Maar Venus jongen zweeg, onzeker wat te doen.
Ten leften fprak hy dus : Wat mag dees pybn fchorten ,

Dat zy een jonge Maagd het leven ga2n verkorten ?
Waar is doch nu de vreugd, die in haar plag te zyn
Nadien uit r\aar ontftaat zoo onverwachte pyn?

Waar ik voor defen fchoot, daar kond' ik vreugde maken
Én dede met 'er daad een droeve geeft ontwaken;
Waat in een killig hert ontftond een zoeten brand,
Zoo dat men over al een vroolyk wezen vand:

Schoon dat het winter fcheen, en "alle ding bevroozen^
Ai waar ik maar en fchoot daar wieffen verfche roezen,
> Oaer wies de Maagde-paluf^en ander edel kruid,

En voor een droeve Maagd verfekeen een bJyde Bruid*

L 1 5 Hkr
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Hier gnat het anrler* toe; want mids ik heb gcfchooten

Soo heeft de jonge Spruit haar zoetfte Jeugd verdrooter,:

Hief leiclze nu en kermt, en, zoo de Doctor zeid,

Haar dood-kift dient gemaakt, haar graf te zyn bereid,

Geen ki uid . geen magtig fap , geen drank kan haar genezen
Eylaasi de teere blom die als alree verwezen,

'Wat is dit voor bejag? Wat v or een zeldzaam ftuk ?

Hoe koTt van myn hedryf zoo vreemden ongeluk?

Heeft aan tnyh gulde pyl een adder i]ang gezoogen.^

Of heeft 'er éentg draak zyn 7.wadder op gefpoogen '?

Of is \ een zwarte lucht, die uit 'er hellen quam,
Die aan de frifTche roos har aardig wezen nam?

Wüt hie** van wezen mag, dat moet ik lieden weten»

Ai zouó' ik myn beroep, en alle ding verbeten,

Ik wil de móndén zien, ik wil wat nader gaan;

Maar ai my ! ach! eiiaas ! myn hert begint te flian.

Is dit my'w zoete febicht? ot' een van deze pylen?

Die ik met eiger hand zoo gee&ig plag te vyien?

Neen wifcer, *Z is een hout, zon zwart gelyl; een pik,

De veeren zonder glantf , en niet al enkel ichrik

:

De
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De punt met vinnig ftaal aan alle kant bedaren

,

Als of een moordenaar het wapen zoude draaien:
Ook hangt 'er zwadder aan gelyk een adder fpout,
Of als een helfche Kol in nare fleflehen broud.

o Lekker als ik ben.' en onbedreven Jongen,
Gantfch waart te zyn geplaagt van duizend felle tongen

Gantfch waard van Kinders zelfs voortaan te zyn befpot

:

ö Goden! maakt het volk een nieuwe Minne-god
Ik kan het ambagt niet ik moet 't laten ^lyven,

'

Ik mag by Coridon wel bokken leren dryven,
Ik mag wel aan de zee 'gaen woonen op een (lel

,

Daar nooit zich openbaart of Maagd of jong Gezel

Hoe! fchiet ik pylen uit eer dat ik heb bekeken,
Of die met honing raad af galle zyn beftreken? j

ö Vryers! wie je zyt, en "weeft zo) jagrig niet,

Maar let op u bedryf, eer datje Vryftjrs fchiet. ]

Maar dat is nu gedaan: wat zal ik langer klagen?
Ik moet na dezen tyd my beter leeren dragen?
De febade die men lyd^ de febade die men vreeft *,

Maakt plompe zinnen fn?eg^ en \vet een domme geeft

:

Nu weder tot de zaak/Hier lchuilr een zeldzaam wonder
Hier fchuilt een dim bejag, e^n Spook of Nikker onder
Hier is een Tooveres of zwarte. Konftenaar,
Die brengt door helfch bedrog de Maagden in gevaar

Maar hoe ! zou hier de Dood haar rol wel onder lpelea

Eo doen met haar vergift de jonge Vryftcr qualen,
Het Spook (liep dezen nagt daar ik in ruftë lag;

Maar ging in haeften wegteer ik het m mfter zig,

My dunkt dat ja de Doud mya wapen heeft ge.loolen^

En dus een grond geleid van d'.t ellendig dooien:
•My dunkt ik heb^zyn pyl genomen voor de myn,
En daarom leid de Maagd^verzoopen in de pyn.

Ik wil fluks henen gaan in alle werelds hoeken,

ïk wil iu alle kant de reien onderzoeken:
Ik wil ip aller yL en op den ftaandjn voet.

Gaan zien wat nos het Spook metmyngereedfernp doec

Hier is nu Venus Kïni in haairen wech getoogen,
En oa het lacgen tyd ten ïhelftea had gevioogen,ö

Geviel
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Geviel het dat het Wicht de bleeke M'Hfter vond,
Gelyk het vonr een H< f geheel verflagen ftond

Het was (gelyk het fcheen) met herten leed bevangen,
Daar liep een zilti;; nat van zyn bedroefde wangen.
Hem qtiol nochtans 'geen druk, maer niet als enkelfpyt
Die hem tot in liet hert, en al de leden ihyd;

Hém docht, het had zyn long met brokken uit gefpoogen
Hem docht, 'net had zyn hair met vlokken uit gebogen.
Want 't had geen Ingewand en 't was geweldig kaal,

'

En 't wrong zyn mager lyfgelyk een zwakken aal»

Noch wille Venus Kind de gronden niet te raken,
Die aan de bleeke Dood zoo droeve zinnen maken:

Dies trad het nader toe en let op alle ding,
En vond ten lelie uit gl wat 'er omme ging.

En ziet! dus (tond'het werk. De Dood was üitgetoogen
Terwyl noch in der nagt de vleder-muizen vloogen*.

En daarom werd het Spook zyn dwaling niet gewaar*
Maar" zocht maar zyn bejag, en floffe voor de baar. I

De dood die vond een Man bequaam te zyngefchooten,

Om dat hem over lang het leven had vérdrooten:

Want mids zyn eenzaam bed, zoo was byftaag bedrukt
En klaagde zyn vermaak van hem te zyn gerukt»

Het Spook leid op hem aari , en fchoot hem in de lenden

,

En dacht hy zou terftond zyn droevig leven enden,
Miar ziet Caifander groent met daf hy was geraakt,

En word gelyk een roos als ha$r de zon genaakt.
'

De zoete Rhodope woond onder zyn geburen,

£n dat bracht zyn gemoed in "wonder vreemde kuren:
Haer wezen is terftond zoo diep in hem gezet,

pat hy ook in de flaan op haar de lullen wet
Syri geeft fpeelt op het werk nu lang by hem vergeten

Dies laat hy aan 'de Maagd zyn brand en liefde weten;

Hy prees haar geeftig oog, haar mond en zoetgelaat^

£n ai wat van'haar komt dat is hem honing raed,
;

Cupido zag het aen, en woud den Ouden helpen,

Om by haer mei gemak zyn lu'ft te mogen ft elpen.

En hadde ichier een pyl gefchooten aan de Maagd

,

Maer zyn beleefde gun ft die heeft den Myd- mishaagt,
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Die zat daar in een hoek bezyden af gedooken

,

En. heeft door dim beleid den zoeten flag gehrooken,

tfiet dat van over tang zoo met de Liefde ftrydy
Gelyk de bleekt Dood> of ah de zwarte Nyd.

Het Wicht aldus belet zyn voorfpel uit te werken,

Ging met een wakker oog de zaken over merken*

Hy zag h e dat de Dood een misfhg had gedaan,

En dat zyn lefte fchoot ook qualykis vergaan. *

Die was hem groote fpyt, dies ging hy zitten klagen,

Van zyn dom misveritand, en zjo bekaaide (lagen,

En lprak ten laden dus: Ik wil van nu voortaan,

Myn boog en ander tuig al beter gade flaan.

'k En wil na dezen tyd geen vreemde pylen fchieten*

En dan zal ieder een zyn friffche jeugd genieten:

En noït en zal 'er menfeh verdwalen in de vreugd,

Die niemand pit en voegt als flechts de groene Jeugd*
AI ben ik z .mtyds loos, en plege vreemde (lagen,

De winter evenwel en moet geen iroozën dragen.

Een Jongman in bet fpel , een Oud men in de Raat %

Dat is van oüds de grond üanr op de Wereldftaat.
Dit wil ik nimmermeer, dt zal ik niet beletten,

Men zegge wat men wil, het zyn de befte wetten*

De Dood nam myn geweer, trof een Ouden Man
Ên daarom is 't een werk dat niet beftaan en kan.

Al wat Caffander doet 't en zal hem niet gelukken,, '

JÈen ander zal hem niet de verfche roozen plukken,
Ey Vriend! doet mynen raad, en toomt ulosgepeis,
Ei fielt u voor het oog den wech van alle vleif.

Als nu Cupido zag waar door hy was bedroogen,
En dat het vreemd geval by hem was overwoogen,

Soo wil hy met de Dood gaan treden in verdrag,

Op dat men naderhand het onheil fchouwen mag,
'Hy wil t>el ften doen van noit te zullen komen,
Daer eërft de bleeke Dood de plaets heeft ingenomen
Mids dat het mager Spook geen huis betreded mag,
Alwaer men bèzia is met Venus vuil bejag

Dit wou het olyk Wicht in Kopper laten ichryven,
Op dat het als een Wet voor eeuwig mochte blyvenu*

Maar
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Maar fchcon ry dit verbond met alle krachten ried,

De Dcod die ftak het om, en wou den handel niet*

Hy loeg het boefjen uit en vry met harde ftreken,

Soo haaft als Vernis Kind hier van begon te fpreken:

Ja zeker, zei de Dood, dat waar een rrioye zaak,

Dat gy g3iitfch onbevreeit zou plegen u vermaak.
Dat,-waar der iemand mald, en vreugde komt genieten,

Ik noit een zwsrte ryl en zoude mogen fchieten

;

Neen boefje, wacht dit woord noit uit myn hollen mond
Dit voorrecht is geen menfeh op aarden öit geiont.

Ik ben van ouds gewend te midden in het danilen,

En by de zoete Jeugd, en door de rcoze kranflen,

Te" zweven als ik wil, en van myn rechter hand
En is geen menfche vry, ook alshy menfehen plant

Al is een deftig Prins in zyren throon gezeten,

En draagt daar zaken voor die niemand dient te weten

,

öf fchoon ook voor de deur al menig wachter ftaat,

Noch dring ik evenwel te midden in den Raad.
Al ziet een machtig Vort! vqor hem zyn ruiters draven

,

£n heeft zyn moedig r*eir aan alle kant begraven,
AI
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Al ryd hy om het werk bekleed met enkel ftaal,

Nog klim ik op de wal , en breek 't al te maal.

Of fchoon een jonge Maagd tot echte min genegen

,

Ten leden haar gemoed tot trouwen laat bewegen,
En nu zoo verre komt dat zy haar kam«r fluit,

Nog roof ik menigmaal het kroontjen van de bruid
Hoewel een vru^rbaar W yf ontrent haar rype jaren,

}s in een ftil vertrek nu Vaardig om te baren,

En dat het Vroedwyf zit* en'wagt een zoete vrucht,
Ik doe het menigmaal dat al de ftiiiire zucht.

Ja fchoon de Prietter (laat te midden in de Kerken,
Om voor den autaar zeifs zyn ofler uit te werken,
En dat hy tot het volk het Woord des Levens fpreekt,

Het is de Dood alleen die ai den handel breekt.

En waarom meer gezeid? Men kan geen thrcon bouwen,
Wen kan geen magtig Hot in fteile rorzen houwen

,
Men kan g.en harde deur van yzer laten liaan,

Of ik kan, als ik wil, in zaal of kamer gaan.

Wie kan voor myn geweld zyn leven zeker maken?
Myn kragt is onbepaalt, ik woon in alle zaken,
Niet een zoo kleinen ding, dat ik op aarden ken,
Daar ik niet uit en werk, daar ik niet in en ben.

Ik weet (alwaar ik wil) myn wapens uit te. kiezen,
En kan een moedig held zyn leven doen verliezen,

Of door een heëten brafnd, of door een koude vorft,

Of door een magtig vocht, of door eenfchralendorft,
Öf door een vrouwen hair te vaardig in gezoogen

,

Of door een kleine vlieg hem in de keel gevloogen,
Of door een fchrale lucht, of door een vuilen fmook-,

Of door een zoete blom die hy maar eens en ro >k«.

Men vind 'er die uitfehrik , of door benaautheid fterven,

•Men vind 'er die vermaak of weelde kan bederven!
De lette dien ik trof, die blies zyn leven uit,v

Te midden in de fee il, en by een jonge brutf»

Ik heb aan menig; menie ii het leven doen verdwynen?
In fpyt, en enkel fmaad, van alle medicynen,

.
Ik nebbe door een drank, waar uit men bate wagr,
Veel menfehen wech g:rukt, en in het gMJfgehragt.

1%
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Ik hebbe menig man , die my beftond te vlieden

,

En *dede wonder veel, ja wat de menfchen rieden,
9

Het leven af gemaait: hy gaf den letten fnik,

Alleen uit enkel waan, of uit een blooten fchrik.

Dit is myn kooge magt nu zo-i veel duizend jaren,

Die zal ik nu ter tyd nog nimmer laten varen,
Ik wil myn heerichappy do?n gelden over al,

Tot dat den Hemel zelis niet langer zweven zal.

Gy doet ook u bedryf, en laat u pylen zwieren,

By menfchen, dcror het vee, en op de wilde dieren:

Gebruikt u gantfchë macht, dog wat gy maken kond*

Dat zal ik wederom eens ïfcorten in den grond.
Hoe Kind ! en weetje 't niet ? Wy zyn twee groote magten
Die ieder vieren moet en niemand kan veragtenj
• Het maken is u werk, het breken is het myn,

En fchoon men anders wil, 't en zal niet anders zyn
Maar, Wicht, verheft u niet, en myd uvanteroemea
Dat ik benevens my u hebbe willen noemen;

't Is wel zoo wat in fchyn dat gy op aarden doet

,

Maar Weet dat gy voor my de plaatze ruimen moet

,

Dè reden is bekend. Ik kan in weinig uren,
Aan menig duizend maa het leven doen bezuren,
Of door een haaftig vier, of door een water vloed,

Of door een fel gevecht , een bad van menfchen bloed;

Gy in het tegendeel, met al de befte zaken,
iEn kond fchier niet een Kind door cwee gelieven maken,

In negen masnden tyds. Siet, wat een wyd verfchil!

Gy daarom, lieve, wykt, en zwygtna dezen ftil.

Cupido van den Dood zoo vinnig door aeftreken,

Is tot zyn vinnig merg met yver aan gefïeken

,

Hy zeide Lelyk Spook, dat niemand lief en heeft,

Van al dat in de lucht of op eer aarden leeft,

Waarom dus hoog gegaan met al u moedig ipreken?
Is 't niet een beter zaak, te maken als te breken?
Tot breken weet Ichelm, een dief, een moorder raad

En daar uit ryft verdriet en allen menfchen haat.

Maar door een zoet beleid hier uit teikonnen werken,
Dat met een ftaag gevolg de wereld kan vejfterken,

II
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Is ja een nutter ding, is over al bequaam,
Is Goden lief getal, en menfchen aangenaam.

Wel aan gy kond in haaft een gantfche ftad bederven

En doet in korten tyd veel duizend menfchen fterven

Maar al wat ik befta en hier op aarden doe,
Dat gaat ,

gelyk je meend, te wonder langzaam toe ;

't Sa, laat ons dit verhaal een weinig overleggen,

En hoort wat Venus Kind hier tegen heeft te zeggen ,

Gy zult in korten zien dat ai dit gr'ÓQt geraas

,

Is los, is zonder grond, en uitermaten dwaas.

Van dat de Wereld rees uit wonderbare woorden

,

Hebt gy , met alle macht, terftond beftaan te moorden *

En dat heeft nu geduurt zoo menig duizend Jaar,

En nog ben ik een Vorft die alle ding bewaar.

Wat heeft dit Wonder Al op u gewoel te paffen,

In fpyt van u bedryf de Wereld is gewalTen;.

Men vind een meerder fchaar, ook heden op den dag
'j

Als oit naaukeurig menfeh in oude tyden zag,

Wat hoef ik meer bewys ? de gronden van der aarden
Des hemels fchoon gebou , de maan en zonne paarden

,

Beftaan door myn behulp. Ik ben een gulde band,
Die al wat immer was bewaart in goeden (land.

Het Spook hier tegen aan? Zoud gy het al bewaren?
Ey fnoert dog uwen mond, en laat u roemen varen.

Wat gy met al u macht zult brengen aan den dag

>

Zal ik ter neder liaan, en al met eenen ilag.

Het zal door myn geweld eens werden in genomen 9

Al wat 'er heden is, of namaals üaat -te komen:
Ik wil myn heerfchapy gaan plegen over al.

Soo dat 'er niet een menfeh o ^ aarden blyven zaL
En , fchoon gy al u merg door gramfchap mogt verhitten,

Ik zal dan Koning zyn, ik zal het al bezitten.

Dit riep het Monfter luid'; maar eer het vorder fprak

Soo was 't dat Venus Zoon hem dus de reJen brak;

Of gy fchooi met 'er tyd het aardryk zulc bederven,
En dat al Wat 'er leeft hier eenmaal heeft te fterven,

Ikliefde lykewel en zal noit onder gaan.

Maar z\\ tot aller tyd op vatte gronden ftaan.

-Al nl En
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En fchoon ook al het volk te gronde werd gedreven»
Het zal eens weder zyn, het zal voor eeuwig leven,
En daar en zal geen Dood meer fchietcn haar fenyti,
Maar Liefde zal van alfs de grond en fteunzel zyh.

Die is voor u geweeil, die zal gedurig blyven,
Die zal wat u gelykt uit Aard' en Hemel dryven.
V Was Liefde dte van ouds de wereld heeft gekout
V Is Lief de die het werk zoor ecuwig onderhoud*

Msar al wat u gelykt. dat zal te niëcc koemen,
Soo dat men over u aldus zal mogen roemen:
Het Monfter is geweed dat eens zoo vinnig fliet,

Zyn prikkel is verflopt, zyn wapen is te niet;
"Weeft vrolyk dien het raakr.HêtSpoo'kwou boven dryven

En wou aan Venus Zoon ook dat onfchuldig blyven:
Hoort Jongen, (zeid de Dood) die anders nieten weet
Als dat je flim bedrog en vreemde ranken fmeet:

't Is waar , daar zal een dag eens vbh den Hemel fchynen,
Wanneer dat alle frnaad en onheil zal verdwynên:
Maar dat zoo grooten werk zou ftaan aan u beleid,

En heeft geen wyzen mond zyn leven oit gezeid.

Gelooft 't, weelde Kind , daar zyn al hooger machten

,

Daar op den Hemel ziet, en alle'menfchen wachten,
't Is droom en enkel waan datey zoo byfter roemt

,

Gy zyt maar enkel fchuim van dat men Liefde noemt,
Gy zyt een flim vergift ontrent d-: jonge zinnen,
Een oilik mis gewas van trou en eerlyk minnen,
Gy zyt een guychelaar, een fpookèr by de Jeugd *

En voed een ieder hert met ongezouten vreugd.

Gy leeft als in den dracht, en flacht d'ongure vliegen,

Die (laag ontrent den flank van drek enzweeren vliegen,

Gy fielt u gantfeh vermaak ontrent het flimfte lid,

Ontrent ftec v ui! fte deel dat eenig menfeh bezit.

Noch weetje lykewel de lieden in te drukken

,

Dat flechts in dezen Hof de welluft is te plukken,

Dat hier een maehtig Ryk, en ik en weet niet wat, |H

Dat hier verholen leid een ongemeten fchat.

. Maar let op het bedryf, en watje pleegt te maken,
Wat is 'c, als malle drift, ais enkel beazel zaken?

Als



ENDEDOOD 503

Als ik en weet niet wat? En, als men' t zeggen moet,
't Is geen bekykens weerd het bede dat je doet.

Wie kan u vuil bejag tot eer of luider drekken?
De dag en lyd 't niet, het duifier moet het dekken,

En wat 'er zonder licht of in de nacht gefchiet;

Is meed van dimmen aard, en deugt gemeenlykniec
Van hier dan» oilik ding, vol lid en flimme treken,

Men vind in al u doen een winkel vol gebreken.

Wat is 'er menig menfch die in u vuil verf macht 9

Dat niemand doen en derfals dié géén Cchaamten acht?

De Liefde van de Dood zoo vinnig door géfireken,

Vond weder nieuwe dof om noch ce mogen fpreken:

;
Ik ken het, bitter fpook, wat hier,op aarden leefr,

Dat voelt een aardfchen aard, die'aan de zinnen kleeft.

Dien kan hier in het vleefch de mentenen niet verzetten.

Dien kan hy met geweld of reden niet beletten

;

Maar ziet! daar komt een dag, een lang verwachten tvd,

Dan zal dit aarden vat van fchanden zyn bevryxL (a)

Dan zal 'er eens een vier door al de Wereld blaken,

Dat zal ons broozeu aard van tochten zuiver maken,
En geven aaa het volk een nieu en beter hert,

Gelyk als in het vier het goud gezuiver: werd.
Dan zal myngeeftig brein niet aan de wereld hangen

,

Ook naar geenaardfche vreugd ofwellud meer verlangs
.

Maar zal gantfeh Hemels zyn, ed buiten ongeval»
Soo dat geen dim vergift ons meer bef*ooken zal»

Dan zult gy leelyk Spook , geen fchepzel meer bederven

,

Maar zult ook even zelfs voor eeuwig moeten derven, ('2 )

En van u wreede macht ten vollen zyn ontbloot,
Schoon datje nu ter nvd de ganfche Wereld dood.

Ik in het tegendeel zal in der tioogte zweven,
Sal in volmaakte vreugd, zal in den Hemel leven,
En dat voor alle tyd. Gy zwygt van uwen lof,

- Al wat een einde neemd en is maar enkel dof,
Hier dond het Spook verdelt, onzeker wat te zeggen^
ï)e waarheid is te derk en niet te wederleggen

M m 2 Ter*

(O i Corinth. 3. 13. Mire. 9: 49. 2. Pet# 3? ?•
£b) 1 Corinth, 15. 53.
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Ten ïeften floop het wech van fpyt en leed geraakt.

En daar en is geen pais oit tuflchen hen gemaakt;
CafTandër onder dies die worftelt gantfche nachten,

Met zyn ontroert gemoed , en vreemde na gedachten,
De Jeugd, die 'ansen tyd van hem was uit gegaan:

Die quaam, gelyk het fcheen, van nieus hem weder aan.

ïJem dunkt wou Rhodope haar tot zyn leger voegen*
Dat hy ook even daar de Maegd zou vergenoegen;
Maar als zyn ooge valt ontrent zyn gryzen baard,

Soo vreeft hy ongemak indien hv weder paart.

I-fy kende Rhodope een ruimen tyd geleden,

Maar tot op heden tóe zoo bleef hy by de reden:

Hy zag haar zonder drift en even zonder luft,

Hét fcheen dat al zyn vier was dood en uitgebluft.

Maar nu gaat zyn gemoed haar gaven over wegen,
En wat haar in de bord, of elders is gelegen;

;

Zyn geeft woont binne haar,hyfpreekthydroomt'ervan

En 't fchynt dat zonder dat hy niet be'ftaan en kan.

Dit klaagt hy zeker Vriend, dien hy meeft alle zaken,

Voor dezen is gewoon voor al bekend te maken

;

Hy zeid hem wat een fmaak hy in de Juffer vond,'

Maar dat hem 'lykewel de geeft in twyirel ftond.

Zal ik myn echte deel zoo diep in my gezeten

,

Zal ik (dus ging hy aan) een lieve Vrou verbeten?
Ik houd 't voo.1 gewis, dat haar dit vreemd geval.

Ook in den Hemel zelfs de ziel bedroeven zal-

Zy heeft myn zoete vreugd , myn eerfte kracht genooten

En 't heeft my fdoenze fterf) tot in de ziel verdrooten;

Dies leid' ik met haar dood, en in het droevig graf

Dies leid' ik alle lult tot echte banden af

Philetas hoord 't aan, maar ging het wederleggen,
En quam op dit geklag aldus zyn reden zeggen:
Meind gy dat ook en ziel die in de hoogten zweeft
Die in den Hemel woont en ftaag in vreugde leeft,

Oit peift op ons bedryf, ons aardfche beuzel zaken ,

En wat hier onder een der Menfchen Kinders maken?
En of 'er iemand vryd , en of 'er iemand troud,

Of flechts tot zyn vermaak een Vryiter onderhoud?
' JEy
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Ey lieve! dat gejoel zyn al te Hechte dingen,
i^oor die ftaag bezig zyn om Gode lof te zingen,
Voor die in rein gewaad voor haren Schepper (laan,

En z ; en na rechten eifch dat Heilig Wezen aan.

Wel Vriend (word u gemoed tot echte trou bewogen,
2n van haar eerfte druk allenkskens af getoogen)
En doet u geen geweld , maar leeft gelyk je meugt,
De trru en is alleen niet voor de rauwe Jeugd.

\Vant fchoon of iemand komt tot aan zyn lefte Jaren,

"een Wet die hem verbied om dan te mogen paren,

Ook dan behoeft rnen hulp, en dikmaal aller meed,
Ten goede van het lyf en van e n zwaren g^eft.

Tracht maar een goede ziel tot u vermaak te vinden,
^)ie Baar aan u gemoed door trou zal willen binden.

Zy t gy niet , als je pleegt, een frifch, een jeugdig Man

,

Nog hebj' iet lykewefdac Vrouwen lokken kan.

Gy zyt van zoeten aard, en lieftal in de zeden,
Dok wakker in vernuft, en vrolyk in de reden,

IJ quelt noch fchralen hoefl, noch quaftig flerecyn;

Maar hebt een blyden geeft, en leden zonder pyn.
[k ftelïet voor gewis, geen Vrou zal haar beklagen,
Aan u haar zoetften.tyd te hebben op gedragen;
Te min indien je toont, als gy verhuizen zult,

Dat gyze loonen wijt ,. voor haar beleeft geduld.

Caffunder uit 'er aird tot zoete min genegen,
Laat door het kort gefprek zyn herte heel bewegen ,

Hem dunkt dat hy alreeds een zoon ofdochter teeld,

Voor een die danïten wil is haaft genoeg gefpeelt,

Hy geeft den vryen loop aan zynJ>?roerdeTinnen,
En poogt met alle macht op "Rhodope te winnen,
Hv groeit al is hy dor, hy bloeit al is hy grys,
Hy brand al is hy koel, hy mald al is hy wys.

Zoo haaft dit word bemerkt by al de jongen gaften.
Die ftaag op Rhodope en op haar deure paften,

Js ieder ongezint, en uitermaten gram,
Vermids een oud Gezel ontrent de Juffer quam.

Daar is een zoete tyd, wanneer de jonge lieden,

Gewoon zyn hare gunft de Vryfters aan te bieden,

M m 3 0$
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Of door een groene Mey , ontrent haar deur geplant 9

Of .door een nacht gezang of ander minne pand.
Caflander tyd te werk, en laat ten vollen blyken,
Dac hy in dit geval geen Vryers hoeft te uyken,
Zyn hert is enkel vier, en jonger als hy plag,

Als hy maar Rhodope in zyn gedachten zig.

M yc^gi -r^>03C-
^^-

^fe
1

^^^^

'Ww^WÊÊ^KÊËr^
^W^^r jf '/^3/^3*2t

WÈm
1

Hy ïlec eeniau wer boom met gulde lovers gieren

,

Hy liet 'er boven uit geftrikte wimpels zwieren:
Daar zag men Venus Kind met zyn gefpannen boog>
By wylen of het ftond, by wyïen of het vloog, .

Ey wylen of het fchoot: Zyn Moeder daar beneven,
Die feheen een brandig hert aanjïem te willen geven,

; De Mey flond op een Maft, ais op een hooge ftam,
Zoo dat haar groene top tot aan het venfter quaim

I)ie Schilder van de Prins die hadde zeven weken,
Aond om het handgemaakt veel zoete minne treken,

: J ïce Phcebus Daphne volgt,hoe Pan de Nymphen jaagr,

En ander geeft ig werk, dat aan de Jeugd behaagt.,

7e midden in den boom daar ftond een nette mande,
;-\yerk als lot een offerhande,

Voer
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Voor Rhodope gewyd. En wat 'er binnen lag,

Was na de kunft bereid, zoo geeftig als het mag.
Het dekzel van den korf is wonder net gevlochten,

Met ftrikken na den eifch en wel gevoegde bochten:

Soo dat 't aan het oog vertoont een fchoon gezicht,

En boven op het fcheel daar ftond een klein gedicht:

Ontfangt dit zoet gefch nk , o zoet IIe van den landen ,

//laat neemt des niet te min myn gunftig hert te pandt »

Myn bert daar in ik voel een jiage minfic vonk,

De Mei , en uwe j eugd die maakt my voeder ionk:

De zon <4ook in de z<je, de nacht die quam gezegen.

De flaap heerfcht in het woud, en alle dieren zwegen;
Maar fchoon meed al het volk met al de zijnen ruft

^
/Il wat 'er vryen veil en beeft geen (lapens hifi.

CafTander laat de Mei met haar vercjerzel bringen

,

En c'wyl die word geplant, zoo liet hy geeftig zingen 9

Met 'kundig fnaren fpel en allerlei muzyk;
Noit beter Mei gezang in al het gantiche Ryk;

Daar was een zoete keel van duizend uit gelezen,

Die mids haar nette ftem , van ieder werd geprezen,
Die zong een wyl alleen, die zong een kluchtig lied

?
Dat aan een ouden Man een jonge Vryfter ried.

M E Y-L I E D.
Op de Wyz-e: Puts que vivre fains aimer elc.

$ ^Cbootifle die menvïndcn

ij* mag\
o Glans van onze landen

!

Al ben ik koelder als ikplag ,

Gy doet myn berte branden.

yïlïs de winter zoader kruit,

Nog febiet 'er wel een bloemt-

jn uit.

't Is waar §y zyt in volle

Jeugt,
En ik van oude jaren ,

Maar noit en is men zonder
vreugt ,

- Daar twee gelieven paren

Mm

Twee herten eens in reine

min ,

Dat brengt gewijfe vrlcnd-

fchap in.

Wat Vryjlerszytferbeteraan

Als die een oud Man trou-

wen;
Baar zin die word inaWsgc*

daan ,

En V zyu de HeffteVrouweu
Waarjeugden Wysbeid't zal-

men paare ,

Daar heeft de troit baar reeb*

Ui aart*
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Een jongeling is byfter wilt.

\ Gcbreekt Vr aan een oud Man
iet

,

i erwits zyn zwakke leden
,

Hy kanjehier nimmer rus-
ten /

ZynwligherrisnoHgifiih
, I f/y fchenkt, hy koopt, hy±n belt tot nieuwe luflen. \ loof't , bv biet ,

V Is zeldzaam wat hètgnltw ' Hv vöeït bem na de redt
bl,ct

Iajong en dommefir.nen doet

_
oegt hem na dereden,

De ii icjd" heejtjiaageen open
band

,

Dat is den aard van reine
brand

.

heeft.

Hy doet baar wel geval'Jen.

Een 'peerd dat nu ngrys van
hair ,

En beeft van bóJJen geenge-
vaar.

Maar die zyn rype jaren
heeft* \Gy dan'.\ 6 fchoonftcdïemen

: gaat niet e
1

ders mallen ; (
vind!

"Die itef(Ie krygt al wat hy Veracht geen oude jaren?
Al draegje nietgedurig kind
Gy zu't te beter varen :

Een lar.d by wyJen eens ge-
braakt ,

Word by den Landman noit

geJaakt.

Na dat de zanger zweeg, zoo lier CafTander fpeelen,
En Weder over' hand vernam men zoete keelen:
' Dog Cuemon daar ontrent die zag den handel aan.
Tot zyn berperde geeft begofl in hem te liaan.

'3\ • ipyt ter zyden af geweken,
Jjy die 'g-n iied, en vry met harde {treken:

iel verdriet, dat hem een gryzen baard

.

Ontren: ei. Jongheid voege , en wenfcht'te zyn gepaart

:

i! kan tot nadeel van de jaren,

bn wat 'er c als o:.de Heden paren,

Drukt hy i en uit en brengt het aan den dag,
Zoo (cl jo vinnig als hy mag.

ft bet pryen getnen aart,*

E::: vonkje* levens* zonder fnetr,

Da:fpeelt u in de leden :

Ik weet ü kraebt is wande rteer,

Ei fielt u doch te meden.

Een kees die in de pyne bram
z; noit aardig minnepa m

01

tVaï ma ft? zinnen?
Synjei -gd dim

s
gedaan

En '

~

wil by

*rtinc vryzsn
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Utn 't weinig horen dat u n-ft,

Wilt gy een meuten bouwen ,

JBlyft die je zyt , 't is aller beft ,

En laat de Jongheid trouwen.

Geen mcnjch dient oud wanneer

by vryt,

'Dat fpp-1
vereijcht een zoeter tyt

Het minnen is maar voor de

Jeugd,
Die paft het geejtig malen,

Gy, laat de Jongheit hare vreugd.

Van u enw'U 't niet vallen,

Het Hofen Raadhuis lieve Vrient

Is recht dat oude lieden dient.

Een oudfoldaat en voegt niet wel,

Hy mogt al heter ruften;

En min zoo dient gerimpelt vel

,

Voor groene minne luften.

De Minne god gelykt een kint,

Het dient ookjong al wat 'er mint

Een dorre Jleel heeft niet ge-

meens ,

Met verjch ontlooken roozen 9

Al fcbynt de zon des winters

eens,

't En zyn maar korte poozenl

Als iemant op zyn leerzen pift ,

': Is tyd dat by zyn boeitjen mijl*

liet fchimp lied trof den Man, hy wou J't wederleggen.
Maar daar is geen gehoor, al meind hy veel tezeggen;
Nog riep hy Cnemon toe: hoe vinnig datje zyt^
Dit is een ware fpreuk beveiligt van den tyd,

En wilt den naam van arm noit aan de lieden geven,
Die niemand fchuldig zyn, en.ruftig konnen leven,

Geeh ook den naam van oud noit aan een wakker Man,
Die, fchoon hy Jaren heef: zyn leden reppen kan,

De Jeugd is maar een vlam in haaften opgerezen,
Die licht tot aflche werd, en krygt een ander wezen,
Gelyk een ftoppel vier. Eer dac'hy vorder fprak,

Zoo rees 'er heerfch gefchal dathem de reden brak.

Want als de looze gaft zyn deuntjen had gezongen,

Zoo werd de goede Man gegeeïlelt van de tongen,
Befpot van al het volk, beiagchen van de Jeugd,
En ftraks werd hem de geeft verlaten van de vreugd,

En na zoo wrangen gal op hem was uit gefpoogen,

Zoo word hy met 'er daad als bmnnen hem getoogen,
Een fchilpad aan geraakt, als zy verreizen wil

,

Die kruipt dan in haar fchelp, en houd haar gangen ftil.

Hy ftond een wyl en keek, als met de dood bevangen,

En vceld' in zyn gemoed verdriet en harde prangen:
M m 5 Hy
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Hy gaat ten leften heen en raadïlaagc langen tyd,
Of hem de jonge Maagd ook verder dient gevryt.

Doch naar hy met Defcheiozyn kracht heeft ovenvc-gen
En wat in d:t geval zvn fchouders dragen mogen

,

Zoo quam zyn droef gemoed ten leftep tot be uit,

En berfr met herten leed in deze woorden uit:

ó, Waar ik nu ter tyd, gelyk ik plach te wezen,
Doen my de zoetfte Jeugd en alle Vrouwen prezen,
Doen ik was aangenaam al waar ik immer quam.
Zoo dat een iVymphe zelfs in my vermaken nam:

Soo mocht ik dezen roos tot mynen trooft genaken:
*En myn bedroefde ziel in haren glans vermaken:

Maar dat en is niet meer, myn Jeugd die is gedaan ?

En is gelyk een demp in haaften wecli gegaau,
Wat zal ik nu ter tyd'mcc fpel en liefde moeyen?
Dat laat ik gaften doen die noch in krachten groeyen.

Och! als ik maar en zie op dezen gryzen baart,

x)an acht ik my onnut om meer te zyn gepaart.

Hoe ftrydig is de menfeh ook in zyn eigen zinnen

!

Hy ziet dat hem mis fraac 3 maar kan hét niet verwinnen:

Hy ziet dat reden eifcht, en wat de tucht gebied,

Maar fchoon of hy het weet, hy doet 't echter niet.

My genoeg bekend wat ik behoor te weten

,

.Noch kan ik evenwel het mallen niet vergeten:

Ik hou *dat my voortaan geen jonge Vrou en paft,

Noch blyf ik aan het werk met aïle zinnen vafc,

Ik malle zonder ruft, onzeker wat te maken,
Dan wil ik van haar zyn, en dan tot haar genaken:

Ik fca met dit gemoed gedurig in verfchil,

k En weet niet, wie ik ben, "of waar ik henen wil 3

Wanheer de jaren gaan\ en dat de krachten wyk&Lt
Soo kan geen liefde metr aan eenig menfeb gelyken ;

Want daar een oud gezel doet jonge luiden weri 9

Daar "xord by r:an bet bedgedragen na de kerk*

Nu vaart wel lolfc drifc van myn verdwaalde zinnen.

Vaart wel verdrietig mal, en die ontydig minnen,
• Vaart wel, ö Jefce ftuip van dit ellendig vleifcru

wil van nu voortaan gaan leven na der. eifchj

Gaaa
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Gaan leven na den aard van myn verloope jaren

,

Die my fchier even itaag haar zwakheid openbaren,
JVIy zeggen wat ik ben, en wat ik wezen zal,

En dreigen dezen romp als met een Hagen val.

Ik zie dit krank geitel, en, myn verzwakte leden,

Staan van de bleeke dood in haaft te zyn beftreden

,

En noch gevoel ik brand.Ey wat een zeldzaam werk!
Myn ïyfis wonder zwak, myn vleefch geweldig fterk.

Maar fchoon ik heden fchyn in goeden ftant te wezen

,

Kan niet de minde koorts*, In haaften ep gerezen,
Kan niet een ander quaal my Horten in het bed?
En dooreen kleinen itooc, my doen een groot belet?

En als myn echte deel haar recht niet zou genieten ,

Zal ik dan niet terftond een Vrou-bedrieger nieten 2
Ach ! zoo dat ongeval my eens ten deele viel ,

Ik waar op eene nacht een lichaam zonder zieL

*k En wou, na ditverwy:, geen uur op aarden leven,
Maa zou my tot de duod gewillig over geven.
En zygeri in het graf: En tot een kort befluit,

Ik blies in haren arm myn droevig leven uit.

Ik laat dan, jonge blom, ik laat dan fcboonheidblyvenj
Maar zal my lykewel u Vriend en Dienaar fchryven,
U Vriend en Dienaar zyn^ en hier en over al,

Soo lang in deze borft een ' adem fpeelen zal,

Het is een grooter beid die zyn vervoerde zinnen ,

Kan houden onder dwang : en krachtig overwinnen 9

Als die een machtig Slot of Heir kan nederJlaans
Deugt en Wysheid zelfs en kan niet hioger gaan*

6 Gyi die dezen romp te zamen hebt gebonden,
En doen het u beviel op aarden hebt gezonden,

Ik dank u voor den tyd aan my wel eer verleent

Ach! die is weeg gegaan, eer ik 't had gemeent:
Ik hebb.e nu geleeft tot aan de 't zeftig Jaren

,

Al fchier gelyk een droom in haaften ween gevaren,

Myn baard is wit geplekt, myn hair ten vollen grys<>

Gy die my Jaren gaaft, maakt ook myn zinnen wys^
Eevryd myn grillig hert van dit ontydig mallen,

En Iaat geen dorrea. halm ia groeiie liUieu vallen,
:. \ I .... -r ... , raas
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Laat my niet met den geeft in dit geftaag gefchil

,

r^aar gy die neemd de daad, beneemt ray ook de wjL
Hy bad in dit geval, en wenfchte menig werven;
Dat wat na Vrouwen trekt in hem nu mogr verfterven,

Dat wat een Man gelykt mogt liggen zonder kragt,

Veimids hy zich ontz'eid de vreugde van de nagt.

En 't wv.1 om dit gepejs zyn droeve zinnen zweven,
Zoo kreeg hy als een walg van al zyn voorig leven.

Zoo dat hy alle vreugd en jonge lieden ichoui,
En fielt hem in de ftaat om noit te zyn getrout.

En om niet wederom in dit gewoel te raken,

Zoo deed' hy zeker lied op dezen har del maken ,

Dat quam hem op de tong, en ging hem ut den mond,
Zoo ras hy binnen hem zyn geeft onrufcig vond.

L 4 E D.
Op de Wyze : Faut qipune beauté mortelk, &c
r^ Odl zal tk nog langer Al wat de wereld blydfehap.

biet ,

Alwat_ bet vleejcb voorl us

ten bie.,

En paft met op zyn vorder le-

ve*?.

In 11 is troofl'en andersgeen ,

o God bezit myn bert alleen

Al wat ik immer bebgenoten*

Van dat bet v.'eejcb te voer-**

febyn bracht

Of dat myn ydcllert bedagt ,

is als ee;i flroom zoorbyge-

/cb-otrn,

Soo, dat ik nu myn vreugt be»

w'ccr ,

o Goft bezit myn bert alleen

In 7eder mens pla^ t iet Ie we-

zen .

Laar op dat by zyn bertefet ,

En zyn verfiom te zinnen'

ïvet

e Heers

Sal ik nog ianger tr eurig zyn
Vermits een bitter zoet fenyn
Komt aan myn bert gedurig

knagen t

o Neen , myn God! o Scbep

per neen!

o God bezit myn bert alleen

Ik beb aanfebep zeis deelge-

laten
,

Van dat aan Godons boogfle
goed,

R'jyn ziel voor ecuwiggeven
mottj

Maar nu wil ik de Wereldba-
ten,.

En worden rr.et den Scbep-

per een,

ê God bezit myn beft alleen

Al vat de jeugt heeft konnm
geven $
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t Heer, weeft dit in my na

dezen

!

'JEn maakt ons uwen Geeft

gemeen ,

6 God bezit mynhcrt'alleenl

Wat kan voortaan myngeeft
vermaken ;

Voor my '£ en agtgeen luftcn

meer ,

Weeft gy alleen myn blyd*

Jchap Heer ,

Laat uwen trooft myn ziei

genaken ,

En zygen tot myn innig

been ,

o God bezit myn bert alleen

!

Myn bair nu gtys van lange

jaren ,

Dat klopt alftaag aan myn
gemoed*

En fprei kt als tot myn innig

bloed >

Laat vreugd, en Inftenfong*
heit varen:

Aldattn hebje maar te leen
ó God bezit myn bert alleth !
Het regt vermaak en luftitr
wezen.

Dat is voor uwe regter baud;
Geen menfeb de elders rufte
vand s

Want al die vleejcb en wereld
prezen ,

Zyn weg gejllngert als een

fteen ,

o God bezit myn bert alleen!

Aan u wil ik inkorte dagen ,

Aan u wil ik in ware vlyi^
Aan u wil ik myn lefte iyt,
Myn ziel en lichaam over

drageii ,

En mits ik dit van herten
meen ,

o God bezit myn\ hert alleen l

Daar was doen op het Ryk een heete lucht gerezen,
En Rhodope die zocht alleen te mogen wezen,

Sy wou met haar gemoed gaan treden in beraad,
Wat daar haar nu te doen en wie te kiezen Haat,

Haar Vader had een Slotaan fa) Thebens Veer gelegen f

'

Daar toe was haar gemoed op dezen tyd genegen;
Zy dan met haar gevolg begeeft haar op de reis,

Maar houd haar bezig hert gedurig in gepeis.

Daar was een friiTche Beek die uit den Nyl gefprooten
9

Quam nevens 'tRiddershuis totinden Hof gefchooten:
Hier was haar Vaders Iuft , hier toefr hy menig Vriend,
En hier door werd de ftad en menig Huis gedienc.

Een tak van deze vliet die quam met koele fcroomen,
Geflingert door het land te midden in de boomen,

Hier
Ca) He Stad Thelc Jag op een arm van de rivier, den Ny! ge-

naamt, als noch by de oude Land-kaarten van /Ejypten te zien is
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Hier. gaat de jonge Maagd haar zetten in het groen ,

En liet haar opper-kleed van hare leden doen,
Sy maakt haar leden bloot, en fielt haar om te baden i
Maar dieper in te gaan en vondze niet geraden:
En t'wyl een Kamer-meid haar teere leden watt,
Siet daar een adelaar die ha haar fchoenen taft

,

En of haar maagden flaan. en op den vogel kyvcn,
En zoeken met gebaar den arend wech te dryven,
Noch grypt hy vaardig toe , en met een.fnellen vlucht

,

Soo zwiert hy met dèn roof toe boven in de lucht.

Zy (oin dit vreemd geval in haren geeft verbolgen)
Send ftraks haar knech en uit, en laat den Arend volgen;
Maar ziet de vogel zweeft vry hoger als hy plag,

Tot dat geen menfehen oog hem meer bereiken mag»
Hoe v.err' de Jongers gaan met onvermoeide gangen,
Zy keeren wederom en hebben niet gevangen.
Het dier dat is gegaan. Wat kan 'er niet gefchien!

Men kan , alwaar men zoekt , geen fchoen ofarend zien.

Als Rhodope verfrond den uitgang dezer zaken,
En datze niet en kan tot haren fchoen geraken

,

Zoo ïteltz' uit haren zin het zeldzaam ongeval,

En denkt dat zy wel haait een ander maken zal.

De vogel onder dies is hooger op gevloogen,

En even met de buit een verren' wech gecoogen,
Tot hy ten leflen quam te *Memphis in de ftad,

Alwaar de Koning zelfs gelyk als Rechrer zat.

(Het was eenoud gebruik, dat,alsdeVorilen quamen,
En van den Burger- twi ft, als Rechters, kennisnamen,
Dan niet in eenig huis, maar in het open veld,

Fet voordeel werd geraamt, en 't vonnis is geftelt.)

Als hier den vogel quam, zoo ging hy lager dalen,

En bleef een wyle tyd> ontrent den vierfchaar dwalen,

Nu gins, dan wederom, nu ras, dan weder (lil,

En niet een menfeh en weet waar dat dit henen wil.

Ten leflen, zoo het fcheen, nu moede van te mallen,

Zoo laat hy zynen roof van boven neder vallen,

Maar
* Menphis was eertyds «Ie

genaamu
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Maar zonder iemands leed, en buiten alle nood

:

Want ziet! de Koning zelfs ontfing hem ia denfchoot,
Straks ziet men al het volk tot haren Vorft genaken
Islieu^gierig om te zien de gronden dezer zaken;

Nieusgierig om te zien wat dat de vogel brengt,

En wat zoo gragen dier aan haaren Koning fchenkt»

Ken Raads-Heer by den Prins' dien eigen tyd gezeten,
Is wonder zeer begaan om dit geheim te weten;
En mids hy fchemer-oogt. zoo greep hy zynenbril,
En zocht met grooten ernft wat dit beduiden wil*

Doch eer hy recht bekent wat neder is gekomen,
Zoo was^ de goede Man als buiten hem genomen

:

Dies riep hy over luid met op getoogen zin,
Myn Heeren, let 'er op, dit heeft een wonder in.

De Koning lat het aan , dat neder is gezegen ,

Om recht te mogen zien wat hem daar is gekregen
En als hy dit gefchenk.met hand en vingers raakc

Zoo is 'c een Vrouwen Schoen wel aardig toe gemaakt;
Een Schoen van alle kant gefchildert met den naaide,

Waar op de jonge Vorfc Hond langen t\d en maalde >

Hy
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Hy ziet 'er zyde-werk en dun getoogen goudV
Bat hem een ruime wyl de zinnen bezig houd:

Hy ziet 'er boven in, hy ziet 'er fchoone boomen,
Hy ziet 'er zoo het fchynt , het roeren van deftroomenj

Hy ziet 'er in 't verfchiet verheven rotszen ftaan.

- Die ftygen in de lucht, en tot den hemel gaan.

Maar als hy naderhand met wel bedachte reden;

Het aardig meefter ftuk wat nader gaat ontleden;

Vernam hy dat het werk niet in het wild en zweeft|?

Maar dat h zyn befcheid en diepe gronden heeft;

Want als hy eerfc den rand gaat nader over merken,

Hy ziet 'er* herten op, hy ziet 'er wilde verken,

Hy ziet 'er Jacht-getuig, hy ziet 'er op een ry

,

Veel brakken na oen eifch en felle doggen by:

Hy ziet in grooten ernft hy ziet Diana volgen

,

Die roept , geiyk het fchynt, en toont haar als verbolgen,

Om dat het Maagde-rot niet rafler aan en koomt,
En voor een vinnig zwyn. en zvne tanden fchroomt,

Dit ftuk werd van den Vorft met hoogen lofgeprezen,

Hy meind zich in het bofch of op het veld te wezen ,

En dat vermids de Jacht , door zoo een aardig beeld

,

Hem door het gantfche brein en al de zinnen fpeek,

Maar als het opper deel by hem word overwoogen,
Zoo word zyn grage ziel als buiten hem getoogen»
Hy ziet aan d'eene kant hoe zich Diana waft;
En hoe het Maagde-rot óp hare dienften paft:

Hy ziet de Nymphen zelfs tot aan haar naakte lyven.

Hy ziet de Jacht-godin met fchoone doeken vryven;

Hy ziet 'er. en hy fchrikt. uit vreezenvan gevaar.

Hy voelt hem even zoo, of hy Actzeon waar.

Maar als hy keert te werk om alle ding te weten.

Zoo vind hy Cadmus Neef, die leid daar als verbeten,

Hy ziet Melampus ftaan zyn aller hefften bond,

Die zit hem op het lyf en byt hem in den mond.
De droeve Jongeling die fchynt hem aan te fpreken;

Maar vind dat zyne ftem zyn knechten is ontleken:

Hy ziet Diana ftaan die 'toont haar als verblyc •

Om datz' in zyn verdriet mag koelen haren fpyt.

Hy
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ffy ziet ter zyden af haar blyde Nymphen damTen
Hy ziet haar al gelyk gecjert met groene kraniTen,

Om dat hy was gevelt, en niet meer zien en mag,
Die met een dertel oog haar naakte leden zag.

De vorft op dit gezicht die voelt zyn geeft verrukken.
Hy ziet aan alie" kant hy let op alle Hukken;
Hy let ook op het lind dat in het fchoentjen (lak;

En hoe het klein gedicht als tot den lezer „ fprak:
Laat geen oog te verre Jchieten\

Want bet kan tot quaad gedien\

Wat je niet en moogt genieten

;

Dat en heb je niet te zien :

Dé letter was gecjert met wonder fchoone zwieren;
Met zeldzaam boich gefpuis, en onbekende dieren.

Met Nymphen hand aan hand, met Satyrsatn den rei,

En waar een ploye viel een perel unTchen bei, -.

tiet fchrifc dus af gemaalt en konde niemand lezen , .

Of'tiintmoeftin den fchoen eerft vaft gebonden wezen
Maar als na rechten eifch het leer was toe gedaan

,

Dan zag men op een ry de fchoone letters (laan. <

De Vorft in dit gezicht en weet niet wat te peizen,

Hy voelt zyn gantfche ziel door heel ^Egypten reizen

,

£n zoeken na de Maagd, die met zoo netten hand,
De wereld heeft vereert met zoo een edel f>and. -

Ten leften vangt hy aan in zyn gemoed te fpreken,

Wat hand heeft dit gemaakt ? Wat vinger dit gefteken £
Wat voor een fnege ziel heefc deze vond bedacht,

: En op zoo kleinen plaats zoo grooten (tuk gevvracht?

Hy die maar eens ondekt de klauwen van de leeuwen*
Al ziet hy fchoon het-dier nu t voor hem zit te ichreeu-

Bevind noch evenwel,- ook uit het minfte lid, (wenv
' Wat voor een gróüzaam beeft dat in de ruigte zit;

Ik houde dat het lyf aan deze ziel gegeven;
Daar zoo een edel hart gewoon is in te leven

,

Moet ja een fchepzel zyn zoo over, maten fchoon,
' Dat ik het waardig acht een Koninglyke Kroon,
Hier op (peelt hem de geeft , en kan hem nietverzaden^

Alleen hy is beducht eu wonder zeer beladen, \

N ft Wafc
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Waar-zy te vinden is , en waar ze woonen mag,
Die zonder haar te zien in hem verzegelt la^:

Hy zend Gezanten af die uit geheel /Egypten,
Eii aj het naaile land ue netfle Vrytters kipten,

Op dat hy vinden mocht dat hy van herten zocht,

Als hem het Mangde-rot zou wezen t'huis gebrocht*

De Jager van cc Vont die word 'er toe gekooren,
öm door een fnee% beleid de zake na te fpooren:

En mids hy dour het Ryk nu lang gereden had,
, Zoo quam hy op het, leit te Thehen in de ftad.

De Meetler van het Huis daar in hy was getoogen*
.Onthaalt den Hoveling met alle zyn vermoogen,
Hy voeg r

. zich nevens hem, alwaar hy immer ging,

Hy leid hem over al, en toont hem alle ding*

En t'wyl hy zag de ftad in haar volkome leden,
Soo quam hy voor het huis van Rhodope getreden,

Daar vond hy dat de deur met roozen was geciert.

En dat 'er groen gewas om ai de venfters zwiert,

Daar vond hy dat de floep met myen is belleken 1

En ik en weet niet wat vol zoete minne treken

,

Daar vond hy bloem gewas aan alle kant gegooit,

En ook de ftraten zelis met roozen overftrooit.

Als dit Archietes merk, zoo vraagt hy wat de kruiden

.

En wat daar voor de deur het itroizel woujbeduiden.
De Waard op dit verzoek verzweeg den Jonker niet.

. Maar zeid in ronde taal al wat 'er is gefchiet:

Hy zeid dat Rhodope heeft zeven jonge lieden^
Die al in grooten ernfl haar trouwe quamen bieden.

En dat 'er volle macht de Vryller is gejmt,
Te kiezen uit den hoop die haar te zirne ftont.

Hy zeid hoe dat de Jeugd, als met de gantfche leden,

Heeft wonder hard gezwetli, en onder een geftreden

En dat noch ieder doet wat hy bedenken kan,
Om door getrouwe dienft te werden haren Man.

Hy zeid dat over dies by al de jonge luiden,

Haar deure werd bedmit met verfch geplukte kruiden.

En dat haar gantfche Hoep met roozen was gekroont.

Vermids een ieder hoor t van haar te zyn geloont

Archi-
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Archites kan zyn hert niet langer weder houwen,
Hy zeid, het waar hem eer dees Vryfter aan te fchouwen
Hy zeid noch boven dat, indien het mag gefchien,

Dat hy de Juffer wenfcht ook heden eens te ziert.

De Waard niet onbewuft hoe vry zy plag te leven,

Heeft ilraks den vollen loop aan dit verzoek gegeven

;

Hy zend een dienaar' uit, dieboodfehaptaand'e Maagd
Dat haar bezoek genaakt, indien het haar behaagt,

Zy vry, gelykze plag, en zonder iet te fchroomen,
Laat op den (taanden voet Archites binnen komen,
Zy bied hem goeden dag, zy toont hem bly gelaat,

Niet fparig van de Kunft of van een zoeten praat.

Hy, op dit goed begin, wat nader in getreden
Beziet de jonge Maagd, beziet haar friifche leden,

Beziet haar wakker oog, beziet haar roodenmond,
En hoe dat alle ding haar wel en geeftig ftond.

In al dit fchiep den Man een wonder groot behagen ,

£n heeft daarom het oog noch vorder om geflagen,
Hy ziet benevens haar een raam gefpannen (laan,

; Daar zeker „aardig werk was onlangs opgedaan.
Hylet waar heen het (trekt, en zonder rneërte vragéa
|Hy ziet een open veld, hy ziet Diana jagen,

Hy ziet een eenzaam woud ? daar op Actseon ftond,
Juift doen hy in de beek de naakte Nymphett vond;»

TM aar hoe de Jongeling werd in het lyf gebeten 2

En van zyn honden zelfs als wild- braad op gegeten 3

Daar van is maar alleen een rauwe fchets gemaakt,
Met goud niet over kleed, van zyde niet geraakt,

Pe Jonker niet te* min die kan genoegzaam merken,
Dat aan het edel ftuk noch vorder is te werken:

Dies na dat hem de Man een weinig heeft bedocht.

t
Zoo vind hy met 'er daad dat hy nu lange zocht. ,

Hy dunkt dat ja de Schoen hy zynen Prins gevonden
3

En die hem uit de lucht is zeldzaam toe gezonden,
Is even dus gewrocht; en dat het weerde pand,
Komt van gelyke Kunft en al van een 'er hand,

Hy wil na dit gezicht niet meer in twyffel hsngen

,

Hy roept een trouwen Knechten laat het ichoentje langen

N n 2 En
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En ziet! -die nu het werk en dan de fchoen bekeek,
En vond noit eenig ey dat zoo een ey geleek.

Hier op W3S 't dat de Man hem na de Jongvrou wende,
En toont het aardig (tuk , en vraagt of zy het kende ?

Sy antwoord, e.iei Heer. wiens kan dit maakzel zyn?
Als ik het leftrnaal zag doen was het fchoentjen myn.

.H Is hier in huis gewrocht, en over weinig dagen.

;
Door zeker ongeval uit mynen Hof gedragen

;

En op dat u liet ftuk raag werden openbaar,
Komt oordeel met befchyd, hier i's het weder paar;

De fchoen , die gy vertoont, daar heb ik op gefteken

,

Hoe dat de Jachtgodin haar is gewoon te wreken,
Wanneer een dertei oog haar lyf genaken derf,

En hier uitrees de feil waarcm Acteon 11 erf

De fchoen die ik behiel, daer op heb ik getoogen,
Hoe Fhcebus in de min van Daphne werd bedroegen;
Want t'wyl hy na de Maagd'met grage vingers tart,

$00 grypt hy"anders niet als fleehts een groene bali:,

Een nieu gewaüen houd, en takken van lauw'rieren

,

Bequamer om een hooft, als om een bed te eieren:

Met dit en ander werk, dat jonge lieden raakt,

Heb ik het gantfche ftuk ten vollen op gemaakt.

Als dit Archtites hoort van Rhödope verhalen,

£00 laat hy zyn gezicht een weinig verder dwalen,

Ên 't wyl hy flaat het oog ontrent het aardig lihd,

€00 is 't dat hy een vèers daer op aefchreven vind -

Vryers wilt geen Margd verraffèn y

In dejiad, noch op bet veld;

Kra^t en kan geen minraar paffen ,

Hier dient liefde geen geweld.

De Man die ftond en keek, oazeker wat te fpreken,

Hy ziet 'er fchoone Kunft, hy ziet 'er zoete treken

,

Hy ziet in zyn gemoed , hy weegt het vreemd geval

,

En denkt wat van de Maagd teu lellen worden zaï.

Hier op begon hy dus: wat zal ik langer peizen,

Sy, wien dit fch emjen is, die moet na Memphis reizen

INa Memphis daer de Vorft van hoog geduchte machc

Niet ojy ofj myn' gevolg, raaer uwe Jchoenhetd wacht
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Ka Menphis ! zei de Maegd wat heb ik doch bedreven

,

Dat ik hier niet en magfin vrede blyven leven?
Ik ben van truien aerd, en geenzints Hoofs gezind,
Ik ben ook 'boven dat myn Vaders eenig Kind.

Wilt gy het weder-p2er van dit borduurzel hebben,
Of eenig lehoonder werk van myn geflikte webben »
Het is voor uwen Vo ft al wat ik aardig ken,
Laat my flechrs ma ir alleen daer ik op heden ben,

Archites wederom: 9

k En wii geen moye dingen,
En rae ia noit jonge Maegd haer cierzel a£ te dwingen;
'c Enis ook , fri fiche blom , om geen borduurde ichoen >
Het i$ den grooten Vosft'om u alleen te doen.

Gy , wat ik bidden mag , en wilt doch geenzints fchroomen,.
Al wit u zeldzaam fchynt dat zal ten b-ften komen,

Gae: zegt u vader aan dit wonderlyk geval

,

Ik weet dat hy het ftuk niet tegen" wezen zal.

E y laas ! de jonge ziel die is geheel verfhgen

,

Haer tranen berften uit, en zy^ begon te klagen,,
- Haer Vader ko ut er' by , nu hoort den rechten ^rond9
lm hoe dit zeldzaem fiuk ontrent den Koning (tond.

Archites vordert werk,hy doet zyn paarden komen,
En heeft in zyn Kar s de Vryfter op genomen
Ook Alcoa nevens haer: Kn, naar een kort bellut,
Zoo tyd hv op de reis, en fluks ten poorten uit.

Daer woelt de g «niche ftad; de Vryers boven allen %
Die koman met gedruis te zamen aen gevallen,
pe Krygsman voeren uit, den degen in de vuift,

Hy vraegt aen alle kant waerom de Maegd verhuift,
Hy. vraegt. wie zich vermeet de Juffer aen te maken*
Ün door de gantfche ftad.zoo veel gew \t\ te m-ken?
Hy dreigt met vallen mond, en iiist een fier gelaet,
Wie van de Vryfcer komt, 01 na 6t Vryfter gaet.

-Maer als hy Rhodope zag op de wagen zetten,

En dat haer. Vader zelfs het niet "én kon beletten
v

£n dat veel hoofs gevolg ontrent Archites f.ond,

Kn dat mon over ai des Konings Wapens vond,
kn dat een eider zwee&> en niet en d >rlte ipreken,
fc" dat de Rechter zelfs* en. aL de Machten weken,

N n 3 Doen



522 PSAMMETICHUS
Doen floeg hem zyn gemoed tot aan zyn bange ziel -»

Zoo dat hy van het leed by na ter aarden viel.

Noch gaat het Vryer-rnt zich echter toe bereiden,
Om met een grooten fieep haar uit te moogen leiden

:

. Maar niemand van den hoop en weet 'er in der daad;
Waar dit al henen wil, en wat 'er omme gaat.

Veel meind 'or dat de Vorft om haar heeft laten fturen
5

Vermids ze kundig is en geeftig kan borduren;
£n dat de jonge prins begeert een aardig p3nd;
Wiens roem zal mogen gaan door al het g m'fche land.

Een tweede., dat de Vurft, vermids haar geeftig zingen,

En datze was begaafc met duuend mooye duigen,
'. Maar over brengen liet in Memphis fchoon gebouj
Op dat hy van haar Hem vermaak genieten zou.

Een derde, dat de Prins haar wou voogdefTe maken,
Van al het naaide-werk , van al het linne laken;

'Het zy van zynen. difch of van het eigen bed,
Vermids dat Rhodope is uitermaten net.

Een ieder zeid het zyn ; en meelt, de jonge lieden

;

Die meinen (fchoon men ziet dit vreemde ftuk gefchieden)

Dat even dit vertrek , en onverwacht geval

;

Haar lang verhoopte trou niet tegen wezen zalj

Dat ja , nadien de Vorft de kunfte plag te loonen)

Hy meer als aan de Maagd zyn gunde zal betoonen»

De reis van Rhodope hem dienftig wezen kan,
Dïe zy na dezen tyd zal noemen haren Man

;

De Raads-Hecr zweeg 'er op, en liet de Vryers woelen
Vermids hy in zyn hert is anders van gevoelen.

Dies zeid hy op het led: Dees hoop is enkel waan,
I ïoort, Vrienden , met een woord; De Vryfter is gegaan.

Gy moogt van heden af haar wel verlooren fchryven,

Want komtze by den Prins ; zy moet 'er eeuwig blyven ;.

*.Ik l$en de jonge Vorft, hy is van dezen aard;

Dat hy geen fchoone Vrouw, of aardig linnen fpaart

;

Haar item zal aan de Verft den luft niet konnen bluffen,

Hy zal ook in den zan* haar zoete lippen kmTen

:

En krygthy eens den fmaak van zoo gewenfehten zoen

Wien k 'er onbekend wat hy zal. willen doen?
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Oikomtze mnar een reis des Konings bed bezorgen,

Sy ölylt 'er voor gewis tot aan den lichten morgen.
En waarom meer gezeivl? Ky voegt u na den tyd,
Want na dn ik 't zie, wy zyn het voordcel ^uyt,

Als ik nu raden mocht, wy zouJen ons bereiden,
Oti zonder vreemd gebaar van Haar te moeren fcheiden,
Ken die in (lilheid lyd een dicev:^ ongemak,
l'er~.net bet bitter leed, èn breekt dat ïaftig pak.

Het Hof dat beeft V /";;, nicn moet yer onrecht dregen.
Ook -zonder tegen[praak , en zonder iets te kitgen ,

Ja met een dankheb toe. En wie het anders doet 9
D/e is voch onbekent h-e dat hy leven moet.

Wanneer men hinder k.rygt , en niet en kan 'lermyden^
Dat mon men met ge luid, en zonder morsen ïyden :

En w yar een hooger m-ubt ons Voorftét tegen gaat ,

Een plaafler van geduld dat is den beften raat.

Met dit en meer gefpreks, zoo korten. zy de wegen,
En komen in het dal daar Memphis is gelegen',

Hier rend in aller yl een looper vooren uit,

Die boodfehapt aan de Prins de koiafte van de bruid.

Nii4, De
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DeVorft, als hy baar zag, en vond hem niet bedrogen*
Hy vond dat zyn gemoed hem nieten had gelogen ;

j

Hy zag mee herten iull n hy zag het aardig beeld;
Dat hem nu lange tyd door al zyn zinnen fpeelt.

Hy zeid, dat hy de Maagd en haar volkomen wezen,
Inwendig door gepeis te vooren had gelezen,
En dat hy nu 'ter %yd haar even zoo bevond,
Als zy van eerden afin zyn gedachten Hond;

6 Liefdens tuimel geeft! en vreemde minne vlagen,
Pie wat men non en z?g aan iemand doet behagen!

Hier gaat de regel los, die ons heeft wys gemaakt

,

Dat niet als door het oog ons.herte werd geraakt. ,

Doch als men Rhodope ontrent den Koning leide,

Soo ging het even zoo gelyk de Raads*Heer zeide;

i, De Vorft die nam haar aan, en uit een gullen zin,
Noemt hyze zvn Gemaal, en waarde Koningin,

Maar. als: de Dichter zag zyn hope wech genomen,
En dat hy nimmermeer zyn wenfeh en zal bekomen,
Doen floeg-hem zyn ge noedtot aan zyn cüepfte ziel,,

Soo dat hy met den geeft in deze klachten viel:

6 Dood ! mo^rdaadig Spook , befluit myn treurig leven

,

•Uaar is geen droever hert by niemand oit befchreven^
Als in dit lichaam woond , en in den boezem woelt l

;

Ach noit en heeft 'er menfeh zoo diepen leed gevoelt,

Myn hert fmelt als een wa-fch en al myn binne krachten!

Die voel ik in den angft, geïyk als fnee verfrnachten :

, ö StyxS u zwarte poel en kent geen meerder pyn,
Als van zyn tweede ziel berooft te moeten zyn.

Hoe! zal de roode mond, die ik eens plag te kiiflen.

Voortaan den heeten brand van hooffche Jonkei s bluften?

Sal haar. fnee witten arm, een rechte minnepand,
My laten in den druk , en koelen vreemden brand ?

Och of 'er nu een fch rs myn aanzicht wou bedekken,

Of dat 'er quam een rots myn leden overtrekken ,

\ Soo waar ik houd of fteen, e» ik en voelde niet,

Wat droeven herten leed my door de zinnen fchiet,

Och of ik 3*io een wolf mocht in de bolfchen huilen,

6f woelen ü$ eer. tësir omtrent: de naie kuilen;
Osk
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Och of ik als een laèuw mocht brullen in net veld,
Soó ware nu ter tyd rayn herte niet gequelt,

Of zoo ik even dan rayn fmerte mocht gevoelen,
E» dat aeen duider bolch rayn vlamme zou verfcoejenu

Soo wild' ik myri verdriet gaan wreken aan de Vorllr,

En door zyn herten bloed gaan koelen rayn n d )rfL

Maar ik wil in geen boom , of fteen ofrotz verkeere 1 ?

^ En wil geen wreden aard van felle beerten leerea.-

Ik wil op deze borft met fta&e vuilten fhan, .

Tor dat ik op het left' in tranen zal verg van,

Tot dat ik op het left myn.ziel koóm uit^te gieten,

Die even als een beek zal op de aarde vlieten,

Een beek-, vol bitter nat, die in. het naafte dal,

l;ea naam voor alle tyd van Cnemon houden zal.

En als een Herders Kind oit daar zal komen fpeelen,

Of op' een aardig ried een geéftig deuntjen queelen.,

( i Dan zal de wederklank, verwekt door myn geklap,
Den naam van RhoAope ftaag brengen aan den da**.

Dan zal den naaften berg uit zyn verhoole kuilen,

Beweenen myn verlies, en gmtfeh verdrietig huilen,

Zoo dat het gantfche woud myn droevig ongeval,
Zoo lang men liefde kent. gedurig melden zal,

Maar ach wat baat myn druk9w.it baat mynaögftig klagen

,

Wat is 't of ik treur myn gantfche leven dagen?
Myn leet (laat yafl gezet, myn Lief -die is gegaan,
Myn ramp is zonder hulp, en bjyft verzegelt (ban!

Ach die noit hebban mag dat al de ggeften zochten,
Daar op zyn gantfche ziel en al de zinnen wrochten.
Wat maakt gy langer hier? wat doet hy in het vieis"?..

Hem is niet anders nut als Hechts de lede reis.

Zyn ruft is in het graf; want in het ydel leven,

Daar wordhy, als een Aroom gedurig om gedreven;
hy is gelyk een fchip dat zonder anker dryft.

Dat ftaag geflingert werd, en noit in ru!tc blvft,

Wel aan dan Cnemon iterft.Hy wou noch verder fpreken

,

Maar al het hoofs gevo ; g dat was al eer geweken,
En Rhodope verplaaft. Doch wat haar is gefchiet,

Vermoed de Jongeling, maar hy en weet het nier,

Mn 5 Daar
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Daar ftond het treurig r<h verhard gelyk de fteenen,

Een ieder was bedroeft, en niemand dor^e weenen;
Maardat hun meelt verdroegen fcheen een tweede dopd^

ÏNiet een van al den hoop en werd ter tèeft genood.

HAAST-GEBOORE
LIEFDE.

ALs eertyds Grieken Land wou groote hlydfchnptor^
nen,

Soo wrs meeft al het volk geciert met groene kmonen,
Van klim, of roosmaryn, of met een roozen krans,

En ging zoo na den difch of tot een blyden dans,

Men zag *er over al geheele kramen zetten,

Van mynhe, thym , laauw'rier, en zachte violetten:

En als een jonge Maagd een kransje vlechten kon, *

.

Soo was 't 'dat zy de koft met dezen handel won
Al wie de roozen beft te zamen konde brengen,

En na den rechten eiilii het loof en kruiden mengen,
Verkreeg dat al de Jeugd tot haren winkel qurm;
TSTu hoort wat trouwgeval hier uit zyn oorlpronk nam.

Als Creon aan de markt een uurtien quara bededen

,

En gin£ ontrent het volk een weinig z ch vertreden,

En zag wat ieder bracht of daar te kopen ftond.

Ten iuite van het oog, of van een gragen mond?
Soo

(*) Het rnr.ken VBn k'snflen en kronnen was eerryds geen klefoe

kimfta sereker.c. dewyle «i-jt aljecn aan iets en oog vernoegen inoey

fte werden gegeven» dQor roeden reuk, er tchoore, celdeuren » en h >c

voegen van bloemen en kruiden; na.'r moèfï? al het zelve mede voor

de gezow.bayri dienftig wezen . gelyk «(aar van ^eleerdilyk beeft ge*

fchievcn , Genius Pafchalus.
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Soo heeft hy daer ontrent een aerdigc lier vernomen,
Die met haer groene waer ter vent^ was gekomen

;

Haer kraam was aerdig loofen nieu gewaffji kruid ,

Ten dienite v.m een Maegd, of van een jonge flruul
Sy had een myrthe krans ruer om het hoof' ite 1,
Met roozen tuifchen bei, zoo geeftig als ze mochi ,

Soo net, zoo wel vermengt , zoo hups in een gez<

Als hadder Flora zelfs de zinnen op gewet

,

De Jongman Vet het oog ontrent de roozen dalen,

En werd terftond gewaar dit hem de zinnen dwalen,
Vry wyder als de kroon. Hy dacht aan haar verlfcand,

En prees in zyn gemoed hier nette rechcer hand.
Hy was in Venus net te vo )ren noit gevangen,
En had maer weinig hair ontren; zyn bolle wangen,
En daerom was de Wulp in haellen wech gevoert

,

Terwyl hy ftoni en keek en op de Vrylter loert.

De liefi' is klim gelyk, dat kan de daed bewyzen,
Sy wil llaeg vorder gaen, en altyd hooger ryzen,

En vindze dan een plaats die op haer wezen pal:,

Soo maektze daar het valt haef gulle ranken vaft.

Fop zag moi Trynjen gier}, entie'nzag Jopj e fpringen

,

En Jorden hoorde ïriet een kluchtig deuntjen zingen,

Maer Floorhad Aaltjen lief vermids ze geeflig i'pan,

En-hier uit rees ^evry, een ieder kreeg een Mia.
Waer ftroo en zwaVel is, of diergelyke zaken,

Daer ziet men licht een vier vm kleine vonden maken,
Voor een die zuizebolt en hoeft maer e:nen (loot,

Om mei het g mtfche lyf te vallen in d_n i) ios.

m w
BEZON



BESONDERE MANIEREN VAN

HOUWELYK 3

In 't machtig Ryk GANGES

:

f • . . . •

't Welk wy hier den naam van

VRYSTE ft-M A R K T
HEBBEN GEGEVEN,

DAar is een magtig Ryk datGangeskomtbefproeyen
3

En doet 'er edel gouden ryke iteenen groeven ';

Hier woond een zeker volk dat na den regel leefr,

Maer op het echte bed de meefte Wetten i-.eeft.

Geen ongetroude .Vaegd en hoeft daerotteiehroomen

,

Hoe zy ter rechter tyd een Vryer zal bekomen

;

De Machten van het Land , en al den breeden Raad,
V?eeft ftaeg een wakker oog ontrent den échtéft ,fwaf.

Of iemand feelyk is, of van een lufcig wezen,
Als haer de jeugd verheft, haar brand die word genezen,
En dat van hooger hand; maar hoe dit werd beleid,

Dient met een kort gedicht ook hier te zyn gezeid.

Een Maegd van fchöone verw, en van bequaame leden >

Die komt daar in de ftad tot op de markt getreden,

Thym, myrthe,, rofmaryn, en ander edel kruid-,

Dai ciert de gulde koets, en ciert de jonge bruid r.

De pièriien op gepronkt met honden rooze kranzen*
Gaen drillen over itraat, en fchynen als te danzen :

De

* S»t v» dir gebruik JOH. BOEMUS Jê Morlbui Centium lik 2.

cap. 3. de sf/tai ttav hy onder ander? vejjaflt, ;iar aret aan de rivier*

Cargê* .0 lii'iën, tnsar op de grrnzTL van Indien, aan de nV.-if.

T4gris s in Syiien (bet welk aan Indien, in 't Ov>f>en paalo deze vr.un-

pm e van ijnen noch pltatzè heeft: (kti naar bet zegden van f/tzoJon±>

ende Sabe'lhts) de ïelve rewoone by neer undcic \elk:n eeitydtjOd

iccfcou&n awïde zyn g< weef:.
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X>e voerman is gekleed in licht en jeugdig groen,
En doen het moedig vee bequame fprongen doen»

Ontrent het fchoon karos gaan zeven jonge Maagden^
Die noit haar teere Jeugd by rauwe gaften waagden •

Die ftroyen maagde palm en lof van edel kruid,

Ter eeren van het werk en van de jonge bruid.

He koets, die niet en draaft als op bezette pozen,
En doet «iet eën'en keer als op gezaaide roozer.

,

Soo dat de fchoone Maagd in Üage blomtjes ryd,
En dit i> al het puik van haren jongen tyd.

Vyf meefters wel gelecrt haer zoete ftem te paren
Met Öuiten of geklank van allerhande fnaren,
Die fpeekn op een lier, of op een zoete luid,

En ftraks op dit geklank zoo kykt de jongheid uit.

Daar komt dan a! het volk ontrent den Wagen dringen,

Eu flaat een nieusgier oog ontrent de mooye dingen:
Maar dat hun belt gevald, en aüermeeft behaagt,

Dat is het aardig Heeid , dat is de jonge i\ aagd»

Als dan het fch on "toneel is op de markt gekomen,
En dat een groote ichaer de plaats heeft in genomen

,
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Soo komt de roeper ftaan ontrent de jonge bruid;
En roept met volle kracht aldus de vryfter uit:

Sta by gezwinde Jeugd en rappe jonge lieden,

Sta by wie fchoonheid zoekt, en wilt eens luflig bieden

Hier is een frisfche roos van niemand oit geplukt ,
Van niemand aan geroerr, van niemand onderdrukt

:

Hier is een roode mond, hier is een eerbaar wezen;
Hier is een fchoon

;
uweel van du zend uit gelezen i

Hier is een reine ziel , hier is een jeugdig lyf,

Hier is voor uwe koets een eerlyk tyd verdryf,

-Hier is een ivakker oog,, hier roos gelyke wangen,
Hier is een geefïig hsir dat hsrten v;eet te vangen,

Hier is een edel pand dat aan een ruftig Man

:

Syn leven dagen lang tot vreugde dienen kan.

Wat is een fchoone Vrou een pand van groote waarden?
Het is een paradys, een hemel op der aarden,
Het is een oogen trooft, rut is een ftage vreugd

,

Het is een dille ree, een haven voor oe Jeugd,
Wat is een leelyk Wyf een Monfter in den huize!

liet is een zeldzaam fpook, en bakhuis van Meduize,
Wie aan haar door de >trou zyn leven heeft verplicht.

Hoe klaar de.zonne fchynt, noch is hy zonder licht,

Dus gaat het roepen aan : de Jongheid daar en tegen 9

Doet menig deftig bot, als tot de koop genegen:
En als men op het left geen beter kans en ziet,

Geword de Jonge Maagd aan die het meeüe bied:

En dan roept al het volk: Geluk en vrolyk leven,

Moet God de jonge Mzagd, moet God den Vryer geven;
En dit tot zeven maal, en voor een zoet belluit;

De Kooper geeit hem op, en zet hem by de bruid;

En fluks dan na de Kerk, en als daar is gebeden,

Soo komt de jong Gezel ra zyn vertrek gtreden:

En na dat hy de Bruid heelt in het Huis jzebrocht,

Geniet hy met vermaak dat by hem is gekocht.

De fchoonheid heeft haar recht tot in haar volle leden.

Laat ons aan d'ander zy een weinig over- treden,

En keeren nu het oog ontrent een rype Maagd;
Die niet of weinig heeft dat aan het cog behaagt,

Ee
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Een die van over lang de landen heeft door wandelt,
Daar noch ons Hollands Volk op heden niet en handelt,

Befchryfc ons na den eifeh een zeker trou-geval,
Dat ik voor onze Jeugd hier onder ftellen zal.

En Vryfter niet te fchoon, maar van gezonde leden,
Was veil na's lands gebruik : en quam te markt gereden

De Vrienden van de Maagd die treden achter aan,
Tot dat de Wagen komt daar honden Vryers ftaan.

E

De Bruid die zit en pronkt, en is in allen deelen,
Gantfch cierlyk uitgeruft met hand en hals Juweelen:
Geen kruid of verf. he blom en dient haar tot cieraat,

Het is een gouden kroon die op haar hulzel itaat.

De wagen is verguld daar op zy is gezeten,

En daar uit kan het volk den gamfchen handel weten,
De paarden zyn geciert met tuig van enkel goud,
(Ten mintien als men zeid, en ais men zeker houd.)

Daar gaan tien Maagden voor die^uldelooversltroyen,
En vlokken van klinkant op a! de wegen goyen,

Al
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Alwaar het ooge valt daar ziet men bellen glans,

En dit fchynt aan het volk een wonder fchoonekans :

De voerman heeft een rok met zeven geele koorden i
Die hem zyn onderkleed en ook zyn mantel boorden!
Syn zweepftok is verguld , (het lykt een effen houd)
En 't fnoer dat is gedraai t van zyd' en enkel goud.

Prie gaan 'er voor de koets die op trompetten blazen,
Drie zyn 'er evenwel die met haar trommel razen

:

Hier dient vry groot gelchai maar voor een aardig dier,

Daar fpcelt een zoete luit, ofwel een dille lier;

On rent een fchoone M aagd gebruikt men groene kruiden,
En.niec als klein cicraad, en niet als weinig luiden ; .

Maar hier word meerder vlyt tn grooterkoft gedaan:
Een Bruid die lee'yk is heeft veel parerens aan,

Daar komt het win -ziek volk met krachten aangedrongen
f

Daar komt de rappe Jeugd in haaften aangefprongen

,

Want. ieder fneld om ftryd begeerig om te zien;

Wat dat 'er werd gevtilt, en wat 'er zal gefehien.

Hier treed de roeper toe en geeft here op de wagen,
En; hem word over al een Üok-beurs ha gedragen,
Èen ftok-beurs wel gevult, die zwiert hy met 'er hand;
En roept al wat hy mas: Hier is het waarde pand,

Hier is het edel geld, hier is een gulden regen:

Die waar hy neder valt de Wereld doet bewegen;
Hier is het fchoon Juweel dat alle zinnen trekt,

En zyn geduchte macht in alle landen ftrekt.

Hier is het lief metaal daarom de mannen krygen, .

Hier is het fchoon Juweel daarom de Vrouwen nygen 9
Hier is het edel tuig daarom de Koopman feïft,

En waar op al het volk met (lage zinnen peilt

;

Fier is het achtbaar geld daar 't al om is te koppen,
Kcmt hier. 6 zoete Jeugd! komt op de markt geloopen
Hier is het dat 'u dient. Wie nu niet toe en taft;

Dat is een rechie bloed ofwel een lammen gaft:

Wie kan van witte verw of roode wangen eten?
Ach! al dat neeps gewas is in der haan verlieten;

Al wat men fchoonheidnoemd «word andersom gezet,

Of door een heete Koorts, of door een Kinder-bed.
Èes
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Een puift, een klein gezwel, een weinig kinder-pokken*
Maakt Vrouwen onbequaam om harten aan te lokken,
En fchoon gy woud het Wyfdan wyzen van der hand „

Hoe leelyk datze word 'c en breekt geen echten band.
t Is vry geen klein verdriet een aardig Wyf te trouwen,
En als ze leelyk word haar nog te moeten houwen,
En dat ook zonder geld. ó Wat een grooten fpyt!

Men heeft een leelyk Wyf en is zyn voprdeel quyt.

Neemt geld, aal waardig voIk,en laat de fchoonheid varen;

Want hoe de zaken gaan zy duurt maar weinig jaren,

En als haar glans verderft gelyk het ydel gras,

Dan komt het edel gek! een ieder wel te pas.

Geld, geld dat is de zaus , de keeft van alle zaken ,

Het doet het Maagde- vleefchaan Vryers lekker fmaken 2

Daar is een klein vermaak ontrent een Vrouwen keurs

,

Indien m' 'er niet en vind een" opgevulde beurs.

Vergaapt u niet te zeer ontrent de fchoon e leden,

Wat voor haar word gezeid en zyn maar loiTe reden ,

Hec geld is vatter ftof, gelyk men word gewaar:
Gy,trout een Wyfom goud,en niet om goud geel haar:

Waa'r toe juift witte verw, en Roos gelyke kaken?
Een Vrou kan zonder dat een Man tot Vader maken ;

Een fchoon en leelyk Wyfen heeft geen onderfcheid^
Wanneer de gulde zon haar lbalen neder leid.

Ha! 't is een fchoone kans gewin te mogen rapen,
7

Niet door verdrietig zweet , m?.ar flechts om by te flapen;

Niet met een ftage zorg te quellen zyn verftand,

Maar met een jonge Vrou te nemen met der hand;

Te nemen in den arm. t' Si rept u.jonge gatten

,

Het word u nugejont om toe te mogen taften,

't En komt niet alle daag dat u te dezer flond,

Komt fpeelen voor het oog, en vallen in de mond.
Nu fpreekt, en 't is gedaan. Indien de Vryers zwygen

f

En dat de joage Maagd geen Man en weet te krygen ,

Ten pryze nu gezeid, zoo roept hy weder uit;

Hoe! is 'er niet een menfph die wil een jonge bruid?
Wel honden daalders meer zal hier een Vryer trekken,
Laat «at u zyn eea fpoor om Vryers op te wekken:

O o Nog
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Noch honden boven dien. Wel zegt 'er niemant, My
Gewis hier moet een hoop van rechte labbers zyn.

Wel niemant.?niemant nier? hoe! zal 'er niemant fpreken?

Wel niemant?niet een menfch?ba!dat zyn vreemde treken

Wel niemant? hoor ik niet? hoe niemant? is 't gek?
De ratte, naar ik zie, en wil niet aan het fpek.

Hoe dus, aal weerdig volk? heef: niemand luft te trouwen?

Of is 'er nu geen vreugd by Geld of jon^e Vrouwen?
Is 't niet het zoetfte tuig dat iemant hebben mag,
Het eene voor de nacht, het ander voor den dag?

Nu vyfeig kroonen bed: noch hoor ik niemant mynen

,

Het Fchynt dat alle luft tot Vryfters zal verdwynen.
Jk'roepe dat ik kug, en dat het aardryk dreunt,

En al dees grooten hoop die ftaat gefyk gekleunt.

De droogerss zwygen noch, ik moet in vreemde palen,

Ik moet een ander jeugd en beter Vryers halen :

Want daar wil niet een yifch hier byten aan het aas,

En dat maar om een gril of om een vyze-vaas.

Is 't om den grooten mond dat zy de Vryfter laten?

Maar dat kan menigmaal de jonge lieden baten.

Hoe dwaas is ook het volk! het fchout dat gunfte bied,

Hoe gek is al de Jeug.l! zy kent haar voordeel niet,

Als iemant lippen heeft gelyk als groore qua'^ben,

AI eetze dikmaal pap, zy kan haar niet beflabben,

En al ze liefde pleegt, haar kus die is gewis;
Want is de haven ruim, geen fchip en zeilt 'er mis.

Maar 't Meisjen is gebult, is dat de Vryers tegen?
Soo gy het wel beg;eept het waar u enkel zegen.

Leert, leert dat ook een bult u dikmaal baten kan,

iEfop'-.s had een bult, en was een geeftig Man;
En Oaces boven dat ontrent gebulte leden,

Daar vind men menigmaal de woonplaats van dereden,
Die wiï een ruimer huis: zoo dat een grooten bult,

Ls dikmaal met verftand en enkel geeft gevulc
Maar zy is byfter mank, en hinkt ter weder zyden.

Wei dar behoor , een Man ook met vermaak te lyden,

't En zal geen loopfier zyn; en d :

,Q het huis b-waart,

Dat is eea outte Vrou, en van den beften aart.

Eet
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Fen W'f dat vaardig is en fpeelt met rappe kooten,
Dar heeft al menigmaal een eerlyk Man verdrooten

;

Alen zegge wat men wij, een HuN wyfis bequaam,
Kn 't is na myn begryp, de befle Vrouwen naam.

Maar zy is al te grof en byfter onbefne.en

,

Daar hangen Hompen ve r s ontrent haar bolle leden

Siet wat een onzoet vleefch ! hoe, makkers, ben je gel ?
Noemt gy eer. poezel quaad, en vet zyn een ge .rek?

Ké wilt u zyt gy wys , van deze reden wachten,
Een lyf gelyk een dons, hoe kon je dat verachten?
Dat bol, dat Jeugdig vleefch, dat mals en geeftig vet,
Dat noem ik wel te recht een kuiTen in het bed.

Wien is 't niet bekent? het vet dat is. het leven,

Dat kan een eerlyk Man vermaak en lullen geven:
Het M-ger is de dood, of met de dood gelyk,
Het neigt als tot het graf en tot het duifier ryt.

Laat vet en poezel volk op uwen leger brengen,
In 't graf daar zal men been en dorre fchenkels mengen
Noit had een eerlyk Man een beter tyd vërdry'f.

Als by een jong, een mals, een bol, een vleezig lyf.

Nu waarom meer gezeid? Gy, leef je na de reden,
En hangt niet aan de fchors óf aan de buiten leden:

Een mond , een oog, een neus, ofdus ofzoo ge (telt,

Al dat is geenzins weerd dat zich des iemand queld.
Dat zyn de gronden n 'et daarojp de menfehen trouwen

,

Wat in de boezem fchuüt dat maakt bequame vrouwen
Gy, die nu Mannen werd en acht geemkmder rpel,
En zoo je trouwen wilt, en trou niet om het vel.

\1 dat en is maar fchyn , en niet Is vyze vazen,
in fpeeltjens voor de Jeugd, enlokas voor de dwazen.
Een Uil , een aardig hert dat kleeft aan haren Man,
Dat is 't dat de trou gelukkig ma\en kan.

^u weder tot het werk. Wel duizend goadekroonen,
'm honderd daalders bed: wie kan zieh hiervertoonen?
Wie fpreekt 'er nu een woord? wie komt 'er voor den dag
Myn, zei de fchrale Fop, en met zoo ging de (lag:

iy knap den Wagen op, en fluks het geld genomen,
)e Vryfcer, naai hem

'

'ogc, die zoud'hy wei bekomen,
Q a Soo
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SoO dat het by het volk in twyffel word geftelt,

Of hy de Vr\fter trout , of wel het magtig geld.

Daar juigt de gantfche ftad, en dat met luider kelen,

Dies Iaat men op de markt het bruilofts deun tjenfpelen,

En na dat in de Kerk de Goden zyn gegroet,

Soo danft men om den mey en om den roezen hoe.d,

Tot dat de nacht genaakt: Dan gaat de Vryer flapen,

En weet ook even daar zyn voordrei uit* te rapen;

Want met het eerfte Kind zoo krygt hy weder geld

Dat werd hem in de Kraam al weder aan getelt,

Daar koopt men luiren om, en dergelyke zaken,

Die met een grooten luft de jonge Vrouwen maken.

Siet! hoe dit machtig volk op alle Vryfcers let,

En zonder onderfcheid in echte banden zet.

D ie fchoon is werd gekocht,en 't geld voor haar gekregen

Maakt tot een leelyk Wyf een gierig hert genegen

:

Dus werd 't al gewiit, en met een Man verzelt,

Of om een roode mond, of om het magtig geld.

T>anof het dienftig is en nut tot echte wetten,

Daar fcaat hem , die het raakt, met aandagt op ie letten.

Gy zwygt des, Zang Godin ; want zoo verbeven ried

.

Eg waft aan Helicon of op Parnaflus niet.

ÖRA*
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LEVEN UIT DE DOOD.

VVv ^nneer net jeugdig klim een boom heeft om ge*

VV vangen

,

Het blyft hem aan^den tronk en aan de takken hangen.

Ook fchoon de wortel fterft, zoo dat zyn liefde duurt,

Al heeft de gantfche (lam een volle dood bezuurt.

Men heeft in ouden tyd zoo trouwen hart gevonden',

En met een zoeten band zoo krachtig in gebonden,
Pat noit afvallig werd, ook in den leften nood,
Maar hiel zyn eerfte fcand, ook midden in de dood.

Op, op verftompte pen, vernieut u zwakke krachten,

Daar is een vreemd geval dat fpeelt in myn gedachten,
Dat moet ook by den-hoop, h;t dient te zyn verbreid,

r

My dunkt het is te goed om niet te zyn gezeid,

'k En wil nog evenwel myn perane niet bereiden >

Öm met een lang verhaal u zinnen om te leiden: .

ó Lezer, waarde Griend! Ik wil van ftonden aan^
U zeggen met een woord A\aar op de zaken ftaan.

Gauryn van zoeten aard, uit edel zaad gebooren,
Pie had uit reine zugt een jonge Maagd gekooren.
Hem tot een eeuwig pand, en tot een echte Vrouw,
Indien het aa-idig dier, en haar geilachte wou.

Hy gaf hem tot hét werk, hy pleegde duizend zaken,
Gin aan haar ceere Jeugd zich aangenaam cc raakea

,

O o 3 gn»



53 g G R A F-H OUWELYK
En dat en had miflchien den Jonker niet gemift

,

I a^< hy om harent wil niec al re veel gequift
De Vader van de Al .;..: I was cenc van die menfchen,
Die nier als mach i on groot» fchatten wenfchen ;

Wie ryk ven baVè was die ftöhd'hem wonder aan,
En hierom moefi Gauryn al dikmaal buiten ftaan.

Maar Sylas kreeg verlof by haar te mogen komen,
Zyn fykdoai had alree den Valer in genomen;

Want die was van het geld zoo byfter grooten vriend ,

Da: hy zyn Doch* er gaf ook die haar niet en dient.
Het gefj is machtig lym, liet kan te zamen voegen,
Ook dat mi j

t geld alleen zich niet en laat vernoegen;
/iet dat -een jongeling of ry;e Vryfter eift,

En is fchier nimmermeer daar op "de Vader peifc,

Nu \
! as kreeg dé Maagd. De zoete jonge lieden,

D;v konden haar geluk, en heil, en zegen bieden:
"Maar fchoon dit al de Jeugd hier in verhaken had,

Gauryn isgsntfch! edroeft, en maakt hem uitdeftad,

Z n oOv< en kan niet zien, zyn fierte niet verdragen,
. at .n eens anders arm de zoctfte dingen lagen,
Oie hy ter wereld kent en boven al bemind,
£n daarom is hy gram en byfter ongezint.

Maar des al niet temin de jonge lieden trouwen,
De feefc die s geraamt; de bruilofc werd gehouwen,
De Maagd .ir werd een Vrou. Een ieder is verblyd,
rm van het goed onthaal en zoo gewenfehten tyd

Gauryn die treurt alleen: zyn hoop die is verlooren,

Van ent by haar te zyn die voor fiem fcheengebooren,

y was'ecn vroomeziel, hy wil een jonge Vrou,
Geen fmaaa en iiin er doen, töt nadeel van de nou.

Ook js htm wel bekend, dat zy van reine zinnen,

6taat vaft m haar beroep, en niet en is te winnen:
£n fchoon hy een 'g zoe: van haar genieten moeht,
Ach i (..acht hy)lau verd wynt'gelykeen fchrale locht.

Fm word firaks Inkel ieed. 'k en heb net voorgenomen,
0;i- \v>or een kic nea vvyl tot mynen wenfeh tekomen,

ik wc.j voor alle ryJ genieten hare Jeugd.
Doei: met iü vuil ucja^, maar in oprechte deugd.

ik
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Ik wou haer zoeten aard voo'* al myn leven dagen,

En wou haar wederom myn zinnen over dragen;

En fchoon my dat mislukt, noch Serf ik buiten fchuld»

Daar is geen beter raad als lydcn met geduld:

Dat is een fchoone deugd een wonder grooten zegen,

Byzonder in het werk dat jonge lieden plegen.

*Jk zegge daar een hert met alle krachten mind.

En weder over hand een willig herte vind.

ó Godt! doe my de gunft dat ik myn gulle zinnen.

Mag houden in den toom, en krachtig overwinnen;
Want zonder u behulp zoo ben ik buiten raad,

Vermids het ongeval myn kracht te boven gaatj,

Dit zei de Jongeling dit riep hy menig werven ,

Al wat zyn heft begeert dat is te mogen Kerven;
Maar fchoon menaan de dood het gantfche lichaambied

Hoe zeer dat iemand wil, nog wil het I\ [onder nier.

De tyd doet haren gang: maar voor een vrolyk wezen,
Soo is daar in het Huis een droeven ftafld gerezen;

Want Rhoode viel te bed, en naar een korten ftond,

Soo wil (gelyk het fchcen)ha~r scüem uit den mond.
De Meefters zyn verfraait, de Kunft is zonder krachten
Soo dat 'er niet een menfehhaar leed en k-n -erzagtcn,
Hier baat geen diere zalf, geen drank ofmagtïg kruid,

Sy blies (als ieder meent) haar jeugdig leven uit.

Daar treurt de gantfche ftad, en alle menfehen klagen
Dat zoo een jonge Vrou ter neder is geflagen

;

En dat 'er niet een Kind ontrent den heert en fpeelf,

Die aan de Vader toont zytis Moeders aardig beeld:
Maar hoe kan droef geklag een treurig herte laven?
De bare werd bereid, dè jonge Vrou begraven,
Gauryn die tot haar feeft zich niet begeven wou,
Begaf hem nu ter tyd te midden in den rou.

Hy zag de zwarte: baar, met grooten druk bevangen,
Hy zag het droevig lyk met tranen op de wangen

=>

*Hy leid het in de kerk tot aan het open graf,
Daar hy,maarbinnens monds,haar duizend zuchten gaf

Dog hem quam even doen in zynen geeft gefchooten,
Dat hy nok letten kus van haar en had genooten

,
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ft&k6^ het feeft van haar g^naffcheidnam,

Hic,fnn
^doen certyd haar niet gelegen quam.

NnlSr °°,
fprak hy

J

dus: Heb ik hajr in het leven
iNojt vreigde mogen doen, r.ofc kus vermoeete ecven,Soo moet de bleeke dood my geven in het eraf,Dat my de zoete Jeugd voor dezen niet en gaf.iKwdh ar cezen nacht in frilte gaan bezoeken
iNict m een rroolyk bed, maar in haardroevcdocken

:

ai m ^
en vreu*de zyn fa d ''c mvn ongeval,

Als ik, fchoon na de dood , haar 'feden raken zal.
Als ik haar koude mond ook daar zal mogen kufltn.Dewyl 3 k aan haer Jeugd noit brand en mogte bluffen .

feziec wat heR\e derft! hy fpreekt den Lier aan*'

ulïu l hy hct Sraf wiI open laten ftaan;

fZ u^T n°S?ei
l
ma^ en geeft hem cwintigkroonen,

n v n
eni nad^ha

1

nd met hooger gunft te Ioonen.
Hekoftens verblyd, vermits noit eenig graf

,

Hem zoo veel voordeel bracht, ofzoo veel winfte gaf,
Het was ontrent den tyd dat alle menfehen zwe en!

'

Dat al het laft baar vee in ftilte was gelegen

,

Dat al het naafte bofch genoot de zoete ruft
Gauryn gelykewel en had geen ilapens lult :

*

Hy gaat uit zyn vertrek met twee vertroude kneden

,

Om in den ftil e nagt 2yn voordel uit te rechten;Hy gaf hem jn de Kerk daar hy de Kofter vond ,,

wi?
1^ t0C zync

H
d
i
enfc bereid- en vaardig ftond:He graf, was van albaft gantfeh gierlyk op getoogen',

Gelyk als voor een Prins of luiden van vermoogen: '

Daar Honden beelden op, en ander kunftig werk/Vn t was van ouden tyd een e'ierzel in de Kerk.
Gauryn trad in de kuil, en liet de kift ontfluiten
En als die open was, doen ging de Koüer buiten.
Doen ftond hy wat verfteie, al is hy byfter ko.n,Hy zag haar bleeke mond, onzeker wat te doen/

Maar als de Jongeling her lichaam zou genaken
£e

i
dat hy met ter hand haar boezem quam te raken,

Soo werd hy van den fchrik geweldig om ge voert,
Uï voelt er ecu* $*? ^t hem vaxTbinnca roert

,

Hy
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Hy voelt een flaau geklop onzeker van de reden,

Hy geeft hem wederom ontrent baar teere leden,

ily taft hiar aan «Ie borft juifc daar het harte lag,

Eq voelt ter flinker hand een kleinen a^cr-fiag:

Hy voe^i 't andermaal, hy voelt een ader leven,
1 y voelt; haar bange ziel zich op en neder geven ,

By wylen met verlies, dan we^er met gewin,
Dog hoe fiet. wezen mocht, hy vond 'er leven in*

Soo haaft hy dit vernam , hy laat "zyn denaars komen,
£n heeft de jonge 'vrou in fulheid óp gei omen,
En in zyn Hui gebracht; verblyd tot aan de zie

1 ,'

Dai hem zoo waarden pand aldus in handen viel...

Pit ging de Jongeling z;n Moeder openbaren,
Nu nut 'er tycl gegaan tot in de t'zeftig Jaren,-

Een Wyf-van goed beleid, en die op yaften grond,
Het innig Vrou geheim in volle daad verftond.

Sy viel fcraks aan het werkten uit een diep erbarmen ,>

Sao namzc machtig zap en woneis die verwarmen,
O o j Ea
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En bloemen van camü- Jer heiham kruid,
En joeg de koude zucht door heet. dampeiruit-

Zy vreef na reeneen eifch, z I haar te^rè leden,
Sy ftoofd' haar menigmaal \ i : en tot beneden:
Sy bracht 'er vorce- by al wat •> krachten fterkt,

En wat uit eigen aard bnrrenr de moeder werkt.

Maar als de Vrou hequam. en kreeg haar < olie zinnen,

Wift zy niet wa^r ze was, of • .:cginnen,

Z ftóeg haar oogen om . dog w ar mdekeek,
Niet dat ha r Mans gezin of haar vertrek geleek -

Ach! (z de goede zie] hoe ben ik hier gekomen?
Wie heeft my 'ioor geweid of liften wech genomen ?

'k En weet niec wat jk zie , of waar ik heden ben,
Vermid.> hier niemand komt die ik van aanzicht ken

Ex' zeit my , wie je z t , war my; is Weder varen ;

En flaat een gunftig oog ontrent nr.n cecre jaren;

Ik ben een jonge vrou, nog onlangt eerfc getrout,

Ey lieve, zeg een reis wje my gevangen houd?
Ben ik met toover kun ft in eit vCTtrek getoogen?
Of ben ik over zee of* door de lucht gevloogen;
Of had een boozen geeft op my zoo grooten macht»
Dat ik ben weg gerukt, en hier in tiuis gebracht,

Hoe dat het wezen mag. zegt my de ware reaen,

Waarom rmn waarde Man dit onheil heeft geleden;
Eurika gaf haar moed, en ftelde voor gewis,

Dat zy door goed beleid aldaar gekomen is.

Nog was het niet genoegt z^j wil noen vorder weten,
Wie dat haar •-'uis-waard is , en waar zy is gezeten.

Daar werd Gauryn gehaalt. De zoete Jo: geling,

Die vind zich* daar ontrent, en zeid haar aiieding,

Als Pvhoode dir vernaai naar cifch g«ig over wegen;
Soo heeftze wederom een nieuwen angft gekregen;

Sy dagt hoe zeer Gauryn haar eenyds had bemind,

En wat de liefde: doet wanneerze kanïTe vind.

Hy die een doode Vrou quam in het graf genaken,

Wat zal hy (nu ze leeft) mee haar niet willen maken?
Ziet» is de katte graag en lektz' het bloote fpit>

'c Gebraad is zelden vry indiens 'er nevens zit-

Wat
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Wat doet de jonge Vrou? Sy gaat op hem begeeren,
En doet hem boven dat voor God met tede zweeren,
Dat hy zal eerbaar zyn in dit haar ongeval,
En datz' aan hare Jeugd geen hinder lyden zal.

Gauryn van over lang (hoewel tot haar genegen)
Had 'al te reinen hert om vuile Juft te plegen;

Hy zweert al datze wil, en zcid haar boven dien,

Dat zy haar waarde Man wel haaft zal mogen zien.

Eurika boven dat verklaart haar menig werven,
Dat zy veel liever had een quaden doud te ftervea,

Als datze lyderi zou dat ft.il of flim bejag,

Haar eenig hinder doen. of cere krenken mag.
Eurika bleef 'er by, en f] iep in hare kamer,
Dat rnaakc haar aan het lyf en aan den geeft bequamer,
Tot ruft en zoete fhap, en in een korten ftond,

De ziekte was gedaan, en Knoode werd gezond,
Want na de Jongeling haar kuisheid had gezwooren,
Bequam de jonge vrou, als op een nieu gebooren:
Dog alsze wederom het huis betreden kan,

Soo trekt haar gantfche ziel tot haren eigen Man:
Sy valt Gauryn te voet, en ltort bedroefde tranen,

En poogt hem door gefmeek en reden aan te manen,
Dat zy nu wederom, en op dien eigen dag,
Door zyn getrou behulp haar man genaken mag.

Hoorc wat Gauryn begint , hy doet haar tabbaarts maken,
Die. beia' in 't ftof en form" haar eerfte dragt genaken:
Zy dan te rechter tyd gekleed in dit gewaat,
Gelykt een jonge bruid die in haar kamer gaat.

Gauryn beleid het liuk; hy nood verfcheide gaften,

Die al op haren dag en op haar ure paften

:

De Man van Rhoode zelfs , nog droef van hare dood,
Word mede daar verzocht en tot de feeft genood.

De ftoelen zyn gezet, en al de Vrinden zaten,

De tafels zyn gevult, en al de gaften aten,

En na den derden dronk was over hand gegaan,

Zoo ving de zoete Waard aldus- zyn reden aan

:

Myn Heeren, met verlof, ik moet een zake vrigen,

Die onlangs is gebeurt, en juift in onze dagen.
Ik
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Ik bidde zeg een reis hier u bedenken van,
Het zal ien" dienfte zyn van zeker eerlyk Man.

Een meefter had een knecht een ruimen tyd bezeten.

En die had meeren deel aan zynen difch gegeten.,

Of om zyn trouwen dienft, of om zyn kloeke Jeugd,
Of (cat ik beter acht) om zyn bezette deugd.

De goede Jonge ing, gelyk het" kan gebeuren,
Die krygt i en zware quaal, en al zyn geeilen treuren,

De Meeftcr pleegde raad door zeker Medicyn

,

Manr al zyn wetenfehap is zwakker als de pyn.

Pies als het ilim gebrek zich niet en liet genezen

,

Is in des Heeren geelt een vreemde luim gerezè\t

;

Want ziet hy go f 't op, om dat het qualyk ging»

En zet den Jongman uit gelyk een vondeling.

"Hy doet hem buitens huis, en houd hem als verlaten,

En hem en mogt ^ean deugd of goede zinnen baten.

Siet hoe de wereld gaat! in druk en tegenfpoet,
Bevind men menigmaal dat vriendfehap wykenmoet.

Maar een die met verdriet dit onheil zag gefchieden,

Die nam den Kranken op -en liet hem gunfte bieden:

Ontilng hem in zyn huis, bewees hem goed onthaal,

En door zyn f:age zorg genas hem deze quaal.

Nu komt den ouden Beer, en dry ft met ftyve kaken,

Dat niemani van den Knecht zich meeftcr heeft temaken,
Als hy die hem bezat, en niet die hem genas,

' \ ermits hv voor de quaal, als kaks ; zyn eigen was,
Maar die met deerenis was over hem ontfteken,

Die kant 'er regen aan met hevig tegen fpreken,

Siet daar een hard geding, en vry een heet gefchil,

Dat ftaag al verder gaat en hooger r\zen wil
£fq vrienden, zeg een reis (gy word'er toe gebeden)
Wie t eefc het befte recht 'en wie de meefte reden,

t
Hy die de Knecht verwierp en uit' den huyze ftiet,

Öf üie hem gun'ce bood en t:ooft in zyn verdr t ?

Hi'-T mede zweeg Gaur^n: en al de zoete gaden,
Lie gingen al her, Uuk w-t nader onder taften;

Doch" Sy las boven al die was hier vierig in,

Ln fprak het vonnis uit ais met geftoorden zin.

Hoc!
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Poe/ zeid de goede Man , dit: giapt gelyk een oven,

De Knecht was uit ge'eid en lag geheel verfchoven,

Hv die hem doen-maals holp is oorzaak dat hy leeft,

En daarom is hy waard dat hy den Jongman heeft.

Al die aan tafel zyn , of in de kamer (ionden

,

Die hebben al gelyk het oordeel goed gevonden.

Hier over fprak GauTyn, Onthoud dit altemaal,

Dat heden a vertoont op deze ruime zaal;

Want is het oordeel goed van zoo veel wyze menfehen ,

Soo heb ik heden zelfs al wat ik konde wenfehen.

Hier mede zweeg hy ftil en bleef een weinig (taan ;

En ziet! daar is een deur in haaften op gedaan:

Drcar uit quam Rhoode voort, geciert aan alle kanten 3

Met peerels, edel goud, en helle diamanten,

Wiet bleek in hare verw, gelyk een zieke plag,

Maar fchoonder als een roos haar wezen loonenmag,
Haar Man vernam h<st eerft; want hem was plaats gegeven,

Recht over dit vertrek: zyn hert begon te beven,
_

Syn gantfche lichaam fchud gelyk een fp.chtig ried,

Hy weet niet wat 'er komt, of vrat zyn ooge ziet.

Sy gaf een zoete lach, en quam, toe hem genaken,
Maar hy en wil van haar hem geenzins laten raken,

Hy vlied dat hv bemind. Maar als de Vrouwe fprak,

Doen was 'i dat hem het zweet uit al de leden brak.

Hy kent haar zoete taal, hy kent haar geeflig wezen,
Hv kent dat hy w«l eer ten vollen had geprezen,
Maar hoeze nader qnam, en hoeze meer geleek,

Hoe dac hy meer verichrak, en van haar verder week,
Hier quam Gauryn ter baan, en hy begon te fpreken:

ê Zylas ! waarde Vriend, voor u dient niet geweken,
Legt af u bleeken angft en dempt u zware rou,
't En is geen fpookery, het is u waarde Vroti.

ïk heb haar uit de dood, en uit het graf getoogen,
Ik heb haar wel gedaan met alle myn vermoogen

,

Jk heb aan haar hefteed al wat de Kunft bedacht,
Ik heb haar wederom in goeden (laat gebracht,

Ik hebbe boven dien (God zal het my betuigen}
Nolt door ongure luft iryn herte laten buigen:
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Zy komt uit myn vertrek zoo rein gelyk zy was,'

Eer ik haar mede nam en hare quaal genas,

En fchoon al heb ik recht, ook naar u eigen zeggen,

Om my in haren fchoot of nevens haar te leggen;

Gy dmfnoch, lieve Vriend, houd daar u eigen pand>

En guntze wederom u trouwe rechter hand,

Het is u echte deel van God ü toe gefchreven,

Die u met Vrienden raad haar Vader heeft gegeven:

Ik laat haar uwe zyn, al heb ik haar bemind,

Tot iemands anders goed en was ik noit gezint.

Het ichandig overfpel en alle flimme gangen,

Die haat ik van de jeugd, gelyk vernynde ilangen,

Zie hier dan u Gemaal, gaaf, zuiver", ongefchent,

En dat weet even God die hert en nieren kent

.

De Man die ftoncl verdwelmt,hy kond'hem nietbewegen

,

Hy toont hem tot de Vrou in geenen deel genegen,

'Hy voelt niet da: hy taft, geloofc niet dat hv ziet,

Schoon hem zvn eigen Wvf haar roode 1'ppen bied:

Gauryn tot enkel jok en zoete vreugd gebooren,

Die had tot dit vertoog het avondmaal gekooren.

En 't wasfehiermiduernagteer^t fpeldus verre ging,

Dies fcheen het des te meereen wonder zeldzaam ding,

flet maakt een grooten angst ontrent verbaasde lieden,

r'anneer meu in der nagt iet zeldzaam ziet gefchieden,

Het duitier baard een fchrik: En is 'er eenig licht,

Ook dat geeft even zelfs een twyfFel aaa 't gezicht,

|Ach wat eea zeldzaam (luk! hoe kanze weder leven,

Die ik heb dood gezien , en aan het graf gegeven

:

Hoe komt my deze Vrou? hoe komtze nu gezond,
Die laait haar ziele blies uit haren bleken mond?

Gewis het moet een fpook, het moet een nikker wezen,
Die uit een nare kuil of uit het graf gerezen,

Ons hier de neeft verleid, ons hier het oog bedriegt,

't En is van heden niet dat Hel en Duivel liegt:

Dus ftaat de man en dut zyn oog is onbewoogen

.

Zyn geeft van an^ft vervoert, en buiten hem getoogen:

Hy was als Belfafar, als hy een menfc- en hand-

Zag zwevea zonder menfeh , eafchryvep aan de wand.
Maax
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Maar als Gauryn ontiloot de gronden dezer zaken,
En dat ook vreemden zelfs hierin ten beften fpraken,

Trad Sylas naarder toe, en heeft de Vrou gekuft,

IVIaar flechts alseendiedwocpr. er; niet uit rechte luft,

Noch word hem evenwel gciuk hier op ^edi-onken,

Soo dat nièéft iedertèen doorbiy^fchap is befchonkeu:
Moar Sylas omMjr ais,, dl dronk hy menig glas,

En kreeg geen oneerder vr ar bleefgelyk hy was.
Ten Ie ft n is het volk in zoete vreugd gefcheiden,
Maar ging de jonge Vrou en haren Man geleeden,

Tot in zyn eigen Muis, en tot een zeen befiuit;

Werd Rhoode daer gegroet gelyk een nieuwe bruid.

De nacht doet haren loop. het kav qüam op gerezen

,

Maat Sylas evenwel behielt een zeldzaam wezen:
En eer de derde zon ontiloot den dageraat,

Verneemt men dat de iVan allenskens henen gaat.

Hy voelt een ftage koorts hem weiden door de leden *

Heffl is gedurig bang onzeker van de reden:

De befte frfechgyn die ilond 'er in verfteit,

Vermits hy niet' en weet v/at onheil Sylas quelt.

Maar als de Man vernam dac hy begon te fterven,

En dagt wie dat zyn goed n rt hem zou mogen erven,
Soo itiert hy om Gauryn, en als die voorhem ftond.

Doen fprak hy met een zucht, en uit een bleeken mond:
Gauryn. beminde Vriend, myn Rhoode was veriooren 9
Maar is door behulp slis op een nieu gebooren;
Gy toog hSar uit hec graf, ja midden uit de dood,
Des fchenk ik myn Gemaal u tot een bed genoot.

Ontfangt het edel pand u tot een grnoten zegen

,

Gy hebt haar lief gehad, eer ik ze kon bewegen;
Dog mids haar naaite bloed alleen op rykdom zag,
Soo werd myn Huis vereert met hare Bruflofsdag.

'k hebbe deze vreugd een kleine wyl genooten,
Daar van het minfte deel my niet en heeft verdrooten>
Hy zyt haar beter waard als ik of myns gelyk,
Al had ik even zdfs een magtig Koningryk.

Ik hadde nog een tyd met haar gewen fchc te leven»

Maar Godc, naar ik bemerk, die heeft u haar gegeven-
Voor
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Voor my , eilaas , ik fterf en ben al op de reis

,

En ga noch deze nacht den wech van alle vleis.

Maar on dat gy voort aannPt meerenzoudontbeeren*
Een Vrou die uwen geeft na dezen zal begeeren,

Soo laat ik u alleen - nadien ik heden fterf

,

Myn Huisraad; myn Kameel; en al myn Vaders erf*

Ik prys u eerbaar hert, u deugd en reine zeden,
Dat van u, myn Gemaal .geen fermnd' en heeft geleden.

Want fehoon gy haarbezaat en had in uwe macht ,

Gy hebt ze my bewaart, en zuiver t'huis gebracht j

Dat houT ik voor gewis, en wil het u belooneu,
Gy wilt haar na myn dood u gunft en liefde toonen,
Neemt haar tot u behulp, en weeft haar bed-gezel

?

Bemindze, zoo je plagt, en vaart voor eeuwig wel. .

Hy laat van ftonJen aan een rappen Schryver komen»
Die heeft zyn laatfte Wil in haaften op genomen

;

Hy riep 'er Rhoode by, en nam haar regter hand.

En gaf haar aan Gauryn , als tot een eeuwig pand.

De Vrou, hoewel bedroeft, die liet 't zoo gefchieden

Te meer , om dat het zelfs haar naafte Magen rieden

Nu Sylas is vernoegt; maar eer hy nog befluit,

r Soo wenfcht hy veel geluks en zegen aan de bruid.

Daar mede liet hy af van alle werelds zaken,

Hy wou, ook eer hy ftierf, tot zynen G od genaken;

Al wat bet lichaam raakt, nog al het aardfche goed,

En vind na dezen tyd geen plaats in zyn gemoed
Hy riep tot zynen God tot dat hy fprake leide,

En dat de moede ziel h ar van het lichaam fcheidé*:

Men hoorde zyn gebed zoo lang hy zugtea kon, "

En tot de bdeeke dood het leven overwon.

J CATS
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De twee zullen een vleefcb zyn, deete

Verhorgentheid is groot; maar ik zegge

ift Chriftüs ende de Kerk.



/As ick dit beeld aan [ie , en van myn eerfte jaren ,

Soo leer ick dat de tyd verloopt gelyck de baren ,

De Jeught is maar een blom de meufebe nietig!; gras

;

Kên was niet dat ick ben'' ken ben niet dat i,k was.

Dat ic'-i was en is niet meer, \Dut ick naemaals wefen [al
,

Dat ick ben is wonder wr\ I LUvt Qodt '4&t tJJ'c$ al *'
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AAN

ANNA CATS,
Huis vtomat van Se» Heer van Wernbottt.

AAN

ELISABETH CATS,

Huis vrouwe van den Heer van Waalsdor

p

9
»

**•**•* ieve Dochters, weerde panden, zegens van

E ft fmyn bedde, vruchten van myn lichaem

# ^zoete gedenk teikenen van myn houwelyk-
E^SHfrMt fchen tyd, dierbare overblyfzels van myn
yoorig leven, aengename afzetzels van myn bloeyen'de
jeugd, en jegenwoordelyke purpere roozen onder myn
gryze kerk-hof bloemen, en jeugdige kroonen van myn
dorren ouderdom; Ik vinde goed aen U lieden beide
het lefte, en verre he: befte deel van myn en Trouring
toe te eigenen. Indien gy te dezer ure noch waertinuwe
Maegdelyke Vryheid, en door de trouwe aen nicmant
verbonden, zoo hadde ik, mifTchien niet zonder redenen.
U toe mogen fchryven eenige van deeerfte Deelen van
dit jegenwoordig Werk, alsnadiegelegeniheid U beter
hebbende konnen dienen tot achter- raad in veifcheide
voorvallende zaken Maer nadien het den goeden God be-
lieft heeft U- lieden beide, niet alleenlyk te roepen tot

het gezellig leven van den echten Stact: maer ook de
P p 3 vrucfe-
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vruchte ! daar van goedertïerlyken te laten genieten ren
dat.gy dien volgens in het innerfte geheim van dit werk
beide' zyt getreden , en d/aromdéoogen van dage tedas;e

meer en meer dient te openen om van dit tyaêfyk hou-
welyk, dat de dood ontbind, uit te zien tot eenander
dat eeuwigdurende is, zoo heeft 't my goed gedacht;,

dit Getflelyk Hauwï/yk (zoo als ik het zelve doormyne
zwakke penne nebbe af geheeld) U lieden beyde op te

dragen , als een zonderling kleynood , in zich z'elven , en-

geenzins van mynent wégen: het welkeallelichamelyke
dingen zoo verre in waarde te boven gaat, als de Ziele het
Lichaam, ende den Hemel tiet Aardryk is overtreffen-

de [ nadien diar in niet alleenfyk is begrepen de volmaakt-
heid van alle houweïyken, maar ook van al- dat aan *s

menfehen herte vernoegen kan geven* Het welke bymy
meer malen met ernft overwogen zynde , zoo héb ik

cindelyk , door Godes zonderlinge genade, in dusdani-

gcr wyze tot myn Zieïe nu en dan begianen tefpreken.

t ,TS eenmaal , myn vernuf, 't is lang genoeg gefchrevea
J. Van dat 'er omme gaat ontrent het echte leven,
Van dat een Jongeliag, van dat een Type Maagd,
Van dat een Moeder zelfs in haren boezem draagt.

Mie • dient nu ander werk ter hand te zyn genomen ,
-

Om eenmaal uit den draai van dit gewoel te komen,
Myn jongheid isi geweeft - die had eens haren tyd

,

En was gelyk een Poft die veerdig heenen ryd,
Die was gelyk een beek die neder komt gezegen.
Of als een arend vliegt die honger heeft gekregen,
Of als een teere blom, of als een nietig gras,
Dat heden niet en is. gelyk het eertvds was,

Maar, fchoon de Jeugd verdwynt, daar komt een ander

r _ wezen,
Daar komt een nieuwen tyd , tot onzen trooft

,
gerezen,

Daar komt een zoeter vreugd, een aangenamerluft*
Eea
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Een haven voor de ziel, een woonplaars voor de ruft.

Hy , die eens heeft gezeid : wordVruchtbaar op der Aarden
Heeft noch een echte bond , en dat van hooger waarden ,'

' Als iet waar op de Jeugd met al de zinnen boud,
En na der menfehen aard. een lief gezel fchaptrout,1

Hier na verlangt myn hert, hier word 't toe gedreven^
Ën fchept uit dit gepeis gelyk een ander leven;

Ik voel dat myn gemoed als uit een dorre <borft. 5
Nu van der aarden icheLi , en na den hemel dorft:

Ik voel dat myn gemoed nu wenfcht te zyn ontbonden,
Van dit ellendig vleefch, een fmiiTe van de zonden a
Een winkel van verdriet: Ik roei dat myn gemoed,
Niet als van Hemels Brood en wenfcht te zyn gevoede

Dies fchoon de lieve God my wou de keure geven „<

Ook van myn beften tyd, en al myn voorig leven.
En dat ik kieze mocht van al myn jaren een,
Voorwaar, ik dankte God, en ik en nam 'er gèerfc

IJen die het woefte meir en zyn vejwoefte baren,'

Heeft met een zwakke boot. ten lellen omgevaren*
Tot hv nu land ontdekt/ of ziet een ftille ree?
Wat zou die wederom gaan zweven op de zee ?.

Waar is 'er oit vermaak in dit verdrietig leven?
Wat is 't al te maal dat vleefch en wereld geven gWy zyn gelyk een Mcnfch die uit een venfterkykt

3

Doch naar een korte wyl in haaft te rugge wykt.'
Sjchoon dat hy v/onder zag , gelyk het heeft gefcheenen,
Het is van flonden aan, gelyk een rook verdwenen,
Hem blyft niet anders by als flechts een ydel beeld,
Dat hem , gelyk een droom , ontrent de zinnen fpeeit.

Komt ons een zoeten dag, hy kan met lange duren,
'Men zal een korte vreugd met enkel leed bezuren:
En als men overdenkt/ al dat 'er was gefchiet,
Dan is 't maar een fchim, en min als enkel niet.

Wat heb ik menigmaal, wat heb ik droeve nachten
*

Als ik myn geeft verteer in diepe nagedachten!
Of als ik in het bed myn eigen rechter ben,
En fchryf ook even daar myn vonnis zender pen!>

Hoe dikmaal neem ik voor iet na te zullen laten,
Pp *" L>at,
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Dat, als ik eenzaam ben, mvn ftille zinnen haten!

Maar eer de galde zon beflait den naaften dag ,

Soo gaat 't menigmaal gelyk het eertyds plag.

Het goed, fchoon ik het wenfeh* en kan ik niet volbrengen,

Daar komt 'ken weet nietwat. hier onder zich vermengen.

Siet wat een vreemd gewoel, en wat een zeldzaam werk!

Al word het lichaam zwak, het vleefch is efterfter.<.

Dir prangt myn droeven geeft, en al mvn zinnen beven,

Jk wenfeh een rade dood, of wel een beter leven.

ó God) verloft myn ziel van d t ellendig Ivf;

Wat maak ik in het vleefch, indien ik zondig blyf?

Vernieut dit ydel hert, dat ik mach laten varen,

AI wat myn lief tal was in mvn onwyze jaren

:

Bezit al wat ik heb, en wat ik heden ben;

Op dat ik geen vermaak, als U alleen, en ken.

Geeft aan myn zinnen kraent, om aan te mogen fchouwe»

Hoe God den menfche vryd , en hoe de zielen trouwen

;

Dat is een rein vermaak, dat noit en word verdaan,

Dan als het zondig vleefch zal wezen uit gedaan

Want t'wyl ik hier voortaan geen bruiloft hebtewachten,

Endatgeenaardfchevreugd meer fpeeltin myn gedachten

Soo wenfeh ik maar alleen den grooten bruilofts dag,

Die noit een menfeh begreep ,ofmenfchenoogen zag,

Tot befluit, waarde Dochters, de God des Vredes,

geve u vrede onder den anderen , vrede in u huisgezin

,

en binnen u zei ven: en eindelyk dien oneindelyken

vrede, die alle vrede en vreugde verre te boven gaat,

beflaande in die groote Verborgenheid, in dat eeuwig

durende Houwelyk hier vooren gcroert.

Vaart weh

J. C4TS
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J. C A I S.

LOF-SANG
OP HET

CE E STELYK HOUWELYK
VAN

GO DES SOONE
LEent ooren Hollands Volk: Het ftuk dat wy be-

ginnen ,

Is waard om in re gaan tot uwe diepfte zinnen,

Wy toonenhoedeKerk,dieCoi opairdenbout

,

En hoe een r^ine ziel mee haven Schepper crout.

Een ftuk van diep geheim, na waarde noic befchreven,
Een ftuk dat open doet een ingang van het leven,
Een ftuk, een wonder ftuk, dat na den rechten aart,

Geen menfehmaar GoJes Geeft,demenfchen openbaart
Ik hebbe. door den luft van dichten aan gedreven,
Ten dlenfte van de Jeugd by wylen iet gefchreven,
Maarwatisvan denmenfeh! By groenen heilzaam kruid
Daar fchiet al menigmaal een dorre netel uit,

Hier gaat het anders toe, hier ma* de ziele ruften,

Hier brand een vierig hert alleen in reine luiten,

Hier is de ware trou, de rechte bruilofts-feeft,

Niet voor het weelig vleefch,maar voor een reine geeft.

Dog eer wy vorder gaan, zoo laat ons neder knielen,

En ftorten voer den Heer de krachten onzer zielen;

En toepen om behulp. Want e T,en zonder hem

,

Soq ben ik maar een romp, een wezen zonder flem.

P p 5 è! Die
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ó! Die het eeuwig bond hebt met den menfchgefloenen*

En met u ?uyver Bloed u Tortel duif begobten.
God Soon en ware Menfch;koom heiligt myn verftand

Tot my het killig hert in vollen yver brand.

Wilt door een Hemels vier myn zinnen zwiftig maken

,

En met een reine kool myn ftomme lippen raken, ;

Wilt my geheel ontdoen van dit ellendig vleifcru

Op dat* ik uwen lof mag roemen na den eifch

Wilt al wat aarde ftnaakt , uit myn gewrich ten dryven

,

Ten eind' ik u geheim na waarde mach befchryven. '

Doch gunt my boven al, dat ik op vafte grond,
Mach voelen in den geeft, de kracht van u verbond,

Mach voelen uwe gunft, en dan myn vorder leven, -

Tot uwen dienft alleen mag willig "over geven,
Mach anders n'et beltaan of brengen aan den dag,

Als dat u hoogen Naam ter eeren dienen mag.

EEr dat 'er eenig menfeh op airden was gebooien

,

Had God zyn lieve Bruid voor eeuwig uitverkooren

,

En eer men oic de zon of hare liralen zag,

Stond by hem valt gezet de groote bruyfofts dag.

Doch 't is noch evenwel hier mede zoo gelegen,

Dat 'God het ftuk beleid door wonderbare wegen;
Hy gunt zyn hoogden trooft, zyn diepfte liefde niet,

Als naar een langen tyd, en door een groot verdriet.

Wat heeft de lieve Bruid aan alle kant te lyden!

Wat heefc een reine ziel op aarden al te myden ?

Want fchoon by wylen ryfteen blydenzonnefchyn,
Hier is van ftonden aan al weder nieuwe pyn 1'

Des Hemels reine min heefc ook haar droeve klachten,

Haar jammer, haar gequel, haar zware na gedachten,

Haar innig ziel verdriet, haar prangen in den geeft,

't Is hier, 't is over al, wie Jieft die is gevreeft.

Hoe dikmaal is de Bruid met grooten angft bevangen ,

En voelt een droevig nat haar rollen op de wangen?.

Hoe dikmaal is de" Bruid benaut tot in de ziel,

Soo lang z$ word verrukt in dit onruftig wiel?

H q dikmaal is de Bruid door harde zinne vlagen.

Als buiten haar gevcert en elders wech gedragen?
Hoe
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Hoe dikmaal is de Bruid verwonnen in den nood ?
En voelt in haar gemoed als prangen van de dood:

E
ie Lely is geplant te midden in den dooren ,

aar ftaatze menigmaal en ichynt geheel vcrloorcn,'

Die Roofe groeit geftaag in eenig eenzaam dal,

Daar vogt van tranen vloeit en enkel ongeval,

Die Rhee is lang gewend te c'oole.n op de bergen,
Daar haar meed al daag de felle brakken tergen,

Dat febaap word van de wo'.f gedurig na gejaagt,

Soo dat het even (laag tot zy ri en Herder klaagt,

Die zoete Tortel duif moet wonnen in de rotzen,

Terwyl haar over al de ftnute jager- trotzen,

Die Fakkel word geftaag gegcefek van de wind,
Zoo datze nimmermeer baar licht in ftjlte vind.

Het Wyfmef Kind begord, moet in ha }r fme.te zuchten,
Moet even alszé baart in woede landen vluchten,
Terwyi een rooden draak , met feUm over moed

,

Spout uit een hollen keel een gullen water vloed.

Wat zal ik-, myn vernuf, wat zal fk vorder zeggen?.
Die Maagd en mag haar ijjqft in ruft ter neder leggen,
Die Peerei, dat juweel die koitelyke Schat,
En heeft geen ander huis als flecirs een aarden vat.

Maar laat ons dit geheim wat naader over merken

,

Ën wegen in den geeil de= Heeren wonder vereken:
Laat ons gaan over zien en dat win ouden tyd,
Hoe dat de lieve Bruid hier op der aarden lyd.

De wereld was gebouc, de menfehc, niéu gefchapen:
Had magt om uit den Hof zyn In ft te mogen rapen?
De dieren al gelyk die (tonelen ender hem-
En hoorden zyn gebod, en kenden zvne item.

Nog was hem boven dien een echte Yvyf gegeven,
Om in het fchoon prieel met hem te mogen leven,
(Tot trooft van zyne Jeugd. Siet daar een deftig werk,
En in dit eenig paar, beftond de gantfche Kerk.

Sy leefden onder een gelukkig boven maten,
Tot zy 't verbooden ooft , door lilt der flange , aten - (b)

Daar

(a) Genef. 2: 2T , 33. (h) Genef. 3.
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Daar is bet *1 rn kaait Sy moeren uit den Hof,
En Adani werd gedoerat te wioeten in het ftof,

Te (pitten in de klei en met een angftig hygen,
En door verdrietig zweet den koft te mogen krygen.

Het Wyf droeg evenwel haar eigen ongeval,
Dewyl zy met verdriet haar Kinders baren zal (a)

Daar gaat het droevig paar ellendig henen dwalen,
Vol cruk en herren leed, vol alderhande qualen:

De Man is Tang vermoeiten in het zweet verhit,

Want daar en waft geen vrucht, 't zy dat Adam fpir.

'c £n was nog evenwel als geenen tyd geleden,

Ka dat het eerfte paar de Wet had over treden,

Of God had even doen het ongeval verfchoont,
Kü aan het treurig volk een nieuwe gunfc getoont,

Daar is dien eigen dag een vonnis uit gefprooken,
Dat nan de looze flang den kop moet zyn gebrooken

«

£n da: zoo grooten werk , zoo v onderbaren daad.

Sal werden uit gewracht door'tedel Vrouwe Zaad,(b)

Sop word dan vaft gefcelt, door Godes eigen woorden,
Dat zyn gekooren volk geen flang en zal vermoorden,
Geen duivel immermeer zal brengen in den nood,
Geen hel en haar gevolg zal houden in den dood,

Ma^r dat 'er eens een Held zal op der aarden komen,
Door wien her duifter Ryk zal wórden in genomen,
Door wien de ware Kerk zal werden op gebout,
En Godes lieve Bruid zal worden ondertrout.

Daar is het bond gemaakt. Maar tot de bruilofts dagen

En word geeD vafte tyd, ge^n ure voor geflagen;

Dat hejï, die groote'vreugd dat wonder hoog geluk,

Word nojt de Bruid gejont, als naai een langendruk.

God doec hier evtn zco gelvk me» zag gefchieden ,

Wanneer een jong Gezel zyn trouwe komt te bieden,

Aan zyn verkooren hef 'en gteft haar ecnig pand,

Maar reift dan over zee ea naar een verre land,

Of
(s) ArïlottUs heeft wel aan?emerckt , dat geen van al de dieren

200 grooten lmerte en Iyd, in rnar jongen voort te brcr^en , als een

Vrou in baar haren, 't welk een valt teken is, dezelve pyn haar tOC

etn ftr-fie opgeleid te w:«eih O") Genei» 3: 15.
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Of daer een heete luchc met ttage zonne-üraleq

,

Komc op den Indiaan of op den Mooren dalen,

Of daer een woetten hoop in dichte bottenen dwaalt 5

Of daer men edel goud uit diepe kuilen haelt.

De Bruid is onder dies in veelerhande zorgen

,

En dikmael zonder flaep tot aan den lichten morgen,
Nu is haar vreeze groot

9
dan hooptze wederom

,

Vermits zy tyding krygt van haren Bruidegom.

Zy word des niet te- min by gatten aan gefprooken
,

Die zoeken geilen brand in haren geeft te ftooken

,

Dies worden even ttaeg haar zinnen ongeruft,

Vermits zy word getergt door vonken van de luft.

Noch wordze menigmael gegeeffelt van de tongen,
. En van den achter klap aan alle kant befprongen

;

Doch, hoe het immer gaet,zy leeft in zwaar verdriet,

Om datze zich alleen en zonder Hoeder ziet.

Dus gaet 't met de Kerk. Soo haatt als Eva baerde.

En weder op een nieu met haren Adam paarde,
Na dat haar Godt voor eertt twee zonen had ge;ont,

Soo was 't dat al de Kerk io een gezin bettont

.

Maer wat een groot verfchil is onder hen gerezen!
Sy konnen niet geruft, en niet als broeders wezen ,

Eilaes de Godsdientt zelfs.'door Cai'ns wreed bedryf,(a)
Brengt onlutt in het Jand, en Abel om het lyf.

Daar hoort men boven al een droeve Moeder zuchten,
Want Abel is vermoord, en Cai'n moetten vluchten.
Ach! voor een jonge Vrou, is dit een harde wee,

j

Sy waren vier, eilaes! en nu aï weder twee.
Met Abel is het leed van 't Heilig Zaad begonnen,
En 't is hier even ttaeg van droefheid over wonnen.

't En wacht ook geen bettuit van druk ea ongeval
Tot eens van alle vleefch het einde komen zal.

Maer fchoon dat Adams Jauis al vry begon te watten

,

Wie ziet men op den Heer en zyn bevelen patten?
Wie vind men die de Wet ; in zyn gemoed bewaart?
Het vleefch dat gaat den gang van zyn onguren aard,

Het eerfte dat men vond, zyn fl uiten cyters, veelen,(b)
£n al de geile Jeugd begeeft haar om te fpeelea - Üe
CO Cw j 4, 3, (fcjGtti4.2i, «v



5Ö2
GEESTELYK

De fchoonheid werd gezocht by alle jonge Mans,
De Deugd is zonder trek, de Wysheid zonder glanst

God , die van boven ziet het woelen van de menfchen, ( a)

En h.oe zy anders met als vuile lullen wenfchen,
Beftemt hun tachtig laar, om in zoo langen tyd,

Tot zyn oefchei'derJ dienft te vinden meerder vlyt.

Maer als noch evenwel de zeken meer veiliepen,

De mentenen over al in hare zonden fliepen,

Stelt God ten leften v-aft. vermids haer geile brandt
Een algemeene vloed te brengea op het land.

Hy wil haar uer tel vier . haer ongeregelt woelen.
Met water over gaen , en met de zee verkoelen ; C:

Etx fchoon hy in de ftraf de zyne gunfte bied,

Zy lyden evenwel al mede zwaer verdriet»

Let hoe des Heeren Kerk in ens;ce werd gedrongen-,

Én door een diep gevaar aen alle kant befprongen , .

Ziet met een ftil gepeis dit zeldzaem wonder werk;

Een fchip, een eenig houd begrypt dcgamfcheKerk,
Die

(a) Genei' 6 : j. CO Gsrcf. r= iöj ac» 21.
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Die zweeft daer in het diep , gedreven van de baren,
En daar en is geen kuft om aan te mogen varen

,

De zee is zonder duin, het water zonder ftrand,

1
Het nat is zonder droog, de wereld zonder land,

Dat wonder magtig volk dat is geheel verdronken

,

En in de zee geimoort en in het diep gezonken,
't Is al to: flym vergaan wat eertyds aaem blies,

Vermids de fnelle vloed zoo hoog op aerden wies,
Vermids de felle zee gantfeh magcig op gedreven ,

Laet op den hoogften berg niet een gedierte leven.

Daer zat de goede Man in dat bedroeft gevaer,
Daer zat hy in den balk, by na hét gantfche Jaar.

En als hy wederom het drooge mocht genaken, (a)

Zoo is 'er alle ding als op een niéu te maken

;

Het ftaet 'er wonder raeu, en ui:ermatea (leent,

Als of het Wonder-aL, waer eerftm el op gerecht.

Hy moet 'er zyn geryf, hy. moet 'er huizen houwen,
Voor hem, en'zyn gezin, om vruchten in te ïïouwen,

££n 't aerdryk Jienc geploegt ena! met angft ; g zweet È

En even in zyn huis is druk en herten leet-

Maer God noch evenwel zet boven in de wolken, (b)

Een teiken zyner gunfc, en zegen aen de volken,

God even na de vloed, vermeut zyn Heilig Bond,
Dat in den Hemel zelfs by hem verzegelt ftond;

Een trooft in dit gevaer. 't Is weerdig aen te merken,
Hoe God meeft in den nood de zyne plach te fterken»

Want als hy ftraffe pleegt, en "zyn geminde flaat,

Dan is 't dat zyne gun ft haer weder open gaet.

Maerals God Abrams Huis quam iiunftig aen te lchouwen
Om daer zyn lieve Kerk eens hooger op te bouwen,
Zoo word tot hem gezeid: Verlaet u Vaderland :(c)

Dat is " zyn wellekom , zyn eerftc liefde pand.

Daer reift de goede Vorft in onbekende palen,

Doch moet 'er weder uit, en elders henen dwalen,

Vermids daer hongers nood in al den lande rees

.

Die hem van daer verjoeg, en naer iEgvpten wees.

Maer

Genef. 8: 14. (b; Geneftf: 12 , 13. (Cj Geritf. 12: 1 >
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Maer hy en h by^kans ook daer niet aen gekomen,
Of word mee grooten angft geweldig ingenomen,
Hy vreefc (en wel terecht) dat zvn geminde Vrou. (a)
Haer aen den jongen Vorft een proye worden zou.

ITy vreeft ook niet alleen zyn wyf te zullen derven,

Hy vreeft ook even zelfs aldaer te moeten fierven,

Öp dat de jonge Prins, als met een vryen tocht,
Mocht hebben dat hy wenfcht,en krygen dat hy zocht.

Zyn vrees komt tot de daed: want Sara word geprezen,
En by het dertel Hof den Koning aen^gewezen

,

Den Koning op gefpeurt, den koning aangebracht, (b)
Die haer met ongedult, en heete tochten wacht.

Daar ftond de jonge Vrou in angft te zyn gefchonden;
Had God niet aen het Hofeen vreemde plaag gezonden,
Een plaeg die aen de Prins zyn kracht en wezen nam,
En die men zeker wift dat van den Heere quam.

Daer werd doen Abraham wel dapper om bekeven,
En van den jongen Vorft als uit het Hof gedreven;
Daer keert hy wederom , en geeft hem uit de ftad

,

Met Loth en zyn gezin, en wat hy voorts bezat.

Maer ftraks al weder druk. Al eer 't de Vaders willen,
Gaet Loth en Abrahams volk te zamen hevig twiften, (c)
Al zyn de lieden eens, een ongerufte knecht,
Heeft dikmaels huis verdriet , en onluft aen gerecht,

Daer moeten uit bedwang de goede Vrienden fcheiden.

En op byzonder veld haer witte kudden weiden,
LothgaetnaSodomtoe,een fchoon een vruchtbaeriand
Maer daer het dertel volk in vuile luften brand.

En ziet/ uit dit bejag ontftonden zware plagen:

Die Loth, beneven haer gedwongen is te dragen : (d)
Daer ryft een groote kryg, en Sodom blyft te kort,

Dies word 'er magtig bloed aen alle kant'geftort.

En wat 'er door het zwaerd niet om en is gekomen,
Word van des vyands heir ten buite weg genomen,
En Loth ook even zelfs, en wat de Man bezat,

Word van den rauwcn hoop al mede weg gevat.

De
(a) Genef. 12: 9 (b) Gencs, 12; 15, CO Genef. 13 7,W> I4t Wti 13,
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De Faem van dit verlies, tot Abraham gevloogen,
Heeft weder zyn gemoed in nieuwen druk getoogen,
Wat raad in dit verdriet? Hy is geen oorlogsman,
En doet nog efter meer als iemand denken kan.

Hy gaet met weinig volks, en met zyn eigen knegten,
Hy gaat in aller haaft een magtig heir bevegten,

Hy taft den vyand aen ter midden in der nagt 9

Hy flaet den gantfehen hoop, ookeerhedemanddagt.
Melchizedech ctie ging den nieuwen Veld heer tegen, (a)

Én bood hem brood en wyn, en gaf hem hoogen zegen,
Melchizedech een beeld van God den Vrede- Vorft;

Die onzen honger laeft, en lelt den heeten dorft.

Hoe kort is hier de vreugd ! hoe vlugtig biyje-ftonden l

Straks word het eigen volk een meerder leed gezonden

,

God die het land verfchoont
9
en tyd en boete gaf,

Send, naer een lang geduld, zyn plagen harder af.

Het aardig Seboïm dat brand gelyk een oven, b)
£n wat 'er heerlyk fcheen is in der haeft verdoven ;

Dat fchoon en vruchtbaer woud is nu een diepe kolk,

Een afch put zonder glants, een landfehap zonder volk.

't Iswaer,de goede God, door zoete gunü:bewoogen,(cj
Heeft Loth, als met 'er hand, uit dezen brand getoogen 9

Heeft Loth van daer geleid, eer dat het vier begon,
Daer hem geen heete vlam of zwavel trffen kon,

Maer hy nog evenwel heeft al zyn bette vaten, -

Syn Huis en Huisgevolg te Sodom moeten laten

Denkt, wat een bange fchrik hem in de leden quam;
Als hy de gantfche kuft zag gloeyen in de vlam:

Als hy zyn echte deel 2ag nevens hem verderver 9

En niet een enkel woerd van haer en kon verwerven

,

Als hy den leften kus yen haer niet geven mag.
Maer ook haer zoeten mond in zout verandert zag. (d)

Hy moett dat weerde pand, hy moeit 't laten blyven,
Hy zag daer in der haetl zyn oogen iuft veriiyven

,

$y bleef daer als een f teen en vaCt -gewortelt itaen.

En hy moeit bngetroöft en veêrdig henen gaen.

Q q fl»
(a) Genef. 14: 18. (bj Genei, 19: ,u- (V) Geuef. 19; 2,

(dj Gene!'. 2; * 250
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Hy is zyn Vrouwe quyt, zyn Dochters hare Mannen,
Die gaen daer treurig heen als uit het land gebannen,

Als uit de ftad gezet, en dat van hooger hand,

En houden vor>r gewis dat al de wereld brand:

Dat niet een eenig menfeh is in het land gebleven,

Die Zaed mogt aen de Kerk, of aen de Wereld geven,
Hier uit zoo rytt, eylaes! een ander zeldzaam (tuk,

En baert hem op een ni^u een droevig ongeluk.

De wyn in dit verdriet te veel aen hem gefchonken , (a)

Die maakt door heeten damp den oud^n Vader dronken >

Zoo dat hy niet en weet wat dat 'er is gefchiet,

Tot dat hy met 'er daed zyn Dochters zwanger zier.

Wat hertzeer aen de Man dit onheil heett gegeven,

Is eer te zyn bedagr, als hier te zyn befc breven,

Siet wat een droef geval , en wat e'en ftaeg verdriet

!

De Oom klaegt dafhy mirt, de neef dat hy geniet.

Lot is geheel bedroeft vermids zyn Dochters baren

,

En Moeders, eer het dient en afte vrugtbaar waren,
En 't huis van Abraham dat is geheel bedrukt, (h)

Om dat hy van het bei geen zoete vrugten plukt.

En hoe dog zal de Man een aerdig Kind verwerven, (c)

Hy voelt de Manne kragt in zyn gewrichre fterven,

Ook weet hy dat zyn Wyf niet meer hier in vermag,
Mids 't haer niet meer en gaat gelyk het Vrouwen plag-

t Is waar , God even zelfs die heeft met eed gezwooren ,
(c)

Dat hem een lieve Zoon zü werden aen gebooren,
Maer niet een menfeh en weet wanneer het /al gefchien,

En 't valt de Moeder zwaer hier langer op te zien

,

De goede Zara dubt en krygt verkeerde zinnen,

En vind een middel uit om zaed te mogen winnen,
Sy nam haer eigen Maegd, en bragtze o >t den Man, (e)
Ten eind' hy vrugten kreeg en zoete kinders wan.

Maer Agar, die een Soon aen Abram quam te baren»

Eb weet na dezen tyd haer Vrouwe niet te fparen,
Sy word geweldig trots, en kanter tegen aen,
En wil niet (alsze plag) tot haren dienfte ftaen.

D*er
Ca) Genef- ": 33- 00 Genef. 15: 2, (c) Gt8*f. 1$; t s
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Daer gaet 't over kant, daer ryzen huls krnkeelen,

JDair moet ook Abraham al vry wat mede deelen*

Dog meed als Ifraai] heto r.t een fpof ers aerd, (a)

Na dat zyn echte Wyl hém Hak heeft gebneit;

^oen ging liet harder aen mét kyven, twitlen. klagen^

WmtV.an wil de MaegiL met hare Zoon vejag$n,

(

En dryyen uit het huis; daer brengt dj go de Man,
' Tot voordeel van de Meid, ai wat by zeggen kan?
He vvüle lykewcl van Zara móet gefchijden, ib)

De groote Schepper zelfs die laet 'c hem gebieden;

Daer word het ftuk g
j zet, en tot een kort befluïc,

Hoe zeer 'c Abram drukt, de Byzit moet 'er uit;

Die wo~d daer op een bot met haren Z'.on verdreven, (c)
Hn haer word maer alleen een weinig broods gegeven,
En eenig water toe; daer ging de droeve Maegd,
Die even aen den Heer van dezen handel klaeg\

Siet dus moet Abrdiam zyn eerden Z >one mificn,

JEn waer hy dwalen zal, en weet hy nier te ghTen:
De tweede boven dat die word hem lo; geftelr,

Z >o dat hy wederom zyn dr evc ziele qiulr.

iGod fpreekt in zyn gemoed , en ftort in zyn gedachten, (d)
Dat hy zyn eigen Zoun moet vo »r den [ leere (lachten,

Dat hy moet Priefter zyn, en 't Kind het < fier lam,
Al is het fcho n de gr >nd van Z\n gehele (Tam.

Denkt hoe dit in het hert van Abram heeft gemeden,
En hoe hy met her vleefch hier over heett ge lireJen

,

Hoe dat hy heeft geklampt, gehygt, geklaegt, gezweed 9

Hoe dat hy heeft gezugt in dit verdrietig leed.

ly gaet noen evenwel, hy giet de phetze vinden,
waer het vinnig mes den Jongen zou verflinJen,
Hy gaet veel dagen lang, hy gaet de gantfehereis (c)

i Als zwanger in de -ziel met zoo een droef gepeis.

jtfaer wat een harden ftoot heeft Abraham gekregen,
Vis Ifac met hem ging, en drueg den feilen degen,
,En fprak op deze wys: Hier is nu hout en vier: (f)

Maer, Vader, zeg een reis, waar is het offer dier?

Q q 2 Waer
f» Gen. 21 : 9. (b) Gen. m : 12. (c) Gen, ?i : 14. (ti) G^n, afi. h
«0 Gen- aa ; 3. (O Gen. 22. 7,
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Waer is doch in liet woud een fchaep of lam tewagtcn,
Dat gy op dezen berg den Heere meind te Aagten?

De Vader Önbewuft wat dat 'er zal gefchien, (a')

Zeid Ifaek lieven Zoon, God zal 'er in voorzien.

Wel Ood verzag 'er in; maer liet de zake komen,
Tot dat het vrneig zwaerd aireede was genomen j

Aireede wa^ gevclt, en heide na dm (kg,

Zoo dat het zeldziem werk niet ho ger'gaen en mag.

Daer is \ eeril gefluit; Daër vjröni een ram gevonden.

Die Hond- gelyk hetfeheju^ daer iri het woud gebonden^,

Die word'duir op den berg van Abraham gedooti,

En Ifaak werd gezond, en buiten alle n. od:

Die is hem van den Heer <!s op een riiéu verworven.

Maer wat een korte vreuidMdeM ederisgeliórvén^bj
De Moeder valt te bedd', en fpoed haer op de reis,

En gaet, eylacen gdet! den weg van alle vleis.

Wat vreugd' kan Abraham op aerden uu bekomen?
Syn lieve weder hefft die is hem af genomen

:

Dies leid hy zyn vermaek en alle blydfehap af,

En fpilt een langen tyd ontrent Bet (droevig graf (c)

Maer ziet! een klaerder lucht op Ifaak gerezen,

Die geeft den jongeling een nieu en vrolyk wezen;

Hem komt Rebecca thuis; Rebecca iang verwrgt„(d)
Die word hem toe gele hikt, en indenfehootgebragt,

Rebecca zyn vermaek, zyn troofl^ zyn eigen leven',

Die heeft zyn treurig hert een nieuwe Jeugd gegeven,

Die is met zyn gemoed in zoo een eng verbond

,

Dat haer noit ander Wyf op zynen leger vond.

De Vaders al gelyk , die voor en na hem quamen

,

Die ziet men dat behulp tot hare Vrouwen namen,
Als grond tot meerder zaed: Maer Ifaak alleen,

En maekt geen ander wyf zyu echte bed gemeen.

Sy twee, zyn onder een gelyk gepaerde fchapen,

Die nu ter weide gaeff, en dan te zamen 11 apen:

Die al haéfc ! értèn vreugd vcrdeelen onder haer,

En emet een woord gezeid) een gantlch gelukkig .

paer. (e) Ea
CO Genef- 22 : i H . rb)<Gèhêr. 23; 2. (c) GSBc£ 23 : 4 » 5) &,

00 usnef, 24 : 04. ^c, ojrieH 24 : _;.
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Fn fchoon of Ifaak zyn Moeder heeft te derven,
Hy is althans getrooft om haar verdrietig fterveié *

iiy is een deftig Vorft, een wel gezegen:! Man,
Hy heeft een jonge Vrou, een w.igt'er vrugtenvarfc

Maar ziet, Eyiaas! de lult van dit gékrkkia paren. x

Js, als een dunne ichim, in ha aften wech gev;iaicn 9

Het eerfte bruilofts zoet en duurt als geenen tyd,

Hoe ras verloopt de; fLond die hier den menfeh verbrydi

Men hoord van Honden aün Rebecca dikmaal zuchten»
Om dat haar groene Jeugd is zonder echte vruchten

,

Sy dubt, zy kermt
1

, zy treurt, enzitgeftaagten queèltj

Om dat 'er niet een kind om hare tente foeelfc»

Men wagteerlt Maanden lahg,endiar m gfetfche jaren,

Dat zich een klein gezwel zou komen openbaren?
Ontrent haar teerenfehoot; Maar hoe men wagtenmag*
Van dragen geen begin, van ki riders geen peewag.

Haar lichaam fcheynt te maal als toe te. zyn gefl <oten 9

En 't heeft ook Haak tot m de ziel verdroóten ;

' Hy weet geen beter raad, waar hy het ituk bevraagt,

Ais dat hy zynen nood aan zynen Schepper klargv
Hy geefthem tot den hieerhy huygt zyn gantiche ledenva)
Hy vult in groten ernfl: den Memermet gebeden:
En fchoon hy langen tyd geen hoop van kinders zng,(a)

God hoort no^ evenwel ten letten zyn geklag,
9
t Geyiel na langen ryd en veel bedroefde "dagen

,

Rebecca twyffelt eerft, Rebecca fchyrit te dragen,
Rebecca word bevrucht. Daar jui^t het gantfeh gezin,

En zy houd even doen haar droeve tranen in ,

Verblyd om dit geval. Maar in haat teere leden,

Daar word 'Cgelyk het ichynt) een volle kryg geftreden,

De kiniers binnen haar die kanten tegen een,
En vallen over hoop, en worde handgemeen,

luili zoo gelyk men vecht. Sy die het zcldzaera woelen,
Van deze binne kryg niet is gewent te voelen ,

Q q 3 Ont-
(^Gïr.Qi. 25 : 20 ,(b) Ifaac \v,tS4-°jaaroud als hy Rebrcca ten wyve nara.

C 2 : i c i - 25:2c en wis 60Jaar oud -als Ëiauen |acob hem gebooren wierden*
feenef. 1-5 : 25. Soo is dan Rebecca twintig isar of daar ontrent raetliaak
g«;;reuc geweelt eei/:y kinderen by hcir. kretjj.
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* Ontzet naar wonder zeer , vermids de groote fmert,
Die zy hier donr verneemt tot aen h >er innig hert

Sy buigt haer voorden Heer, en gaethierover vragen/a)
Wat dat 'er zd ontftaen uit zo een zelJzaem dragen:
Hacr word daer op gezeid , dat tweederhande zaed,
In haer ortfangcn is, en nog verzegelt ftaet;

Dat in haer ft< ffeT licht van twee verich.ide volken,(b)
Die haer zal open doen, en als uit diepe koken,
Gaen vloeyen duor het land, en gantfch het aardfche
Soo datookmeiii^ Vorft uit haer ontfpringen zal.(dal,

Gelyk de God fpraekzeid, zo word het ftuk bevonden ,

Sy werd ter rechter tyd van haren laft ontbonden,
Sy heeft aen ifaiik twee kinders voort gebracht,
Maer dat zich eerft vertoont dat heeft een ruige vacht:

Het tweede zoo geftelt als iemant mochte wenichen,
In hair- en in gelaet, gelyk de fchoonfte menfchen,

Siet daer het huis verrykt met twee van een 'er dn» et,
Maer nog en vond men niet de vreugd hier uit gewagt.

De rouwe galt en kan Rebecca niet behagen ,

Sy heefteen gunllig oog op 't ander kind geflagen, (c)
Kaak in tegendeel heeft Efau beft gezind „

En toond hem meerder zugt, selyk een eerfte kind.

Dit huyflelyk verfchil en ondeiling verkiezen,

Doet aen het vreedzaem paer haer eerde luft verliezen

,

Men zaj haar zoete vreugt in droefheid om gekeert,
Geïy'K de ware daed ten Ieften heeft geleert,

'tGezinisnu verrykt, met Kfnders, Maagden, Knechten,
Maer ziet den Hongers-nood die ko«nt het land berechten
Daer ftaet men in beraet waer heen men trekken zal,

Om vry te rregen zyn van druk en ongeval,

Na Gerars verte klei daer vind men beft te reizen; (d)
Maer hier beftond de Man om zyn Gemael te peizen

;

Hy wift dat hy in angft , haer eer in twyfFel ftond,

Of om haer geeftig oog, of om haer roode mond.
Dus om daer in het Hof geruft te mogen leven,

Laet hy zich van de Vrou den naem vanBroeder geven.(e)

Maer
(a) can. 25: 12. 00 een. 25: 22. (V|Gen,25: 17,

(<UP?n. aö; 7, 8. (e) ocn-istf; 14, 15, 16
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Maar even dit beleid werd by den Vorft ontdekt,
Soo dat al dit bedryf tot enkel fmaadbeid ttrekt.

Maar Ifac uit het Hof in zyn Bewind gekomen,
Vind daar het gantiche volk van afgunft in genomen,
£n dat mits Godes Heil als om zyn tenten zweelt,

En hem een magtig vee en ryke vrugtea geeft,

Sy willen hem voortaen niet by hen laten leven;

Lies werd hy uit het land door ongunst weg gedreven,

De putten voor het vee, by hem wel eer bereid,

Die werden over al met aerde toe gele d.

Verhuyzen , op te (taan, een ander land te kiezen,

Doet menig nieu vermaek en ouden Vriend verliezeu:

Een die zyn eerde kuft en eigen huys verlaet,

Vervalt in diep gevaer van zyn geheele (het.

Daer is geen zeggen aen , de Man die moet vertrekken

;

En zoeken zyn gerief in onbekende vlekken;
En hier dient op een nieu gefpit aen alle kant,(t)
Tot dat men voor het vee bequame putten vant.

Daer fcheynt nu Ifaac gerull te mogen wezen,
Maer ziet een nieuwen iïorm is over hem gerezen.v

Hy leed eerft ongemak ontrent het aerdfche goed,
Mu rylf hem herten leed ontrent zyn eigen bloed.

De Z ionen (ichoon gelyk op eeneij tyd aedragen)
Syn hevig tegen een in grooten haet geilieen.

De jon glte koopt hec recht du aen den oudttequam,(b)
Dieb is hy byder fel en u ; termaten gram,

Noch is het niet genoeg; want Jacobheefc gekregen ,(c)

Zyn Vaders hoogfte gun ft., Zvns Vaders eert ten zegen,
En fchoon of Efaut klaegt.'en kan 'er tegen aer/ (d)
De Vader feit het vaftf al wat 'er is gedaen."

Hierop ftygtEdoms gal, en ftelt lumom te wrekende)
Hy wil zyn broeder zelfs den kop aen (lukken breken.

Kebecca word ontruft, en krygt een hangen geeft,

Vermits haer droeve ziel vo r haren jacob vreeft,

Sy weet door wat bedrog het ftuk is aen gedreven,
En dat haer al het quaed zal worden toe gefchreven.

Q q 4 Als
C») een. af>: (b) een. £5: 29. ie/ G?n. 2^: 26»

OÜ.gch . «y« -7- sMe./«n, 27:4c, 42*



572 G E E S T E L Y K
Als vindfier van den lift, en van het gantfch beleid,'
Waar door den oudften Zoon den zegen is ontzeid.

Sy denkt, indien het valt dat Jacob èóod geüajjen,
Den Efau balling maekt voor at zyn leven dagen,
Dat haer dan by gevolg het droevig ongeval.
Vermaek en herten luit geheel benemen z I.

Sy dap om met beleid het onheil af te wenden, (a)
Oaet haren jongen Zoon na 't vee r\k Haran zenden,

Die geeft hem op de reis, en komt ten leden daer ,
En milt zyn Oudere Huis geheele twintig jaren.

Maer Edom die een troolt moeit aen zyn Ouderswezeii/b)
En door een zoeten aerd haer bitter leed genezen ,

"

Brengt ester niet in huis als druk en ongemak,
Soo dat hy over al de zoete rufte brak,

~

De Vrouwen, die hytrout, dat zyn Hetytfche Wvven,(c)
Genegen uit 'er aerd tot morren, twiften, kyven, (d)

Niet in des He eren viees, niet in de tucht gevoed,
En daerom even ftaeg vol twift en over moed,

Ach f hoe kan eenig menfeh op goede dagen wachten?
Hoe kan hy na vermaek, geluk of vrede trachten?

Siet ICiak die van God een vollen zegen heeft,
Siet hoe de goede ziel in ftaege prangen leeft.

Eylaes! hy word bezwaert met hondert droeve Hagen,
Die hy van alle kant gedurig heeft te draden.
Wel aen dan, al te raael die hier op aerden zyt,
Verwagt hier anders niet als ftaeg een nieuwe itryd.

Soo haeft de Jongeling in Haran is gekomen, (e)
Syn hem door nieuwe zorg de zinnen ingenomen. -

't Is liefde dat hem quelt, 't Is Kachel dien hy mmd,
Soo dat hy ftage zorg in zyn gedagten vind;

Want eer hem word gegunt met haer te mogen paren(f)
Soo moeit hy ondergaen een cienft van zeven jaren,

i

Siet daer een ftage lalt die hem den flaep verjaegt,
Hy dient het jonge vee, hy dient een jonge Maegd,

Hy moet verdrietig leed, en alle fture vlagen,
Hy moet cf zonne ichyn of koude winden dragen,

Hy
CO cenef. 27 : 23. (b) cenef. 28: 8 . 9. (c) o-nef. 26 : 3

'

r .

«nel. 2-
: *ö. {e} Gsnei;:f;; i2. (f) cenef. 29: 30.
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Hy moet zyn dienft begaen ook mid Icn in der nagt,

Geduig in de weer, gedurig op de wagt.

Maer fcboon hy zeven jaer de lVhap^n heeft gedreven, (a).

Syn lo n n g evenwei en word hem met gegeven,
Want Lèa dien hy npit ten echt en had ve:£~gt, ,b)

Is hem den eerfren r.agt voor Rachel toe gebrogt.

Daer &aet hy Laban aen. en r ept te zyn bedroogen,

En hem door flirn beleid zyn Icon te zyn ontoogen;

Maer daer en is geen raedf, wat hy daer tegert doet. -

Als dat hy op een nieu < m Rachel dienen moet. -

Maer als de zeven jaer zyn wed.r over 1 reken:

Moet hy zich wederom in nieuwe moeiten (teken:

Want na twee zeven jaer ca heeft hy anders niet,(c)

Als vrouwen zonder göect, en enkel huis verdriet.

Veel die ten echte gaen, bekoftoen ryké gaven,
.

fcn geld en magtig vee, en land , en rappe (laven,

Maer hem en gaet 't niet gelyk het elders plag,

Hy moet een flave zyn, ook eer hy paren mag.

Hy itfóet dan wederom een nieuwen dienft beginnen,

Om vee en ander haef. voor hem te m gen winnen.

D^er tyd hy aen het werk met onvermoeide vlyt, :

Soo dat hy z'ch in alTs met volle leden quyt.

Maer als des Kees en gunft quam over hem' te zygen*

En dathy grooten yte voor hem begon te krygeru
Soo rylt 'er met 'er daed verfchil en grooté ftryd.

De Man word ïcheef bezien en over ai benyd. (d)

Daer is geen ander raed, hy gaet op middels peizen,

Om na zyn Vaders Huis en uit het land te reizen,

Dat (telt hy in het werk: maer ziet! van ftonderj aen 9

Soo komt hem Labsn zelfs in haeften aen gegaen-

Hy komt hem na gevo]gtmetgramfchap:cngeüeken,(e)
ïitt fchynt hy wil zyn leed aèri Jakob komen wreken ,

Q q 5 tn
(a) Ifrael moefte on een W>i u;c.icn ? r»in een Wyf moede liy hoeden»
Mof. 12 • ï2. Een'g- méenen dm jncob w;i z~vec, jaer voor Rachel ge-

dient heeft, maar dat hy evenwel dezelve rer(l<»r,d , na het genaak-
te verdrag met L'bsn, len wyve heefc verkregen, zonder tierde Zc-:t\i

jarigen dienft is 'voor gée'aeri. Zie Jishias en andere op (\lzï plaarze*

(10 Gtnef. Csp. 29- 13. (cj c-end. 30: 29. m!) G.nef. r.3 : 1».

C-) Gtnef. 3 : l o* vers 2i*
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En hadde Godes hani zyn voordel niet belet,

Hetzwaerd(gelykhetfcheen; dat was ophem gewc t/a)
Soo haeft al> dit gevaer is van hem wech genomen",
]s hem van Honden aen een ander over komen,
Hv wort , men weet niet hoe daer op het velt tiewaer Cb)
Een Man, een deftig Vorlt, een ;irooten Worftelaar,

Dh heeft met hem gekampt 5 Hy tegen hem geftredcji,

Met tranen, n«et gelchref, met zuch en , met gebeden:
Hy doet in dit gevecht at wat hy himer kan,
Soo lat hy met verlies ten letten over wan.

M>er onder dit gevaer komt Kdom aen getoogen, (c)
Met knechten, met geweer, met alle zyn vermoogen,
Men ziet vier hondert man zich too en pp het veld,
O at J.icob wederom in nieuwe prangen (lek.

Syn vrees is dat het volk komt vaerdig aen geftreken»
Om • fan ouden wrok op hem te m gen wreken,
Om 't vee en zyn gevolg te dryven op den loop,
En al w-.it hy bezat re (torren over hoop.

Hy geeft hem tot den H eer al > met geheele krachten, (d)
Hy open zyn gemoed en offert zyn gedachten

,

Hy bid dat hy den angft van zoo een"droeven ilag,

fn Gode weder ftaen, en overwinnen mag,
Daer op tyd hy te werk, en laet verfcheide gaven, Qe)

By beurten henen gnen , en voor den leger draven,

Met ruimten tullchen bei: En zeid de knechten aen,

Wat dieöftig is gezeid en nut te zvn gedaen
Hy deilt zyn gantfche hoop in twee verfcheide lcharen,

Op dat hem minder quaed zoo m chte weder varen,

£n dat 'indien het viel dat E'au qualyk wou)
Ten m nften eeni.5 deel het zwaerd ontvluchten zou,

Hy neigt hem zeven nuel eer hy hem qiim genaken,

Op dat hy zyn gmnoei range za^,t en gunftig maken;
De brouwen van gelyk/de Kmders boven dien,

Die komen al te mael aen E dom huld^ biem
God heeft zyn vinnig hert hier over zoo bewoogen,
Dat hy lluUs Ifrael is om den hals gevloogen,

Dat
(a) eer. 31: 25. (V Hof. r2*4 Hy k.rnpedi m;t den Engel en hy gewan ,

wanc

hy weende erfde bal. £cj ü ;n- 32:6, ,d) ayu 32: ? (e^CS. 31; 15, 14.33* 2j*
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Dat hy zyns Broeders mond in vriendfchap heeft ge-

En zoo is even doen zyn gramfchap uit gebluih (kuft^a}
Het weder is gekalat^ daer komen tfille dagen,
Maer, n.i een konen tyd, al weder harde vlagen,

Al weder harde ilorm, en niet als fture luchtj,

Men hoo't in Jacobs huis al weder nieu gezucht.

Soo haett de Man genaekt aen Salems vette weyen, (W)
Zyn Dochter werd beiuft (m hacr te gaen vermeyeH,
En om te mogen zien de wyze van het land,

En wat men eeiil voor volk daer ijo de vlekken vand.

Zy gaet eeMt door het veld met hare. Maegden treden,

Sy gaet o k naderhand tot in de vafte (leden,

Zy ziet, en word gezien. De Zoone van den Vorft,

Die trekt uit "haer gezicht een heete minne dorft:
' Hy ziet haer zoet gefaet, en haar gebloosde wangen,
Hy ziet haer teere Jeugd, en hare friüche gangen,
Fn uit dir al te mael ontftaet een felle vlam,
Die fluks hem door het oog tot in het herte quam.

Daer valt de Jongeling in druk, in zware klagten,

in vreemde dweept ry, en velerlei gedagten,
Ach (zcid hy) 'c is voorwser een droevig ongemak,
Dat iïv n ellendig hert in liefde dus ontfiak.

Dit is een zeldzaem volk, gewend toe vreemde zeden

,

By wie dat ons bedryf doch niet en werd geleden,
Soo ik den Vader fpreek, en deze Maegd verzoek;
Myn reden z?\ hem zyn gelyk een booze vloek.

Haer Godsdienft is ^eiïreng en wil ons geenzintsjlyden,
Want al. wat mannen zyn, die moeten hen befnyden,
En zonder dit geheim, en buiten deze pyn,
fcn kan geen Sichemyt oit Jacobs Swager zyn.

IMaer waei om dus benaut ? en waerom zal ik zuchten ?

Sy, die myn herte ftal, en kan my niet ontvluchten;
Sy]

(a) cencf. 33: 4. (!;) oenef. 34: 1.2. Deze gefchiedenifle word
hier breder verhaalt ais andere za'ien , dewvle na alle waarichvnlyk- '

heid, die cfc.i Eerts- Vader Jacob dapper moa btrotre hebben,
zonderlirge schr remendc op het ce: e dat 'rr op gevnlgt is, en dar al

te zstrifti in dadeivkhein heeft beffoan . daar vti'1 andere zyn gevaren
1

xaser in yrceze . ais m de zake zelfs zyn gelegco geweeft.
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Sy is m. ons geweld, en in myn eigen ftad,

En waerom dezen roof niet happig op gev*at§

Waarom zoo goed.n knns niet heden waer genomen?
Het wildbraert , dat ik j ièg ^ dat is my t'huis gekomen,
Wel aen dan,treurig hert, gaet ftelt u zake vaft,

Al wat uit licfJ komt en is geen overlall

Als ik haer Maegden-blom zal "hebben wech gedragen,

Dan is 't tyds genoeg te 1 preken met de Magen,
Of met den Vader zelfs. De gn nd is dan geleid,

ftoit heeft beilapen Maegd een Vryer af gezeid.

Hy, ftraks na dit geprek, doet op haer gangen letcen,

Doet loeien achter haer, en fpant zyn ioozen netten;

En als hy d°or zyn volk den aenllag heelt bereid,

Soo komt hy tot het werk dat hem in 't herte leid.

Hy gaet hem by de Maegd, en haer gezelïchao voegen,

Hv brengt een praetjenin, daerom de.Vryilers loegen,

Hy lejdze gins en weer. hy wilte dit en dat,

liet fchocrifte van het Hot, het befte var» de Stad.-

Sy is een jonge fpruit, en kent geen Hooffehe grepen,

Van zinnen kloek gènpég maer niet te veel geilepen;

Haer Maegden van gelyk zyn duiven zonder gal,

Soo datze niet en zien* het dreevig ongeval,

Soo datze nier en zien wat dat de linkers brouwen,

Nog wat te vreezen ftaet voor alle jonge Vrouwen,
Sy gapen in het Hof, al wat 'er is te zien,

Maer nemen geenzints acht op dat 'er kan gefchien.

En 't wyl het vreemd beflag haer gr ote dingen fcheneri,

Is Dir.a van de zael als in de lucht verdwenen;
Sy word v, n haer gevolg ontfutselt in het Kof,
Haer Maegden zyn 'er by en niemand weet 'er of:

£y is als ineen droom in haeft en weg genomen,

En niemand denkt 'er eens wat haer zal over komen,
Een ieder Ilaet bedwelmt, en wonder (legt en ziet.,

Die 't Hof niet regt en kent, en kent zyn ranken niet,

Ten leden komt de Maegd met Sichem aen ^eilreken,

En fchynt haer even zelfs geheel te zyn ontiekeiv,

Men ziet eenplekkig rood om haren mom! gezneit,

En ik en wset fik: hoe haer o ogen om gedradt

,

haer
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Haer kleed te vooren net, heeft ongewoone vouwen,
En zy is vreemd geftelt ontrent haer moye boawen,
Haer timpen zyn verflond, haer krage neer gedrukt,
En tot een kort befluit. haer bloeratjen is geplukt*

Ach wat een groot verlies '.ontrent haer gantfche wezen.
Is, ik en weet niet wat, voor onlult in te lezen.

•. aer Sichem evenwel die boudze by der hand,
En bied haer even tlaeg een aerdig minne pand;

Vertfooft haer, fpreekt h;er aen, en wiize vorder leiden

En liet ook even daer een fruït-geregt bereiden:

Hy bied haer zuiker-werk en dingen na de kund,
Om zoo door zoet gevlei te winnen haren gunft»

By, met een treurig oog, ziet op haer teere Maegden,
Die eenig (kent befcheid van ai dm handel vraegden,

Zy antwoord mee 'er daed, fchoon d uzeniet en fpreekt

,

. Vermids een droevig nat uit haer gezichte leekr.f

De fneegitè van den hoop heeft doen eerduit gevonden,
En wat Vr is gefchied, en hoe de zaken (londen,

Die wyiii ter zyden af; en geeft hier uit de ftad,

En zeii het Jacob aen wat zy vernomen had;
Verhaelt den overlaft die Sichem heeft bedreven,

En waer de droeve Maegd ten leden is gebleven;

En hoe de jonge Vorft van a\cr niet af en liet,

Tn 'c korte wat 'er fenuüt, en wat 'er is gefchiet.

De Vader kreeg een fchrik door al zyn gmtfche leden ,

Het fchynt dat hem de ziel aen (lukken werd gelheden^

Maer t'vvyl hy mrt verdriet zich op het (luk bepeift,

Komt Hemor uit de ftad in haeden af gereid:

Die gaet daer Jacob aen nut wonder zoete reden,

En bid dat hy de iVïacgd aen Zichem wil befteden,

Aan Sichem zynen Zoon, vermids tot aen de ziel

Hem Dma ftaet geprent, hem i.Hna wel beviel:
j

Ifraëi is b.dugt zyn grond hier op te zeggen,
Maer wil voor at het ftuk . w

x
at nader overleggen;

Zyn Zo men onder dis die komen uit het veld 5

Aan wïen hy nact verdriet hec ftuk voor oogen (lelt.

De Mannen zyn gedoort om dit oneerlyk mallen,
Eii wouden even ftraks den [iemor overvallen;

Maer
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Matr kroppen evenwel haer gramme tochten in.

En fpreken tot den Vorft als met een koelen zin

,

Wy zyn des Heeren erf, en zyn daerom befneden.

Wy dragen zyn verboad in onze manne-leden,

'En is 'er eenig volk dat naer ons vr ejndfchap hel:,

Het moet benevens ens dus even zyn geftèlt:

Indien zich uwe Had hier na zou willen voegen,
Wy zullen uwen Zoon ten beften vergenoegen,
Maer zoo gy dezen raed niet dienOig vinden kond*
Zoo wagt van onzen Itam noit Wettig trou verbon d.

Zoo haefl dit Sichem hoort, hy fchynt té zyn genezen,
En Hemor gaet het volk van fto^den aen belezen,

Hy zeid ai wat hy meind hier dienftig toe» te zyn,
En ftraks zoo is de Had gewillig tot de pyn.

Maer eer de derde zon komt over hem gerezen.

En dat 'er niet een menfeh nog regt en i's genezen,
Twee Broeders van de Maegd die maken hun gereed,
Om wraek te mogen doen van haer verdrietig leed.

Sy, leiders van den tocht, zyn veerdig aen gevallen,

En planten met 'er daed haer vendels op de wallen,

Daer gaet het moorden aen, zoodathetmanne bloed,
Komt vlieten over ftraet, gelyk een inellen vloet.

De Vont werd even zelfs van Levi dood gella^en,

En Sichem nevens hem moet ook de ftrafFe dragen

,

Van zyn ontydlg vier, en ongetoomde lufl,

Daer leid de gantfche ftad teTzamen uit gebluft.

De Vrouwen onder dies, de Vryfters worden flaven,

En moeten als een roof ontrent den leger draven,
Daer komt het grillg heir getöogen uit de ftad,

Verrykt door magtig vee, en met een grootm fchat.

Als Jacob dit verftond, boe is de Man verflagen!

Hoe voelt hy zynen geeft door al de leden jagen ,-

Hy ging op Levi aen, hy ftrafte Zymeon

,

Zoo deftig als hy mogt, zoo hevig 'als hy kon,

Hoe dus, zeid Ifraël, u Suftef is te fchande,

En wy door u bedryf, als grouwels in den lande;

Wy, maer een weinig volk, en in een vreemd geweft,
Zyn door u ftouc bedryf, zoo hatig als de peft.

Is
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Is 't niet eenzeidzaem werk ! myn iV-chte'r isgefchondèri.

En die haer eeren z«>u en word met meer pèv< uden
Achv! Siehem is vdrmo ird door n bnwyze daed,
Myn ziel en kome niet in u verwoeden ried.

Pit heeft maer klein gewicht ontrent de jonge lieden,

Zy roepen ovcriuid, het moeite zoo gefchieden,

Een boef, een onverlaet , een fchender van een Maegd,
En is niet anders weerd, als dus te zyn Replaegt.

Wat zal de Vader doen? Eylaesi zyn droeve klachten,

En baren anders niet als zware na gedachten !

Het onheil dat hem drukt is uitermaten groot,

De Vryfter is gefchend, en Sicliem is gedood,,

Maer God komt onder dies aen Jacob openbaren,
Dat hy vertrekken moet, en Suchót laten varen,

Dat niemand eenig leed zal werden aen gedaen, (a)

Kiaer dat hy met 'er woon na Bethel heelt te g-en.

DaeF breekt hy weder op, en trekt na vreemde palen,

Dog niemand daer ontrent en komt hem agter halen,

En komt hem hinder doen ; want Godes eigen hand
, fb)

Is hem een vafte ïcherro, een breidel aen het land.

Doch fwy! dat 11'raëi nu hier en ginder reisde,

En op dit hard geval zoo zwaer niet meer en peisde,
Soo treft hem wederom een felle donderdag,
Die hy niet over gien, en niet verzegen mag.

Syn Rachel was bevruch- ; en binnen korre dagen, Tc)
Soo had het zwanger Wyf ter voller tyd ge ragen,

Dies \ iel zy op de reis, in ahgd, in barens nood,
Maer even met de vrucht zoo quam de bheeke dood,

En fchopn het Vroed wyfiiep : Laa alle droeiheid varen,
Gy zul;, toe uwen tro,it, een jonge zoone haren;

Sy is des niet verheugt , maer geeft een diepen zucht,
En blies haer lever! uk, gelvk een dunne lucht.

Daar ziet de droeve Man zyn lief gezelfchap lrerven,

En moet door haer vtrfeheu', zyn trooft en vreugde der-
Hy ziet het asrdig beeld by hem zoo lang bemind, (ven;
Hy ziet het edel pand verwiÜelt in een kind.

Hy
fcO **nsf. 35; 1, 2. 00 C8!* f' 35:5- CO c «n er« 35 > i&
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tfy moet zyn herten luft daer op den wegen ïateu,

.

Hy regt een graf gebou te midden op de ftraten, (a)

Syn geeft is in een praem , en al zyn bloed verfchiet.

Als hy ontrent de weg het droevig teken ziet.

Maer fehoon sog al het Huis met droefheid is bevangen

;

En dat de iranen zelfs hun rollen op de wangen,

En vallen in het ftof, ziet Runen ni et-te -min, (b)

Die kreeg ook even doen een onbedagten zin;

Hy gaet uit geile brand, en tegen alle Wetten,

Hy gaet uit dertel bloed zyns Vaders koets befmetten:-

Ach! Bilha werd gebruikt door zyn ongure luft,

Soo dat zyns Vadeis beeld in haer werd uit gebluft*

Al is het druk genoeg dat Bilha was bedorven, (c)

Nog quam 'er nieu ven-rk-t; want Ifcak is geftorven,

Hy^ fteur!zeï van net huis, begeeft hein op de reis.

ün fnölt hem naer het graf, den weg vsn alle vieis,

Wat indruk deze flag aen Jadob heeft gegeven,

Is door myn zwakke pen niet om te zyn befchreven;

Want, ziet de goede Man die is op eenen tyd,

Drie van zyn Huisgezin, en befte Vrienden quyt

En nog zoo is den rou al dieper in gekomen

,

Want Juda, zyn eib.es ! twee Z onen afgenomen, (d)

En 't wyl hy droevig zit, of, aen den grave treurt,

Word hüm nog zyn Cemael als van het lyf geicheurt.

En egter na den rou gaen hem de zinnen mallen,

En zyn. na dit verdriet, in vuile luft gevallen,

Want t'wyl hy, zoo het fcheen, zich tot een hoere wend*
Ontdekt hem meerder quaed,achj Thamarisgefchend,

Ach! Thamarjis bevrucht, die wil men laten brandende).

Daer komt het onheil uit en al tot zyner fchanden

6 Vreemd! ó diep geheim! 6 zeldzaem wonder werk!

Waer valt, o lieve God! het zaed van uwe Kerk!

Hoe moet aen alle kant de goede Jacob lyden?

boe moet hy in den geeft en me: dea vleefche ftryden

!

Ach! fchier al wat de Man hier op der aerden ziet,

Is ais een ftaeg , gevolg , een keeten van verdriet.

Dan
(a) Gen. 35: co. (b) ncn. 35.- 12. (c) oen. 35 S&

(dj G.n. $0 ; io, 12. Qc) Gen. a8 '• *4«
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D&fl't leed valt niet alleen ontrent zyn ou'dfte Zoohen

,

Maar op de jongfte zelfs die by den VaJer wnonen.
Ach ! Jofeph zyn vermaek , die werd eilaas verlcogt (a)

En ïacob even doen een bloedig kleed gebrogt

;

Een kleed dat Jofeph droeg, ten eind' hy mogte weten,
Dat van een grouzaam beeft de Jongman is verbeten:

Daartreurt,en klaagt en kermt daar weent degoede > lèn

Als die geen vreugde meer, geen trooftor.tfangenkan.

Siet wat een diepen kolk is in der menfehen zaken i

Wy ftaan in eenig ding onzeker wat te maken

;

Wy treuren menigmaal, of zyn geheel befchroomc,
Om iet dat niet en is, of nog ten beften koomt.

ó Soete tortel Duif laat uwen Schepper werken,
Gy zult ter rechter tyd zyn wit en einde merken,
*Gy zult, of in den druk, of naar een korte pyn*
Vol trooft en herten luft, vol heil en vieugdezyn.

't Is Jacöb zoo gebeurt, die hadde lange d^gen

,

Gezucht in zyn gemoed, en bitter leed gedragen,
En dat vermits hyimeent dat Jofeph is" gedood,
En Jofeph even zelfs die fpyft hem in der nood;

Dié is tot grooten eer, en hoogen ftaat verheven;
Dog moet een langen wyl in angftenfehande leven :(c)
Hy dient eerft als een llaaf , en dat me: alle vlyt,

Hy leed gelyk een boef, en vry geen konen tyd;
Want als een dertel Wyf hem niet en kan bewegen,
Om tegen alle recht onkuifche lüft te plegen,
Soo word hy als een guit gevangen weg geleid;
Maar God heeft uit den fmaad hem eere toe bereid:

Dies als een Hoveling den Koning quam te zeggen , fep.

Dat Jofeph middel wift om droomen uit te leggen,
Soo is den Jongeling ten leften vry geraakt.

En door het gantfche Ryk een magtig Vorft gemaakt.
Maar Jacob onder dies door hongers noocTgedreven,
En kan in zyn geweft niet langer blyven leven?,

. Zend naar jE^ypten toe , en krygt daar weder brood,
Maar lyd al wederom een onverwagce ltoot.

R r Voor
(a> GeneC. V- fl8, 31 * (b< Oenef. 42: ca 4?» 'O Genef- **; 5

(d) Ge ef. :9' &?, CO OenA\ 21 12.
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Voor 't grsan,dat hyb?komt.b!yft hemeen Zoon gevangen
Dat brengt vannieuwen aan ie n t ^en on de wangen,(a)
Maar dat hérrïnyjeft venJri- t,enloetdegrootltepyn,
Ts . dat hy wagen moet den iieven Benjamyn,

Zyns Rachels laatfte pand; maar zie~, ten aller letten,

Verandert die retdriec, en vry ten aller beften >

Hy ziet dar fofeph leeft , hy ziet 't met vermaak/b)
"Rn 't is a a zya gemoed een omerwagte zaak,

Een nok gedac'ie vreugd, het doet hein weder leven,

Dat,GoJ zoo raarrdeg pand hem weder heeft gegeven,
Een pan.8 da't hy toa creroft ten 'eden toe gebru;kt;(V)

Want Jofeph is 'de Man die hem zyn oogen luikt.

Dog eer de ielle fnifc zyn leden heeft bewoogen,
Zoo is hy ;Oor den Geeft als buiten hem getoogen:
E^n ziel die uit het vleefch nu vaardig is te gaan,
Trekt dikmaal, ee~ze reift, een Hemels wezen aan.

Hy fpreekt een diep geheim, van wonder hoogezaken,(d>
Daar geen onheilig brein oit toe en kan genaken

;

Hy fpreekt van zynen Z^on , en zyn geheele flam

,

Als of hy uit den raad van God Jen Schepper quam:
Hy zeid met vollen mond wat ieder zal gefchieden,
En wie dat onder hen ten letten zal gebieden,

En wie te zyner tyd zal brengen aan den dag,
Dat in den Hemel* zelfs al* nog verzegelt lag.

Hy zeid dat voor gewis de Scilo ftaat te komen,
Als fuda zynea ftaf zal werden af genomen:
Dit ftelt hy wonder vaft, en heeft in zyn gemoet,
Te midden in de dood, den Levens V:>rft gegroeu

Ab Jacob was geruft, en dat zyn koude wangen,
Verfctrepen hare verw, als van de dooi bevangen,

Ziet jöfeph. die ontrent zyn ouden Vader ftond,(e)

Die viel hem on den ha» 5, en kuft hem aandemond.
En ftort 'er tranen op Daar reift een droevig klagen,

En duurt met "ca;;en rou tot tienmaal zeven dagen;
Het lïc;uam werd gczalft, en in het graf gebragt,

Daar Lea was geleid, en haren Schepper wagt.
Die

fa) Genef. 42: 4. (b) Genei'; 46: 28, 23. CO Gé..ef» 50; I,

(d> Gcnef» 49: 1, 2, &c. (e) Genef. 50; r, c, 3,
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Die was zyh laatfte Wil, Het is van ouden tyden»
Dat als getrouwde IVians en Vrouwen overlydén,

Men dan het echte paar gaat leggen nevens een;
Gemeenfchap in het bed, gemeenfchap in het been *

De Zoonen onder dies die Jacob heeft verworven,

Zyn niet alleen bedroeft, vermits hy was gefcorven;
Maar ieder is beducht, dat Jofeph nu ter tyd,

;

Sal halen- aan den dag zyn lang geleden fpyt.

Dat Jofeph haar geweld, haar, lift en fnoode ftreken,

Yan 's Vaders, macht bevryt,aanhen zal komen wreken,
Maar neen, de ftille ziel en had 't noit gedaent,

Syn leed is over lang begraven in der nacht.

Hy fpreekt zyn Broeders aanhytrooft haar droeve ziri-

Hy toont dat hy zyn hert heeft leerenoverwinnen(nen(s)

Hy toont dat zyn gemoed bezit een reinen geeft

,

Geen menfeh envrees'eenmerïs>dieGodvanhertevreefc

Syn Woord dat is een Wet: En al zyn gantfche dagen

Én weet nooit eenig menfeh van zyn bedryf te klagen,

i\an wraak woid niet gedacht, een ieder is geruft ,>

Eu leeft zyn dagen of in enkel herten lufc.

|Maar, na te zyner tyd, de Koning is geftorven,

Aan wien dat ïfrael zyn voor recht had verworven

,

En dat ook Jofeph zelft uit vleefch en wereld fcheid,

Doen werden al het volk veel 1 aften op geleid.

De weldaad die het Ryk door Jofeph had genooten,(b)

Is ieder een ontgaan, en uit den zin gefchooten,

Is in een korten ftond begraven in der nagc,

En om zoo grooten Vorft en werd niet meer gedagü.

De gunft, waar by het volk aan iemant is verbonden

.

Verdwynt, men weet. niet hoe, en al in korre fennden,

En daar en is geen ding dat zoo in haaften fterft,

I Als weldaad in ten Staat van eenig menfeh verwerft,

Soo haaft als Abrams zaad zeer aan begon te wafen (cj
Soo vind de Koning goed op hen te laten paifen

,

Hy fchikt hun dringers toe, die met een hardendwang
Haar efryven tot het werk geheele dagen lang.

R r 2 Sy

O) Gen. $o: Sj5« Q)') E^od. i; 3, 9, (c) Exod. b-U, i£i *4-
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Zy moeten harden Heen en roode tichels bakken , (a)
Met zweet en ftage pyn , met duizend ongemakken

,

En zoo haar vol getal niet op en is gemaakt,
't Is zeker dat hun druk en harde ftoffe naakt.

Maar hoe dat Ifrael werd felder aangedrongen,
En tot den harden dienft door enkel kracht gedwongen,
Hoe dat het vruchtbaar volk maar des te beter groeit,
Gelyk een jeugdig kruid wanneer het word gefnoeit.

De Piins dan om het volk den aan was te beletten

,

Gaat in zyn wreed gemoet, en maakt geftrenge wetten»
Hy wil dat over al het mannelyk gedacht,
Ook van den eerlten dag zal werden om gebracht

:

Hy wil dat over al te midden m het baren,
Al wat een man gelykt zsl in het duifter varen, (b)
En dat een aardig kind zal werden uyt -gebluft,

Ook eer het even zelfs de Moeder heeft ge'aift.

Soo haaft het wreed bevel is uyt het Hof gekomen,
Soo is gantfeh \Cr el met droefheid in genomen,
.Een itder heeft een fchrik van zoo een fel gebod,
En zucht in zyn gemoed, en vlucht tot zyren God,

En die het al door ziet, die alles kan bemerken,
De Vader zynes Volks en Hoeder zyner Kerken,

Siet van den Hemel af, wat Ifrael' gefchiet,

En zend een deftig Man, een trooftin haar verdriet-

God heeft in dezen nood hun ;v
1 ofes toegezonden- (c)

Maar ziet! dien eigen tyd, al weder nieuwe wonden,
Hy met zyn eigen volk verva t in hoog gefchil,

Dewyl geen menfeh en vat des Heeren regten wil.

Juift zoo w?.nneer de zon komt op der aarden fchynen,

En g^at dan menigmaal al weder eens verdwynen,
Vermits een zwarte wolk op hare ftralen dryft,

Soo datze zonder glans en in het duider bïyft:

Soo gaat 't Ifrael. De Mm ging henen dwalen, (d)

En fchuilt een langen tyd in onbekende palen.

Tot God hem wederom Bis van den flaap verwekt,

En met zyn eigen hand tot in iEgypten trekt.

Daar

(a*) Exod. i ; 22. 00 E*°d. 2» CO Excm1 - 2 ' 7» 00 Exod. 3; 2.
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Daar komt hy wederom, en Aron daar beneven, (a)
Die hem tor zyn behulp als taai-man is gegeven:
Maar feboon hy magtig is, en groote zakendoet,
Nog blyft des Heeren Volk in druk en tegen fpoed,

v Want ïchóon iEgyptenland lyd honderd vreemde plagen,

Ach! Jacob even zelf die heeft 'er in te dragen
;
(tó

Want als de wreede Vorft des Heeren ftraffe Voelt,
Soo is 't dat hy aan hem zyn gramme zinnen koelt»

1 Hy laat iri meerder ernrt op hare zaken merken

,

JJy dryftfe feldc aan, en doetze langer werken;
Hy plaagtze dag aati|dag mee zoo een vinnig hert,
Dat fchier al wat 'er is zyn leven moede werd.

Maarals-degantfchefchaarnumeint verlofl:tewezen,(c)
Doen is 'er boven al een zwaren druk gerezen;
Want Pharo trekt hen na met al zyn gantfche magt,
Soo dat, eilaas ! het volk als in den angtl verfmagu

Van vooren is de zee, op beide zyden bergen', (d)
; Van agter komt een Heir hen flag en oorlog vergen,

En dreigt het gantfche rot als met een wille dood,
Daar is gantfeh Ifrael -'Is in den leden nood,

Maar God, die zynen trooit veel dan eerft plag te geven,
Als alle menfehen hulp fchynt weg te zyn gedreven,

Beftraft het woede meir, en ziet.' het water fcheurt
De vreugd komt menigmaal wanneer een ieder treurt.

Het leger vond behulp te midden in de baren,
Die nu aan Ifrael gelyk als muuren waren;
Maar als hen Pharo volgt tot in het holfle diep, (e)
Doen zag hy dat de zee zyn paarden over liep;

Syn wagens henen dreef de friïTche ruiters, zonken,
En ook den Koning zelfs

1

is in der haalt verdronken,'

Daar leid de groote magc geflingert ?.an de (band,
D)or anders geen behulp als Godes regter hand.

Daar juigjt des Heeren Volk met groote vreugd bevangen.

Daar hoort men anders niet als fpei er, lofgezangen,(fj
Daar zingt de Jongheid na het lied van Mirriam,
Daar uit een dankbaar hert tot in den Hemel klam.

R r 3 ,
Maar

(a) Exod. 4* 14. (b) Ex° l - 5 : 7» <c) Rxod. 14; 5. fd) Exod,

14. 9» I0' (e) E^od, 14: 28, 2j; CO Exo-l. 15, i*
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Maar fchier en is het heir niet uit 'er zee gekomen , (a>
Men heeft van flonden aan geen water meer vernomen,
Men vind geen klaare beek, geen aangename drank,

Men vind naait cenig vocht geheele dagen lank.

Of, fchoon men water kreeg 'ontrent de zure beeken,

Die uit den wrangen grond van Mara komen leeken,

Soo heeft 't dog een fmaak gelylCals enkel gal,(b}

; Si et daar al wederom een droevig ongeval.

Maar God die Jacob proeft, en niet en wil bederven.

Die laat het treurig volk al weder trooft verwerven
De goede Mo fes helpt, en maakt een zoeten droom

,

Alleen maar door behulp van eenen zoeten boom.
En dit is naau gefchied, zy komen Mofer tergen ,(c)

Sy komen aan den Man een vette tafel vergen:

iEgypten . zeid het volk , daar was een vrugtbaar land,
' Daar in men vifch en vleefch,enalleluften vand, (d)

iEgypten fchoon prieel, vol allerhanden vrugten , CO
Wat g

;ng ons dwazen aan van u te willen vlugten,
- Gy zyt een lufrig Hof, een vette klaver wei,
Maar ziet in dit geweft en is maar enkel hei

,

En niet als dorren halm. Ach! hadden wy gebleven,

Daar wy in overvloed en vreugde mogten leven!

I Het is voorwaar een dwaas die uit zynplaatzetreet,

En kiefl een ander land, eer hy een beter weet. <

Dus gaat het grillig volk by wylen gantfche dagen,

JNfa God om haar bejag, dan haren feider vragen:

Haar ttemmc word verhoort , zy krygen haren ejfch,

Den (Jüuw die geeft haar brood, den regen édél vleifch.

Het Mann' komt uit de lucht * en over hun gezegen,

Tot in de boffchen zelfs, en midden op de wegen, (f)

Het wilt braatkomt hun t'huis^nwaar, zichiemant zet9
Daar .vangt hy voor zyn deur .,' de quakkels zonder net*

Hier mogt een Heilig Man , ten Memel op getoogen,

Öaan roepen tot den Heer uic a!le zyri vermogen,
En zeggen, nademaal zyn hert ten vollen merkt,

Jtfoe" wonder Godes hand hier in gedurig werkt:
ó God?

(a) Exn^, !5 : 22 (b) BxotU 15: 23. Tc) Exod, ztl 2, 3« (d) ^um » l2t
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6 God/ fchoon gy ons leid door wonder dorre wegen,
D-iar niet als enkel zand, en klingen zyn gelegen:

Al moeten wy mee angtl en ongewapend gaan,
Daar ftaag een magtig heir ons dreigt te zullen Haan,

Al komt de-woede zee ons zwakke zinnen tergen,
l£n ileigert over hoop gelyk de groote bergen,'

Als is 't dat ons vergift en Hangen zwadder que 7 t,

En dat ons. door het vier hetgantfche lichaam zwelt;
Wy zullen evenwel, wy konnen niet bederven,
Nadien wy s Hemels Brood door uwe gunft verwerven.

6 Geeft ons. lieve God! U Woord &^t Edel Mann',
Tot ons zal eigen zyn het Heme;s Cana&u.

IVaar war is van de menfch/vSiet bpedéiied tn :: len,

Sy konnen in het ftof den Hemel niet gevoeleöj
Hiar keel da: 'is een wolf, hajriuft een reen :e vraat; (a)
Sy krygen ja de wa!g van enkel honing raad,

Van enkel Hemels breód des i.eere/i ryke gaven,
Én weten haren buik, haar ' .. : niet te laven.

'

Dat vet Ëgypten-x«ii<i, Pië !,oj en ryke- grond,
Die fpeelt naar om heC bert, en -e-j naar m de mond.

Die doet hen even ft a:;,als met gehecle krachten, •

Haar wenden van den j eer, en op haar luiten achten,
Sóo qualyk W2i het jêl \ 'eh hem voegen na Je baan,
Die'Gv'het eéiiwig Licht e*ns Hier gelaft te ^aan.

..Siet Htraks al weder dom, ook in het lekker eten ,(bj
Sy ftêbbcti Goiki Heil. ^-*weaèrb$j vergeten,
En -nog''terwyi het volk verv- --i/ert flond en keek',

Siet uiteen -nrde kMp/ntf^ -'
;
••itlc'iebeek.(cj

Hoe lieft G ><: Jacobs volk! haar q zyn de wolken,
De ie- zen ji.n zelfs haar koele wa;.er kolken,
Haar ke!j?:s voor den drank, een dier

r
i.e van 't gemeen.

Daar quam een magtig vogt gebortelt uit een fteen,

Gefchooten uit een rotz' het ichynt dat harde keyen,
De lieden buide doen, en al den leger vleyen

:

' In voegen dat bet vee met volle monde dronk,
Terwyl het zuiver nat als uit de modder fpronic.

R r 4 Matr
Ca) Numr. 12: 4, (b) Exp«t. ix; 5 ? «> 5» 00 E^« '75 é«
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Maar fchoon of Gndes hand zoo veel beroemde daden,
Vol krachten, hoog beleid, vol gunflc, vol genaden,
Aan Jacob had getoonr; Eyiaas! het grillig rot,

viJat maakt een galden kalf en noemt 't haren God. Ta)
Waar heen ellendig volk ? waar zyt ^y dog geweken f

Van Waar zoo quaden flag, en zoo verkeerde ftreken?
Waar is doch nu ter tyd, waar is des Heeren Kerk?

t^ '
laat l 'en waren God, en viert u handen werk.

Daar komt de groote Man van boven na beneden,
Paar komt hy van den berg to: aan den leger treden,
Hy brengt 'de Tafel met, als zegels van het Bond, (b)
Die aan zyn üefcal Volk de Schepper heeft geionr.

Hy ziet de loïTe Jeugd daar in het groene daniTen,
Hv ziet het gulde Kalf geciert met rooze kranflfen

, (a,)

Hy gooit de Tafel ween , eer hy die vorder droeg,
Vermits een y ver-vier hem in den boezem fioeg.

Daar leid het wonder ftuk, daar leid het heen gedreven,
Daar God met eigen hand zyn Wet heeftin gefchreven.;
Daar word ook Aron zelfs ten hardllen over haalt,

•'Vermits hy met den hoop van God is af gedwaalt

,

J* iar Iau hy ïïraks het kalf rot ftofenaflehen branden,(d)
En 't word totmenfchendrank,enaltotharerfchanden,

Als of hy zeggen wou. Dat gy noemt uwen God,
Word hier toe enkel drek, en dat tot uwer fpot.

Noch is 't nietgenoeg, drie duizend kloeke Mannen, (e)
Die worden aan gérafr. en door het zweerd verbannen ,

'Ge'flingert over hoop Sict wat een droevig werk!
Siet in hoe grooten druk vervalt de gantfche Kerk!

Noch laat de goede God zich wederom genaken,
En Lat een niaiw Verbond en nieuwe Tafel maken;
Hy treoft her droevig Volk en neemt het weder aan,

En ftelt door Mofes vaft, hem by te zullen flaan;

Te dry :
-
; en uit het land de ïauwe lebuzyters, (f) i

;

Te jagen ui: haar erf de fnoode Cananyters,
En menig ^nder volk- mits dat zyn reine Wet,*

• Hun zy 'een ftage peil, en blyve vaö gezet.

De
(O Er.od. 32: j». Dqbi. 9: n. (b) Exod. 32: 15, i6.(c)Exod#32. 10.'

IJd". 5- 17* ;d) hxoa. 32; 2c. (e) Exod. 32: 27 1 28» ^f; -ËxwU -24: }i.

\
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De tyd doet haren gang, de rappe jonge lieden (e)
Die gaan in grooten ernfl: de vette kuil befpieden,
En keeren weder i'huis ; en weten tot den grond,
Ho - dat het binnen 's lands en op de gronden flond.

Sy brengen aan het Volk zoo gulle wyngaard vruchten-.

Dat onder haren laft ook jonge Mannen zuchten;
De kloekfte van het Heir, zyn bezig met hun tween,
Met eenen- druiven tak met eenen tros alleen.

Sy brengen vygen met, en appels van granaten,

Maar al dat aardig fruit en, mogt hen geenzins baten*;

Het gantfche Leger muit, en 't Heirisop denloop,
Om wie hen tegen is te ïlorten over hoop.

Zy fchrikken voor het Land en al de vafle lieden,
\

Zy vreezen voor het volk en hare grove leden;
' En daar en komt niet eens in haar verdraait gepeiY,
Wat God ook heeft ged.an op zoo een lange reis.

Enfchoonof Calebriep: De (leden zyn te winnen, (c)
Laat ons maar Hechts het werk in Godes Naam beginnen.
Daar is geen luft, eylaas! daar is geen zeggen aan,
Men vind geen handen meer genegen om te liaan.

Men leid hen na de dood, gelyk de lieden meeneh
, (cO

Zy vallen Caleb aan, en goyen harde lleenen;

De goede Jofua en word niet meer gefpaart,

Maar is in dit gevaar door Godes hand bewaart.

Straks word 'er op het Heir een vonnis uitgefprooker),

Dat haren over moed ten vollen heeft gebrooken,
Wie meer als twintig jaar van zyne dagen telt,

Die zal tot enkel mis verteeren op het veld :.

Die zal (dit was de vloek) hier aan der heiden (Ier ven-,

En nu of nimmermeer de vecten grond verwerven,
^

De Zoone Nun alleen, en C-a-eb boven dien. (e')

Is by God toe gedaan het Land te mogen zien.

Daar treuren over luid, daar wcenen a'le Mannen.;
Van hoope nu berooft, ea uit het land gebannen;
En ftraks daar op zoo volgt de pe 11 , en harde ilryd , (f)

En niet als llaag verderf, en niet als droeven tyd.

Kr 5 De
Ca)Num. 12: 2, s-Cb^Num^s: 24. c) Nuni. 14- 6, 7. (il; Num. 14! 3»

Ce)'Num, 14: ^o; (f) Nnm: 14: 35, 36.
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De ftoiice Korag muit en Dathan daar beneven, (a)
Door haat door zwarten nyd , door eerzucht aangedreven
Abiram komt 'er bv en dringt geweldig aan,

Zy willen Priefters zyn , en voor den Heere ftaan.

Twee hondert vyftig mafn, als luiden van vermoogen,
Zyn tegen Godes erf geweldig op getoogen;

Daar ftaat het gantfche volk in wonder groot gevaar,
Maar 't word in korten ftond des Heeren rn'agt gewaar.

Het aardryk doet hem op tak aan de diepfte gronden , (b)

En Korags gantfeh gezin is in der haaft verflonden,

Zyn huis leid over hoop, zyn ten te neer gedrukt

,

En hy werd in
'
der haaft in duifier weg gerukt

Maar fchoonofal het volk aanziet de zware plagen, (c)

Die Dathans grillig rot gedwongen is re dragen,

't En word nog evenwel niet buigzaam in den geeft;

Zoo dat het even doen den Heere niet en vreeftJ

Het gaat op Mofes aan , als met de gantfche leden,

liet fmaad op zyn beleid, niet onbefchofte reden,
Het zeid met vollen mond, dat hy uk wrangen aard*

Het zaad van Abraham in geenen deel en fpaart.

God ziet den handel aan met gramfchap aan gefteken

,

En gaat door zeldzaam v ; er ?yn Dienaars onïegt wreken

,

Daar rees een heete gloet die op een leger qnam,
En in een korten ftoncl veel duizend menfehen nam

,

God zeid hem boven dat: Ontrekt u van de icharen ,

Ik wil aan dezen hoop rrïjfn krachten openbaren:

En plagen al het heir met diuk en ongeval,

Zoo dat 'er niet een nenfen hun overbleven zal.

Maar Aron, op den raad door Nlofes hem gegeven i AT)

Heeft' met een zoeten reuk Je plagen weg gcdrev

£n God met een verzoent. T)e kragt van haar gebed;

Die heeft het fnel bederf en haaftig vier belet;

£)e brand is uitgebluft : Daar komen blyde dagen

;

Want Arad word gevelt en zyne magt geilagen;

Het vrugtbaar Canaan, dar/in het zuiden lag,

Is in der haaft verheer t, en fchier met eenen flag*

Daai?;

£0 Numer. i6: i, 2. (h) Maner. 16; tf, CO Namer* X$. 15»

-(&) Numer. 16: 47»
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Daar trekt het leg:r op, maar tVyl de lieden reizen»
En op haar eerfïen ftaat en op ^Egypten peizen;
Beginnen nieuw geklag en reden zonder flot

Zy grollen op een nieuw en morren tegen God.
Ziet wat een vreemt gewoel,enwateenzeldzaamïeven!(a)
Wy doen fchier anders niet al gins en weder zweven,
Wy dooien even ftaag, al zyn wy byfter zwak,
Wy fpillen onze Jeuafd, in druk en ongemak.

Ziet wat een flappe kort wy op den tocht gebruiken?
Wat kan een quakkel zyn voor onze grage buiken?
Wat geeft men aan hec volk het labbe zoete Mann',
Dat ons geen rechte kracht, of herte geven kan?

o! Die eens wederom JEiypten mogt betreden,
Om daar van edel graan ons brood te mogen kneden.
Dat heeft eerlt kruimen in, en pit, en regte keeft,
En kan In vollen maat verquikken onzen geeft,

Het was een groot vermaak aan onze jonge gaden,
Doen zy eens in het vet tot hare kneukels tasten,
En hadden volle lust van fchaap en osfen - vleifch ,
En gaven even ftaag den buik haar vollen eifch.

Waar is de goede tyd, en alle vreugd gevaren?
61 Dat wy nog een reis zoo wel gezeten waren!
Wel op dan , A brams zaad,waar toe hier lang gedraait ?
't Is beter eens gekeert, als even Haag gedwaalt.

God hoort den nortfchenvrokenzend daar heeteSlangen,
Die met een digten krol haar om de leden hangen,
Die fchiecen haar vergift tot aan- het innig bloed,
Zoo dat in korten fïond de ziele ruimen moet.

Hier komt een Herders Kind getreden aan der Heiden,
En gaat met bly gemoed zyn tcere fchipen weiden;
En t'wyl het uit de bord" een aardig deu uien zingt:,

Zoo voelt het dat een Hang hemomdeledenfpringt.
Daar is een Jeugdig paar in ftHIe vreugd gezeten, 4
En, eer het iemand weec*, zoo word 'er een gebeten,
Daar zet een jonge Maagd haar in het jeu^digkruit.
En waarze bloemen zoekt daar komt een udd^r uit.

De Vryfters zyn gequetft, de Vrouwen krygen wonden,
' Of in haar zachte borst* of aan haar teers naoadei,

00 Nujner. ai: & &*



502 OEESTELYK
En menig wakker Man ontfangt een feilen beet,
Terwyl hy legt en flaapt, of aan zyn tafel eet.

Daar hoort men droef gekerm door al den Leger ryzcn,
Een ieder zoekt den Heer zyn fmerten aan te wyzen,
En God verhoort het Volk, en even met 'er daad.
Vertoont haar zyne gunlt en fchaft haargoecen raad.(a,)

Hy laat, in korten iïond. de zieken trooft genieten,
Hy laat van zyrien knecht een flang van koper gieten,

Die word om hoog geregt te midden pp het velt,

Ten goede van het Volk dat gift v'ati adders quelt.

"En wie het dier bezag, hoe krank zy mochten wezen.,

Die was" van zyn verdriet van ftoridenaan genezen Ckruit:

Men nam geen menfche hulp, geen unnk ofheilzaam
Cc ilang maar eens gezien die joeg de zwadder uit.

Wat dient 'er meer verhaak! Gehèele veertig jai e--

,

Syn aan
f

des Heeren Volk met dooien weg gevaren:
'En eer hy oit zyn erf ten vollen hebben kan.

Soo ^ak 'er op den weg zes hondert dui zendt Man*
5
t is gantfeh een nieu geïlagt, zeer weinig uit genomen,
ton wien het is vergunt in Cfnaan te komen;
~

f«J Numer. 21 , 8« £fe
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De rede die verfmelt door veelerfei verdriet»

Eer dat het immermeer het goede land geniet.

De leiders even zelfs, die God hun had gegeven,
Syn alle weg gerukt, en op de reis gebleven,
De goede Mirriam , de Prieder Arbn derf. (a)

Eer dat hy oic een voet in CariaÉh verwerf:
De groote Mozes zelfs, hoe zeer hy heeft gebeden,(6)
En mogt de vette grond zyn leven noit betreden;
Niet deilen aan het Volk; hy kreeg een ander lot,

Hy leid zyn leven af, en gaac tot zynen God.
Maar wat gezwinde pen zal na den eifch verhalen,
Het lyden van de Kerk. en haar gedrenge qualen?
En wat een daag verdriet dat om haar heeft gezwiert -

Terwyl ógs Heeren Volk door Regters is beftiert,

Door ziet het gantfeh beleid, na weinig blyde dagen,
Soo ryzen over hand al weder harde ilagen.

Als is 't zomtyds rud, 't is voor een kleine tyd,
Want ftraks zo ryd'ertwid, en weder nieuwe dryd.

Want na het grillig Volk: van God is aF getreden, (c)
En Aftarot gevieit, en Batóm aan gebeden,.
Soo treft haar wederom des Heeren felle draf, (d;
Die haar aan Midian als flaven óver gaf,

6 Hard! ö zon :ig Volk! 6 Godes diep ontfermen!
Hy laat het woede land al wederom befchermen!
Daar ryd een Samfon op. een Jepht' of Gideon,(e}
Die jaagt de nevels weg, gely'k een helle zon.

Dit is een vade wet. de zonden met de plagen,
Die gaan al over hand, en op gezette dagen:

Alsjd'een haar loop begint, daar is geentwyfTel aan,
De tweede komt 'er by, en geeft haar op de baan.

Maar onder dit verdriet, en veelerhande plagen,
Daar mede GoJes Volk gedurig is geflagei?

'

Soo heeft hy menigmaal vernieut zyn Heilig Bond",
By hem al vad gezec ook eer de wereld dond.

'c Is driemaal honderd jaar dat Moiesis gefeiieiden,

En dat de Zoone Nun den Leger quam te leiden.

Slet.

CO Num. 2i. i. (b) Num,2«, 28 (c) Den'. 34, 5. QO.friL 2, i>
Ce) Judic. 6, i, 6-/2. 1 S<:n. 2, 12. .
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Siet Eli regt het volk, een al te machten man l

Die in zyn eigen huis geen regel houden kan.

Gods Offer werd befmet, zyn Heiligdom gefchonden*
Zco buiten alle tucht, zoo los en ongebonden,

Is Elys flout gezin; maar ziet een dioeven dag, (a)

Gods yver roeit het uit . en b1 op eenen dag.

Maar dat nog harder treft, het leger worJ geflagen,

De Bond-kift even zelfs ten buite weg gedragen,
Geftelt in Dagons Huis, en alsze weder quam, (b)

Doen was het dat de dood veel duizentmenfc^ennam,
Ontrent dien eigen tyd is Samuel gekomen, (c)

En door het gantfche land als Regter aan genomen,
Maar flegts voor zynen tyd ;want als hy wierd bedaagt.

En hebben aan het volk zyn kinders niet behaagt (3)
Daar ging doen Jacobs zaad zyn- eerflelland verliezen,

Het wil een hooger Vorft, een eigen Prins verkiezen,
Het wenfcht tezynbeftiertdoor Konings edelbloed^

Gelvk het meefte volk door al de wereld doet.

En ziet op dit verzoek wierd Saul uit gekooren, (e)

Maar heeft al wederom het Ryk eerlang verlooren; (f)

Zoo dat ook eer hy fticrf, tot Vorft gezegent were ,(gj)

De Zoon van Ifai', een Man na Godes hert. (h)
Maar ik en zeide niet, al had ik duizend tongen,
Hoe dat de ware Kerk in David is befprongen,
En wat zieh over al voor onheil heeft verroont,

Eer dat hy Ha den eifch ten vollen is gekroont.

Men zag hem even ftaag aan alle kanten tergen,

Gelyk een vluchtig hert, of veldhoen op de bergen;

Maar efter heeft de Man, als met een vollen luft,
^

Den Bruidegom gezien , en in den geeft gekufc, O)
Den Bruidegom omhelft,den Bruidegom gezongen ,(k)

Dog meeft als zyn gemoed in engte was gedrongen,
Dan fcheen het dat de Vorft tot in den Hemel rees,

En fchier als met 'er hand den grooten Herder wees.

Maar

fa) i Sam.4,10, 11, (M 1 Sam. 6:19. (c) 1 Sara. 7: 3. (d) 1 Sam.

i&4. (e) * Sat^ 10:11. (O ï Sïid.13. 14. (g") iSam. 15-, 23, ^h)

* Sain. lfri3. 1 Sam, 13:** (Ü Pfalm 2;u« (k) rfalm45* f>

I
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Maar nadien vroomen Held is Salomon gekomen.
En heeft van al hec Ryk den Scepter aan genomen.(a)
Een Vorst van hoogen geest , en wonder diep verïland ,

Hoedanig dat men nooit in menfchen } rein en vand.
Die heeft in zyn gemoed een Heilig \ ier gedreven,
En met de gantfche ziel tot zynen God verheven.
GezongenVoor den Heer,een Hoog een wonder Lied,'

Daar in men zyne Bruid in haar gedaante ziet.

Wel op, o Vrienden op, komt brengt hier reiner ooren,
A!s die naar ydei jok en aardfche dingen hoo.ren

,

Komt ziet hier hoe de Bruid by wylen is bedugt,
En hoe haar brandig hert in waren yver zugt,

En hoe de Bruidegom met poozen is verborgen,

En hem niet vinden kan tot aan den ligten morgen.
Èn hoe de droeve Bruid dan hare klagten doet,
En hoe de Bruidegom haar wederom begroet.

Wie geen liefde noch en voelt

\

Liefde, die den Geeft verwekt,
Maar poch in de'- aarden woel! ,

En daar leen de zi nen ftrektj
Wat is *tifcbeon hy V ooge went $

i
Op dit Hoog . en Heilig Lied!

Wie geen liefde noch en kent^

Die en kent baar tale niet.

BRUL
CO ii Koning i: ap, &i
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MYn flauwe ziel verlangt . om door het jonftig kullen s

VanmynenBruidegom,haar brand te mogen bluf] en,

Ach! dat ik in den Geelt z'Vn liefde voelen mocht,
Zoo had ik in der daad al wat ik immer zocht.

Ü gunde, weerde Vriend, gaat alle zoet te boven»
En wat 'er immers wies in alle Konings Hoven!
U vriendfehap overtreft den aller beften wyn,
Die van een gulle rank oit kan gelezen zyn.

De reuk van uwe zalf verquikt benaude zinnen,

Zoo dat u Sions Volk, en al haar Dochters minnen;
Zoo dat. gy aangezocht , en hoog geprezen werd,
Van al die Maagden zyn. en van een zuiver hert,

Och! wat ik bidden mag, wilt my tot uwaarts trekken,

Dat zal rryn trage ziel tot uwen dienfl verwekken $

Dan zal ik veerdig zyn. daar gy in vrede ruft,

En vinden even daar myn vollen herten luft

oTrooftvanmyn gemoed! wilt gy my Hechts geleiden,

Daar gy voor uwe Bruid u kamers doet bereiden;

Zoo v\prd ik vry geftelt, van druk, en ongeval,

En wil ook uwen lof gaan melden over al

;

En
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En wil onk uwen trooft, die wy met groot verlangen,
Tot in het diepfte merg door uwen Geeft ontrangen,

Yercellen aen het volk, en brengen aen den dag,
Waar uit men uwe gunft en liefde kennen mag"

Hoort Maegden , dje bewoont de gras begaefde vlekken,
Daer zich Jerufalem komt in de leegte (trekken,

Al ben ik zwart bevlekt, gelyk ik heden toon,
Myn wezen evenwel dat is inwendig fchoon,

Of ik een tente fchyn van rauwe Kedaryten,
Noch is myn helle glanrs als Salomons tapyten.'

Al fchyn ik wonder bruin, ei zeg; wat leid 'er aen?
Een heete zonne fchyn die heeft 'e my gedaen.

De kinders , die wel eer myn Moeder plsg te voeden»
Zvn tegen my geftoort, ik moeft den wyngaerd hoeden,
Die was my toe vertröut en dier genoeg belaft,

Ik heb 'er evenwel maer weinig op gepaft.

Doch gy myn hertzens trooft zeg waer ukudden weiden*
En waer gy zult het vee ontrent den middag leiden.

Waerom zal ik alleen myn nutte neder flaen*

En buiten u bedryf by focze vrienden gaen?
Indien gy niet en weet, ó fchoonfte van de Wyven,(a)
Waer dat gy na den eifch u kudde hebt te "dryven,
Soo neemt het zeker fpoor van myne fchapen waer,
En weid tot u gemak u teere geiten daer?

Vriendinne wel te recht werd uwe glans geleken,
Met Pharos ruitery, daer van de Vorften fpreken,

Of met het fchoon karos", daer óp de Koning ryd,
Hoedanig noit en was in al den ouden tyd*

Ik zie u zoet gelaat, u roos gelyke wangen,
Geejert aen alle kant met wonder fchoone fpangen;

JVIet peerels boven dat, die met een ryken g!antsf

Omvangen uwen hals, gelyk een ftage krans.

Wy zullen fzyner tyd vercieren uwe leden,

En toonen uwe glans in Sions hooge lieden;

Wy zullen u verzien met allerlei gieraed,

Gelyk de frifTche Jeugd op hare feetten gaet:

vS s Terwyl

(a) Chriftus de Bruidegom*
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Terwyl de Bruidegom acn tafel is gezeten, (V,

En ziet daer met vennaek zyn lieve Vrienden eten.

Zoo geeft myn Narden zalf een wónder zoete lucht;

Waer door de bange p n uit myn gèwrichte vlucht.

Gelyk de Myrrhe werkt wanneer die is gebonden;

En in een dichten tros te zamen op gewonden,
En acn myn borft geleid, en my tot reuke dient

,

Zoo is aen myn gemoed de gu ift van mynen Vriend:

Zyn wezen is gelyk de guJIe wyngnert ranken,

,Waerom dat Engedi den ' eere plag te danken;

Zyn wezen is gelyk a
]

s Cypris edel kruid,

Het zoetfle dat men vind,' of aen acv jr eiden fpruiC.

Komt. hier \ Y*tendinne kom. en wilt ufchoonhcid toe-

De ftralen uw's gezicht zyn enk« I duiven dogen, (gen, (b)

Haer glans is aengenaem , en wonder lief getal ,1

Zod dat ik myn vc aer eeuwig vinden zal.

Schoon zy dy , waerde Vriend . ichóon zy dy myn bemin-

De fchoonfte die ik weet, ofop der aerden vfole, (de, (c)

Schoon zy dy* wa-rJ.; Vriend, en uitermatcn zoet,

Zoo dat in u be'laat de Ijifl van myn gemoed
Ons leger is geciert met alie groene kruiden,

t)ie aen ons reine min, een ftage Jeugd beduiden

,

Ons Huis flaqt wonder yaft, mee Cedere op gebout-

En onze Galery van fchooa Cyprefil-n hout.

Ik ben een fchoone roos, van Zaron her gekomen, (d)

En luider van den hof, een Prme,e van de bloemen,
Een edel aerd gewas dat in de dalen groeit,

En eeuwig jeugdig ftae , tn zonder einde blocid

,

En gy, ó waerde Bruid! een lely vergeleken,

Staet in een dorren grond daer u de doorens (leken:

Maer des al nie: te-min u glants zal niet vergaen,

Gy blyfe 'er ongefchend, en vaflfc ge wortelt ïtaen.

Gelyk een fchoone boom', met vruchten over laden, Cc)

Staat by het wild gewis en aen de dorre paden,

Soo is myn waarde vri en.i o. .: rent de (leed fche Jeugd.

Dies is zyn aerdig loof myr.s hertens grootlte vreugd,

Zvn
(a) De Kerke. 00 ^ e Rroidegpi», (c, 1); Kerke. "0 Heï2. K^nLci.

De Bruidegom, (e) D- Kfi
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Zyó groen en geeftig blad is alle myn vermaken,
Als myn verdorde ziel zyn fchad u mag genaken

;

De vrucht die van hem komt verwekt my in den mond.
Een fmaek die zoeter is als oit myn hcrte vond,

Hy gaet, uit reine gunft, my tot de plaets geleiden,

Daer ik. tot myn vermaek, de maeltyd zie bereiden,
Hier door -ontfonkt myn hert, en voelt een innig vier,

En zeg eens waerom niét? De. Iiefd' is zyn banier.

Wat ik u bidden mag, wilt my door wyn verquikken:

En Iaet my van den dorrt in hitte; niet ver/tikken

;

Bevochtigt my de ziel met friflehen appel drank,
.Ik ben tot aen het merg, ik ben van licfJe krac;:;

Myn Vriend , die dit verneemt , en laet my niet verlegen ,

Dies komt zyn flinker hand on mynen hals gezegen,
En zynen rechter arm omhelft'myn teere borft,

Die met een ftage brand na zyne liefde dorft.

Hoort, dochters,hoort een woord/ik moet van u begeeren3

Jerufalemze Jeugd, ik wil u gaen bezweeren,
By al het geeftig wild, in dal of bofch gevöet,
Dat gy in deze vreugd ons geen belet en doet,

Dat gy het zoet vermaek van mynen uitverkooren

,

Geen hinder aen en brengt, en niec en komt te lTo.orerW

Ach ! laet"hem neven my , ach ! laet hem doch geruft,

Tot dat het anders valt, of dat hem anders lufj.
'

vlaer ziet ! ïk hoor een ftem , ik hoor een ftem ine fpreken*

*k hoor een helle item, die komt tot my geweken.
Een ftem die my behaegt, een ftem van mynen Vriend,
Een fcem die my tot trooft, en enkel zegen dient:

k zie hem met *'er haefc tot myn vertrek genaken t

k zie hem grooten fpocd en fneïle gangen maeken, !

Hem kan geen fceiien berg, geen heuvel tegen fcaen,.

Hy kan door zyne kracht de roezen over gaen.

£y is gelyk een rhee, die met gezwinde iprongerï,

iComt door het dichte loofgantfchveerdig in gedrongen,
Geen ruigte van het woud, geen haeg die hem belet,

Hy vind een open baen,\wacr hy de voeten zet.

ioewel hy menlgmacl noch verre Ychynt te wezen,
ioo komt hy lykcwel gantfeh haeftig op gerezen; .

S.'s 2 Scheer
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Schoon ons een muur verfcheid, hykykt te venfteruit,

Er houd een wak' er ook ontrent zyn lieve Bruid.

Hy opent z nen mond, hy fpreekt gewenfehte reden,

Die gaen my tot h t mergen tot myn diepfte leden, '

H^ zeid,' Vriendinnc komt, en voegt u nevens my,
En weeft eens op het left van alle kommer vry.

De winter is gegaen, en alle fture vlagen,

Zyn door een zoete lucht geworden fchoone dagen,

*De regen is voorby men ziet het Jeugdig gras,

Men ziet aen alle kant het aerdig bloem gewas:
Men hoort het bly gezang, men hoort de vogels queelen;

Men ziet de torrei duif ontrent haer gaeitien fpeelen:

Men hoort geen droefgekiag,maer niet als enkel vreugt,

Het fchynt dat al het woudontfpringt in nieuwe Jeugt:
Hier gaet de vyge boom haer botten openbaren,

En toont een jongevruchtdaernoit geen bloeizels waren:
Daer ftaet de wyngaerd rank en maekt een zoete lucht,*

En ftreelt deu Hovenier met f oope van de vracht.

Wel komt myn ttere duif, wilt u tot my begeven,
Gy die eens in een rotz gedrongen waert te leven,

'Laet hooren uwe fVm , en toont haar zoet gelaet,

Gy zyt aen myn gemoed als enkel honing raed.

Maer onder deze vreugd, behoud my dit verlangen,

Der voflTen jorg gebroed in haeft.en op ne vaDgen,
Het is een boos gefpnis, en dat tot onze fpyt,

Die wyngaerd ranken lenend, en in de druiven 'byt.

Ik ben en m nen Vriend en hy aen my gebonden,
Wy zyn te zamen een tot aen de diepfte gronden,
Hy is aen myn gemoed, en ik aen hem verpand,
En dus is tu tienen ons een onverbrooken hand,

Hy doec zyn kudde gaen in fchoone lely velden -

En drenkrze met vermaek , die haer te voorenq lelden,

Ziet dus gaet hy te werk ontrent zyn lieve ftal,

Tot on> een ktaerder dag eens over komen zal.

Ik wil dan tot befluit u deze bede vergen,
Kom a!s een jmge rhee, kom huppelt'op de bergen;

Kom ne<-er, weerde Vriend -. kom met een rafTen fpoed
En zyt tot alicr ftoad een troofc in myn gemoed
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lic was, op myn gemak , in 't bedde neer gezegen (a)

Ik was in 't zachte dons tot myn vermaek gelegen,

Daer heb ik grooten tyd by wylen om gebrocht,

En hebbe m nen Vriend in grooten angft gezocht.

Maer fc oon ik my des werks ging dikmael onder wind; -n,

Hy, die myn herte zocht en was 'er niette vindei: *

Of ik met handen greep- of met de voeten friet,

'k En vand hem in het bed of in de kamer niet.

Dies ging ik al het fruk wat naerder over leggen,

Ik o;ing tot myn gemoed met grooten yver zeggen:
Verheft u traeg geftel, begeeft u van het bed,

En 'iet dat gy met ernft op. uwe plichten let.

Hier op heb ik terf ond het zac' te dons verlaten,

En ging my door de ftad begeven op de ftraten?

Ma, r hoe ik zoeken mocht , en waer ik immer quam,
He was myn ongeluk dar ik hem nojt vernam.

Maer ziet! een wakker vojk, dat in de lange nachten,

Is door de ftad gewoon op ieder huis te wachten,
Dat na n ik tot behulp, en dede myn beklag

En vraegde waer mvn Vriendin 'tduifter fch uien mag:

fytaer na dit onderzoek een kleinen tyd geleden,

Én eer ik van de fchaer ben verder af getreden.

Zoo vond ik even hem die my verheugen doet,

Zoo vond' ik myn vermaek . en troofc van myn gemoet

:

Ik greep hem in d n arm , ik leid' hem van der itraten,

Ik hield hem wonder vafl, en woud' hem nier verlaten,

Ik bracht hem in het huis van die my heeft gebaert

,

Daer word hy t'myner trooft op heden noch bewaert,

Wat ik u bidden mag, ó Sions reine Vlaegdèn!

Had gy oit deerenis met die van liefde klaegden,
En breekt doch ons vermaek,enfioort ons vi eugdenniet
Tot u de Liefde zelfs hier anders in gebied.

Maer doch wie mag het zyn die met een vrolykwe/.en,(b)
Die u:t de wildernis als rook is op gerezen?

Als rook van zoete lucht V WTëikdie lieve Bruid,
, Die geur en wazem geeft gelyk hV Dc:re krui j ?

Dit niet kis myrrh' en biaaft, en doet ofco hooge ryzen,
Éen reuk , een wier- ook damp, van ieJer een cepryzen

,

'O) Het 4 KapitH, (Jij Chnfius. S S 3 Ee*
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Eefï lucht die ons verquikt, en beter zegen brengt,

'

Als eenig Konftenaar die goede reuken mengt
Maer ziet des Konings bed , dat hem zyn dienaers fielden,

Ziet wapens om de koets, en even t'zeftig helden 1

,

Die om zyn leger ftaen; en houden goede wacht,
' Voor al dat niemand vreefl te midelen in der nacht.

Ziet daer een wskktjr heir van onvertzaegde knechten;
Die met de zwarte nacht en helïche fpooken vechten;

\
Die mee het quellig v!ecfch,en haet ,en wrangenyd,
Syn ftaag ra ongem.dk, en eeuwig in den ftryd.

De Voril van Ifrael,' yan Oavid her gekomen,
Lre heeft vaa Libanon het Ceder houd genomen,
| Daar heeft men uit gewrocht het fchoonfteledekant,

Dóit oit naaukeurlg oog in Prinsen Hoven vand.

Dejtylen van het werk, daar op het ftaetjverheven,

Zyn uit een wit metaal na rechten eifch gedreven,
:

'De 'vloer in enkel gond, en waer den hemel ltrekt,

Dat is met purper rood ten vollerj overdekt,
I\bcr niet en kan het werk zoo reinen luider geven,
Ah doet het aardig tuig door uwe jeugd geweven,

o Davids fchoune ftad! haar onbevlekte min.
Dat is haar fchoonlte pand, en neemt den Koning in»

Nu Dochters Sions komt, beziet hier uwen Koning,
Hoe cierlyk dat hy treed uit zyn yvooren woning,

Beziet voor alle ding zyn edel hooft cieraad

.

Dat alle Princen dracht in all's te boven gaat;

Dat heeft het üeftig Wyf zyn. Moeder hem gegeven,
Als hy pp zynen throon met eere zat verheven

,

Als hy door ai hüt Ryk zyn groote bruiloft hiel,

En in de vreugde zwom als met de gantfche ziel.

Schoonzydy,IieveEraid
)
ichoonzydy

5
myriVriendinne,(a)

Gy draagt in u gezicht een woonpiaets voor de minne,
U oog verquikt den geelt van alle jonge mans,
Want poic had duiven oog zoo aangenamen glans:

Kn of cp Gilead veel jonge geiten weiaeu,
S}jc acn de klare beek een Herder komt geleiden,

-. Kü .vail cfaar al het vee ; gy zyi; het weerde Maagd,
'Wiens hair en fchoone verwaeamy voor al behaagt;
[zj K?r4- §*i'j?%f< Het
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r< zyn in myn gezicht u over fchoone vlechten»
Die my u zncte min in nl de zinnen hechten,

U tanden wonder net. en in haar reken vol,

Zyn wit aan alle kant gelyk een reine wol,
l" lippen zyn geverwt gelyk al§ verfche roozen,

L>;e vin c]e}j koelen dauw in vollen luider bloozen;

U fprake die getfaag als door de roozen gaat,

Is zoe:er in den klank als echig honing-raad

:

U wanden aardTig rood, en Jeugdig boven maten,.

Zyn- als het edel vocht in appels van granaten,

Die maken des te meer u iohoonheid openbaar,
• VeVinids die zyn omringt van u gekrinkelc hair:

U hals en zyn gevójg van duizend uit gekooren,
^s recht en op geciert gelyk a's DaviJs thooren»
Daar hangt hec wapen t'.;;a; van menig edel Held,

Die voor d:s lïeercn V.oW Èfef lyf te pande ftelt.

Bier dienen by gevuege u twee gelykc borften

,

Dj ytcu^u en herten luft van alie jonge Vo r fr.en*

In 't aanzien lief getal gelyk cun "jonge rhee,

En even zonder vlek ais nieu gevallen fnee.

WA aan ik gi bezien de myrrh.* e ) wier ook bergen.,

Tot dat de klare zon de naeh r
. zal ! omen tergen,

Tot dat de .fchadii wyk , en da: de lichten dag.

Door gantfeh het aariifche dal haarrïralen zenden mag
Schoon zy dy , lieve Bruid fchoon zy dy myn beminde,
Zoo dat ik geen gebrek ;n al de leden vinde,

Soo dat ik niet en zie, waar ik het ooge fla,

Dat my niet lief en is, en u niet wel en (la.

Ik zal van Libanon, ik zal.u naarder leiden.

Tot ia het vette gras, en in de groene weiden;
'•Gy zult van Hermon af, af van Amana zien.

Wat in het Jage dal voor wonder zal g.cfchien,

Gy zult een Leopart, gy zult de felle Leeuwen,
lin al het Wout gefpuiV onaardig hooren fchreeuwcn

,

Maar dezen onverlet, föicndiQaT,* pniftelg u niet,

't Is buiten u- gevaar, dat gy hec onheil ziet.

Van dat myn eerfte gunfc is over a gekomen,
Soohebje, lieve Bruid , myn zinnen in genomen,

Ss 4 Gy
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Gy hebt door u gezicht myn kerte wech gerukt
En u verkooren beeld dat ftaat 'er in gedrukt.

Hoe fchoon is u gelaat ! hoe zoet en uitgelezen,
Is myn gewenfchte Briid; u rein en eerbaar wezen 1

Daar is geen fpegery, of geur van zoeten wyn,
Die met u fri fiche jeugd oit kan geleken zyn.

De 'keeft van honing raad befrroeit de reine tippen,
.Van uwen rooden mond, en fchoon gebloosde lippen,

U kleed geeft zoeten reuk, en beter waafiem uit,

Als Libanons gehucht, en al het edel kruid.

Gy zyt, ó waarde Maagd! te rechte vergeleken,
Met itil t-n zuiver nat van ongemeene beeken;
Gy zyt in myn gepeis, en dat tot uwen lof,

Een wel bemuurde thuin , een toegeflooten hof.

U ranken zyn gelyk een boomgaard van granaden,
Met wierook oveV al en nardus over laden,

Verluftlgt boven dien tot in het minde deel,

Tv] et Myrrhe fafferaam, en reuken van kaneel;

De Kalmus watt 'er by , en toont haar aller wegen,
En waarom meer gezeid? Gy zyt ons enkel zegen,

Qy zyt ons rein gewas, dat geur en kragten heeft,

Waer door een bange ziel gezond en vrolyk leeft.

Gy die ,
gelyk een dau , de kruiden komt befproeyen

,

En als een hemels nat op dorre gronden vloeyen ,

Daalt af va# Libanon; maar des al niet-te-jnin

,

2oo drinkt het gamfche land u ryke beeken in.

Wel op gy noorden wind met uwe Uure vlagen.

Wilt milt en vuilen damp van onzen boomgaard jagen;
Maakt dat ons veil gewas niet al te ras en fchiet,

Want dat en dient voor al de jonge planten niet.

Maar gy ook zoete lucht
, gerezen uit het zuiden,

Komt zygen over ons en onze teere kruiden

;

Komt lokt de bloemen uit, en dat te rechter tyd,

Dewyl de koele Mei op uwe vleugels ryd.

Dan zal myn waarde Vriend tot zynen Hof genaken

,

En in'dat fchoon priel zya herte vrolyk maken

^

Dan zal hy met vermaak genieten van de vrucht,
Die blos en rypheid krygt door uwe zoete lucht.

ik
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Ik ben van heden af in mynen hof gekomen , fa)
Ik heb daar al bereids myn zoec vermaak genomen;
Ik hebbe daar geplukt *ó Sufter ! lieve Bruid

, (b5
De myrrhe, m\n gewas, het puik van edel kruid >

Ik hebbe my gelaaft met enkel honing graten

,

Met wyn en zoeten molt, bewaart in reine vaten;
Met lieffelyken melk, gewonnen in het land,

Daar in ik mynen Uut en zott vernoegen vand.

Wei aan dan , vrienden komt, en nut de milde gaven,
ÏDie u den heeten dorlt en honger zullen laven;

Neemt voedzel , tot vermaak , en met een vrolyk hert,

Toe u de geeft verheugt en even dronken werd.
Ik lag in myn vertrek, de flaap had my bevangen, (c)
En zweefde met gemak ontrent myn bolle wangen;
Maar fchoon zyn deuzig vogt myn oogen overliep.

Noch voeld' ik dat myn hert niet al ten vollen fliep,

En fchoon iklagbedwefmt, en dat myn zinnen maalden,
En met een droom vervoert, in vreemde landen dwaalden,

Ik voelde lykewel dat ik in myn verftand

,

Noch eenig klein vernuft en groid van reden vand,
Ea t'wyl een zwarten dampmyquam de zinnen floppen,

Begon myn waarde Vriend aan myn \ertrek te klopper,
Ach ! zeid hy , teere Duif, Vriendinne , weerde Bruid.

Wat is 't dat gy u deur voor uwen Hoeder fluit?

Ziet wat een kilUg vocht myn leden heeft' bevangen

^

De waaiTem van der nacht die zweeft my om de wangen,
Myn hair met dikke mift, en met den dau vervult',

Die zwiert my om het hooft, en oeffentmyn geduld.
Ik, met dit zoet gefprek in geenen deel bewogen,
Ging zeggen: waarde Vriend, myn kleed is uit getogen,
Hoe kan ik in der nacht en voor den dageraad

,

Hoe kan ik wederom gaan nemen mya gewaad?
floe kan ik nu ter tyd op uwe dienften paffen?

Myn leden zyn gek^iil,' myn voeten af-gewaifen?

Hoe dient'myn zuiver lyf nu vuil te zyn gemaakt?
Ei lieve neera r gedult tot dat den dag genaakt.

S s j Myn

00 Het 5. K^ïtx-A (b) Clmftus. (,c) De Kerke,
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Myn Vriend poogd evenwel om in te zyn gelaten,,

Maar liet ten leften af, en gaf hem op dekraten,
Daar wrocgdc myngemoed, daar Üoeg myn droeve ziel

Soo dat ik met den geeft in bange fruipên vki
;

Doen rees ik uit het bed, tn heb myndcuroritflooteif,

Ik vond het yzerwerk met edel nat begoot-.-n,

En dat was even zelfs voor my een gunftig pwd.
Gelaten aan het (lot door myngemindenr. hand:

Maar als ik buiten quam en heul daar raeja te vinden,

Vernam ik anders niet als lncfat en fehrale winden;
Eylaas. hy was gegaan! en ik en zag hem niet:

Dies viel myn treurig hert al weder in verdriet.

Ach ! wat ik zoeken mocht, hem kan ik niet bekomen,
Dies werd myn treurig hert met onluft in genomen

;

'k En vond geen rechten trooft ai waar ik henen Fep

.

'k En vond geeu weder-fpraak, hoewel ik luide riep;

En ziet! terwyl ik dwaal, de Wachters die my vonden,
Verzcerden my het lyf, en vry met diepe wonden,

Ja (dat my, "folder neep in al de zinnen gaf)

Sy namen my, eylaas! myn reine fluyer af.

Nu roep ik over luid, ö Maagden zoete' dieren!

Wiens glans en reine jeugd jerufalem verderen

,

• Ik bid u wac ik mag, zoo gy myn Vriend ontmoet,
Dat gy uit mynen naam hem deze boodlccnp doet

:

Segt, dat ik zynen trooft niet langer weet re derven,

En dat om zynent wil myn ziele mejnd te fcerven,

Seg, dat ik leg en zucht geheele nachten iank,

En waarom meer gezeid? ik ben van liefde krank.

Welzegonsdogeenreisjö fchoonfte van de Maagden,^}
Die oit door zoet gelaat een edel VoTft behaagden
Wat is u Vriend doch meer als eenig ander rncnfch,

Dat gy in hem befluic u vollen herten wenfeh?
Myn Vriend is wie en rood , van duizend uit gelezen 'b)

Vriendinnen hoort een woord: Dat is, zyn eigen wezen,

Syn hooft dat is gekroont met glans van edel goud,

Dat aller Maagden oog op zich ge^oo^en houd,

Syn Geeil die is vergier* met duizend fchoone gaven,

Zyn hair dat is .gekrulc, en zvgnre gelyfc de raven 5

CV Malden» (bj i/e Kcrfo _7\T,
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Zyn oog een duiven oog, en zuiver boven dat,
Gelyk een fchoonen fteen in edel goud gevat;

Zyn wangen ais een hof gelegen in her zuiden,
Bezet met blocnigewas, en ongemeene kruiden;

Syn lippen als een roos, die op haar fchoonfte bloeit,

En van een zoeten dau en enkel myrrhe vloeit.

Zyn handen wonder nee. gelyk de fchoone ringen],

Het fchoonfte dat er is in ajle fchoone dingen,
Syn borft gelyk yvoir, 200 wit men immer vond,
Zyn voet als marmeldeen , op enkel goud gegrond; (V)

Zyn wezen als een berg, met Ceders over waflen,

Die tot het ryk gebou van grooce Vorften paffen,

Zyn lippen wel befpraakt, zyn tong vol enkel lufï,

Ach! buiten zynen troofl: en vond ik nimmer ruft.

Ziet -daar is nadeneifchmyn weerde Vriend bef:':; even,

Daar is hy wonder net gefchilder: na het k
Gy, Iet op myn gefprek; want 't heeft een dieper grond,

Als gy door u vernuft ren eerflen vatten kond.

Waar is u weerde Vriend? Waar heenishy getoogen?

Op dat wy t'uwen trooft hem weder krygen moogen.
ö Schoonde van de Jeugd! hy dient te zyn gezocht,

En heden op den dag u weder toe gebrocht.

MynVrienddieisgegaandaarfrilïche bloemen fpruïten,(bj

En daar in vollen reuk de roozen haar ontiluiten;

Daar plukt hy fchoon gewas, en loof van enkel krnid,

En maakt er t'onzer vreugd een myrrhe trosjeu uit.

Wel Vryfters hoor een woord'ditzyn myn vafte gronden.

Ik ben aan mynen VnVnd, en hy 'aan my gebonden?
Wy zyn in alle ding; wy zvn te zunen een,
En wat ook ieder freofé, is ond.r ons gemeen»

Gy zyt, verkoorën Lief, in fcho.onheid uit gelezen,

Gelyk als Tniria was, of immer Haat te wezen;
Gy zy& vol hellen glants, en luitig boven dat,.

Gelyk Jerufalem , de verr' beroemde ïlad (c)
Gy zyt geduchte Maagd, in uwe macht te fchroomer^
Als groote legers zelfs die na den vyand komen,

CO Ce Kerke. rj>) Het 6 Kapittel, üasjtlen. (c) De Kerke'
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Of ah een moedig heir, dat nvt zyn vendels bralt,

Wanneer het eenig Hot met krachten overvalt.

Vriendinne, laat den glans van uwe ryke ftralen,

Laat u bevallig oog op uwen Hoeder dalen

;

Want dat ontfteekt myn hert, tot a n zyn innig bloed,

En roert myn gantfche ziel, datikulied3nm'>et.(a);

Als ik mvn oogen keer omrenc u fchoon vlechten.

Zoo voel ik myn gemoed van haren glancs bevechten;
Daar is in Gilead, daar is geen Herders Kind,
Dat fchoonuer^geiten hair in al de kudden v'nd,

Al> >k u tanden ziètot aan de diepfte gronden,

Daar is geen remde* wol voor dezen oit gevonden,
Zoo dat haar fchoon ivoir en zyn bcvaüg wit.

Tot in het diepfie merg van myn geaachten zit:

U wangen zyn versiert (wie kanhem des verzaden?}

Met glants en eJel rood , als appels van granaden ?

Byzonder als het mes de vrucht aan ftukken fnyd,
kn datze werd geplukt op haren r chcen tyJ.

Verzamelt over hoop de zeftig Koninginnen,

En By wyfs tienmaal acht gekooren om te minnen,
En Maagd n boven dien uitgantfchhetaardfchedal,

Zoo veel dat niet een menfeh kan noemen haar geta;
f

Een heb ik evenwel, een heb ik uit gekooren
'

En over langen tyd eeri dieren* eed gezwo ren,

Dat zy en anders geen, bemind en lief getal,

Dat zy myn waarde Bruid voor eeuwig wezen zal.

Dies zullen h-.ar gewis de Koninginnen pryzen,

En By wyfs hulde doen, en eere gaan bewyzen,
De 'aagdm boven al, de luifter van het hof,

Verheffen haren naam, en zingen h ren <of.

Wie is e reine Bruid- cl: hïfcrKomt aan getreden,

En als een dageraad vertoont haar reine leden ?

Wie is 't die hier verfch'ynt gelyk een helle maan ?

tn komt gelyk de zon in voilen luifter ftaan V

Wie is *t die fchrik verwekc gelyk 'de veld-banieren,

Die in het try^s gewoel ontrent de iegers zwieren.

Pet is een weerde Maagd haar Ouders eenig kind,

Tol wiens begaafde jeugd ds Koning, is gezinc
(O Chriftiw. 'k Eu
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k En was, o zoete duif! 'k en was niet weg geweken,
Ik ging my voor een tyd vermeien aan de beeken,

Ik ging den nooten hof met yver over zien,

En hoe zyn teer gewas ten lellen zal gediën!

Ik zag of op het veld de nieuwe vrugten groeiden»

En of den granad'er in volle takk n bloeiden,

En of den- Wyngaard rank bequame looten droeg,

En of zyn gulle bloem op haren Planter loeg.

Maar als ik geen gewas en vond na myn behagen.

Soo heb ik myne ziel gaan keeren na ,den wagen,
Van myn vry willig volk, en riep ten lellen uit,

En riep in grooten ernfr, tot myn beminde Bruid.-

Keert- SJamite keert, o bloeme van de Vrouwen!
Het zal my welluft zyn u weder aan te fchouwen;
Keert zoete to tel duif, het is my grooter vreugd,
Al^ tot Mahanaï.n het reien van de jeugd.

Hoe zie ik met vrmaak en uit een diep verlangen, (a)
U voeten net gefchoeit, en uwe frilTcne gangen!
Hoe zuiver is de riem gegord aan uwen rugj

Een [konüig fchakel-werk, en vry een meeiter-fluki

U navel even zoo gelyk een rondtn beeker* -

Die maakt u hef getal, en u myn gtmfté zeeker:

U buik als nieu gewas van edel kooien graan

:

Daar ecnig Herders kind heeft roozen om gedaan»

U borden lieve B<uid, die zyn gelyk de hinden,
Daar twee van een 'er dracht 'te zaaien zyn te vinden:

U hals een rein kleinood, het fchoonlle dat men ziet >

Een thooren yan Ivoor- en is zoo zuiver niet.

Uoogen hebben clants gelyk de water uralen*,

Die met een reinen Aroom ondprii gen in de dalen:

U neus is als het flot op Libanon gehout,
Eencierzel van den berg - en van het gantfche woud:

U hooft is wonder net, geciert met ryfce kroonen.

Als Karmels hoogfee deel z'ch is gewoon te toonen,

Het fprangzel dat u hair in reine troffen bind,

Is enkel Vorften dacht , het fchoonlle dat men vind.

Geen Koning zoo vermaard, geen i^rince zoo verheven*

Lie zich aan uwe Jeugd niet is gezint te geven,
(a) Het 7, Kappitt^t, *" GeeD,
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Geen magtig wereld Vorft, die met een vaffe trob*
Zich niet uit volle grinft aan u verbinden wou.

Hoe weh geminde Brnid. voegt u het eerbaar wezen,
U feugd is als de palm in fchoonheid op gerezen,
U borft is even zoo gelyk een druiven tros,

Die nu geefc aan het oog een nangename blos,

Die nu van rypre zwelt. Dies heb ik voor genomen,
Tot, u om myn vermaak, tot u alleen te komen ;

En dan zal my de geor van uwen boezem zyn,
Gelyk als edel fruit, en aangename wyn.

U zoet befpraakte mond d.'e zal de ziele trekken,
Dier is een edel tuig om fiapers op te wekken;
Soo dat een trage tong: die als in banden lag

,

Een wonder diep geheim zal brengen aan den dag. -

Ik hoor myn Hoeder toe , en hy is ailer wegen, (Y)
Als uit zyri gantfche kracht tot myne Jeugd genegen.
'Wel aan dan myn vermaak, laat ons te velde gaan.
En in het groene woud ons hutten neder ïlaan:

Laat ons in cenig deel, ontrent de baatte vlekken,
Of in het lullig "veld ons bedde laten dekken.
Laat ons na weinig ïlaaps, en in den dageraad,

Gaan zien hoe dat de blom van onze Wyngaart Haat.

Laat ons een fnelle voet op al de landen zetten,
En met een wakker oog op al de boomen letten-

En hoe de granadier zyn gulle boeten fchiet,

Een hoopen nieu gewas en fchoone vruchten bied.

i
Hier wü ik, waardfte pand, aan uwe min gedenken,
En met een open h-rt aan u myn liefde fchenken.

Ben ik in myn vertrek, of in het Jeugdig groen, '

Tk ben 'er llêchts alleen om u vermaak te doen.

De bloemen geven reuk, de nieuwe vruchten walTen',

En die ben ik gezin t u liefde op te pallen,

Wat ik van nieu bekom, of eertyds heb gefpaart,

Dat word tot aller tyd voor u alleen bewaart.

.Ach ! mocht het eenmaal zyn , dat ik u lieve broeder, (b)

Sag leggen aan de borft van u gewenfehte Moeder,
üan zoud' ik met vermaak, en uit myn herten grond,

U grypen in den arm, en kuilen aan den mond,
(aj De üerk. (h) Het $ Kappuul' Dan
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Pan zou, wie t'mynder fpot , eens ftille moeten zwygen,
En even met verdriet befchaamde wangen krygen,
En al het fchamper jok, dat ik heb uit geftaan,

Zou (my tot enkel vreugd) ten einde moeten gaan:
Maar u , gewenfelue \ riend , u woud' ik binnen leiden*

En in rrryn egen hert een wooning toe bereiden,

Om daar tot myn behoud , door u te zyn verlicht >
Door u te zyn geleert, door u te zyn gefticht.

Dan zal ik zoeten wyn op edel kruid verlaten,

Dan zal ik aardig kruid en appels van granaten,

U brengen aan den dag- in grooten overvloed,
Gelyk men op een fee ft van goede Vrienden doet,

Myn Vriend zal onder dies myn teere jeugd befchutien,
Want 't is zyn flinker hand óitt my komt onderftutcen,
En 't is zyn r enter arm die my den hals omvangt.
Eb met een vaiié band my om de leden hangt.

Jeruialemfche Jeugd, en Sions lieve Maagden , (a)
Indien oic reine trou en vriendfehap u behaagden,

T
\Vat ik u bidden map;; en ftoort ons liefde niet,

Soo lang als gy den lult- van onze liefde ziet.

-Maar zeg ons wie het i , die met een deftig wezen,
Komt uit een woefie grond in eere op gerezen?
D ; e op haar liefde fceunt. en met een bly gelaat,

Tot t rooft van baar gemoed, in hem verzegelt ftaat?
Ik heb u op gewekt, , ö Prinee van het leven! (b)
Doen my een appelboom toe luft heeft aangedreven;

Van daar ontfeaat de grond van dat gy zyt gebaart 3

. En heb de fmert gevoelt van onzen zwakken aard.

Vriendinne, lieve Bruid, van duizend uit gelezen,
Laat my aan uwen geefe gelyk een zegel wezen,
Drukt my op uwen arm; ais rot een gunftig pand,
Van daar fs 't dat de ziel in reine liefde brand.

A\ |s de bleeke Dood van wonder groote krachten,
De liefde niet-temin die kan het Spook verachten ,

D'iq Kreeft het Monfter niet, al is het wonder ftr.if,

Sy is van 's Hemels Vier, enpafcnietophetgraf.fd)
De

OMttui 00 Oi fer!:e. (c) C&Hfa* (b) De Kerk?,
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De loop en fnel gedruis van groote water beeken,

Ën heeft niet magts genoeg om haar geweld te breken;

En of 'er gróote fchat te zamen word gebragt,

't En is maar leure werk dat liefde niet en acht.

Maar by ons. nu ter tyd, daar is een jonge zufter,

Die maakt ons even (laag de zinnen ongerufter^ .

Zy is noch wonder teer, en e?en zonder borft,

£y kan geen lieve vrugt bevryden van den dorft.

Wat zullen wy beftaan wanneer de dagen komen,
Dat zy tot echte Vrou zal dienen aan genomen?
Hoe zal de teere Maagd hem worden toe gebragt,

Die op haar gulle Jeugd met groot verlangen wagt?
Vriendinne weeft geruft lndienze word bevonden ,(a )

Een muur na reeneen aard, en vaf: In hare gronden,
lndienze niet en wykt, zoo wil ik na den eifch,

Uit haar gaan rechten op een Vorftelyk Paleis.

Wil zy haar als een deur aan Pnynen huize tonnen

,

Ik zal met. Ceder- hout haar reine poften kroonen,

Zy zal my lief-tal zyn, indien haar innig hert,

Wanneer ik fta en klop, voor my ontflooten werd.

Ik ben aan mynen Vriend gelyk een muur gewerden, (b)

Ik ben in zyne gun ft , en zal 'er in volherden.

Myn borften zyn gelyk als thoorens wel gegrond,
En al myn trooft befcaat alleen in zyn verbond.

Dies zal ik myn vermaak , myn troofc en rufte vinden,

In al dat ik voortaan zal mogen onderwinden,
Alleen door uwe gunft, door u genade, Vriend;
Wat dat ik goeds bezit en heb ik niet verdient.

De Vorft van Ifraël, uit Davids zaad gebooren, (c)

Heeft tot zyn Wyngaard-bergeen edel land gekooren ,

Doch hy en bout het niet, maar trekt 'er huire van ;

En laat hec gantfeh beleid aan zynen Akker-man.
Alyn Wyngaard is myn erf, en faat tot myner zorgen,

Van 'savónds even zelfs tot aan den lichten morgen

:

Zoo dient dan al de vrucht, die op den akker waft,

My t'huis te zyn gebragt, en toe te zyn gepaft.

Laat

O) Chriftus, O, De Kwke (c; ChriHus.
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Laet Salomon een deel van zynen Hof genieten,

En geeft hem nu de vrucht daar uit de Wyneh,vlieten;

Maer brengt het vol gewas in myn verheven zaal,

Want die het al bezorgt, behoort 't al te maal.

Wel aan nu, lieve Bruid, die aan de groene hoornen,
Die in den fchoonen Hof, en langs de klare ftroomen

,

U woonplaats heeft gezet, maakt mynen Naam bekent

,

Aan die u zoeten aart, en fterame zyn gewent*

Myn eenig toeverlaat, myn hertens zoet verlangen, Ca>
En. laat myn bange ziel niet meer in twyffel hangen,

Komt fnellyk neder waarts gelyk een jonge Rhe,
Komt fnellyk , waarde Vriend, en voed het jonge vee,

Komt fnellyk nederwaarts in deze lagen dalen

,

Daer u ellendig volk, u teere fchapen dwalen,
Maakt eens ter lefter tyd ons zielen onbefchroomt, -

Komt Hoeder van den Menfch, komt Heer en Herder
Maar na ditbly gezang.verneemtmenftuurevlagen, (komt.>

Die Godes waarde Bruid al weder heeft te dragen,

De wyze Dichter Iterft]; Het was een Swanen liedt,(b)

Het lefte dat het volk van zynen mond geniet,

tiet Ryk dat word verdeilt , en tien geheeie ftammen, (c)

Die op Rehabam in grooten ha et vergrammen

;

Ontrekken haar de macht van Davids edel zaet,

Spo dat het gantfche land in vreemde bochten ftaafc

Wat is van aerdfche macht, en groote KoningrykenA
Al wat oit hooge wies dat moet ten leften wyken

:

rtier onder is geen ftaat die eeuwig duren zal,

Na hoog te zyn geweeft, zoo komt een lagen val-

Jerobeaam die weet door lift van flimme grepen , (dy
Voor eerft het oorlogs volk tot zyn bevel te (Iepen*

En heeft zoo met beleid en door geduchte macht,
Meeft al des Heeren Volk tot hem alleen gebrach.

\Vat zyn 'er naderhand, wat zyn 'er felle flagen,

Êoor Ifrael gegaen, in Ifrael gedragen? ,

Dan midden in het Ryk ^ dan weder buiten 's Landss

Eylaas ? een ftaag verderf voor alle jonge Mans. ,

T t Maar
fa') De Keike. (b> i Ronin*. 14: 43. (c) 1 Koning. 13: 19

(d) 1 Koning' n: 25»
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Maar als het mceftc deel zich gaf tot vreemde GoJen

,

En liet het ongedaan al wat -hun is geboden,
Soo word des 1 keren volk met oorlog onderdrukt, (a)
Verwonnen, wech gevoert, en uit her land gerukt,

Vcrftrooit, geiyk als kaf, in alle vreemde Ryken,
Soo datze Jacobs Erf in geenén deel gelyken:
Maer God nog evenwel, in zoo ver bolten ftaat.

Heeft onder hen bewaart 'zyh uïtvcrkooren zaed.

Doch of fchoon Juda ziet des Heeren zware plagen
,

En wat een harden ftraf haaf broeders moeten dragen,
Haer Princen evenwel die gaan haer ouden gang

,

En diende Aftaroth wel hondert Jaren lang-

Dies is de groote Vorft ui: Babyion gekomen, (b)

En heeft Jerulalem ten letten in genomen,
Den Teinpel afgebrand, de Priefters wech gevoert,

En al het gantiche Ryk tot aen den grond geroert.

Des Konings ongeluk en is niet uit te fpreken, (c)

Syn Zaad werd om gebragt, zyn oogen uit gelteken

;

Het zwaerd gaet over al, geen Kind en wurd gefpaart,

Geen Ouderdom verfchoont geenteere Maagd bewaert.
Van al den gnomen fchat, van al de gulde vaten,

En word 'er in de ilad niet eenen meer gelaten \

't Is al tot buit gemaakt, en uit het land gebracht

,

Soo dat de gantfche Stad als in het leed verfinachr.

Daar is, in Qaverny, met droefheid wech gevaren,
Een tyd, een lange tyd, van tienmaei zeven Jaren;
Daer lyd het edel zaed meer als het lyden kan,
Daer is des Heeren Volk een fpot voor alle man.

De Sienders onder dies, van God hun toe gezonden,
Die fpreken -over luid met onbeveinsde monden

,

En zeggen wat het Volk, en wat de Priefters ichort,

En waerom Godes hand zoo felle plagen ftort.

Doch fchoon hun is vergunt den Tempel op te bouwen,
Doch word het deftig werk door liften weder houwen;
De fchrik van Ifrael den Koning in geprent

,

Maekt dat hy van hei Volk zyn eerlte gunde went.

Maer

CO a Koning. p\ ijVfJO 2 KWtöig* 15. CO Zedcclüas,
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JVfaer als de rechte tyd ten leften is gekomen,
Heeft Esdras op een nieuw de zaken aen genomen,
Die kreeg den vollen macht te treden in het werk,
En flraks, op Godes woord, zyn ook de zwakke fterk 5

Men vind 'er evenwel die met verfcheide bgen,
De Vaders even ftaeg in haren bon vertraden,

Soo dat des Heeren Volk, niet als in groot verdriet,

Den zegen en den gunft van haren God geniet.

Maer fchoon de groofe ftad ten leiten is gefiooten

,

Noch word doch al het werk met tranen overgooten;
De zake, na my dunkt, is waerd te zyn verhaak,
En met een ruimer pen te werden af-gemaelt.

Ten tyd' als Godes han.1, op ifrael gevallen,

De Steden had ontbloot van hacr verheven wallen i

En dat des Heeren Volk in Babyion gebracht,

Veel Jaren achter een zyn wederkom!! verwacht

,

Doen ving de Jongheid aen in Echte zich te paren,

M.t vrouwen die het zaed vau Jacob niet en waren,
Met Vryfters uit het land, na ieder was gezint,

En na hy zyn partuur in die geweften vind.

Maar, als na lang verdriet, de tïenmael zeven Jaren*
1 en leften door gebracht en om gekomen waren

,

Sond God een deftig Held, die met een grooten tocht.

Heef: Jacob op een nieuw in Canaan gehrocht, (a)

Heeft weder onder ftaen den Tempel op te bo\iwen s

Om Godes reinen dienit te mogen onderhouwen;
Soo dat het gantlche Volk ten vollen werd gewaer.

Des Heeren nieuwe gunft. en zegen over haer:
Doch eer fchier Ifrael is in het land gezeten,

Soo wefd van fconden aen van ieder een gevvetei,

Hoe zich al menig Man hier in vergrepen heeft,.

Dat hy in echte trou met vreemde \Vyven. leeft.

Dat hv uit Babyion, of uit de naefte vlekken,
Heeft Dochters van het land tot hem beftaen te trekken 9

En dat hy zonder fchrik die met zich heeft gebracht,
- En even in den v ::oek des Heeren 'zegen wacht.
De Vorft hier in bedroeft en in den geeft verflagen:

Vreeft weder op een nieu des Heeren zware plagen i

CO Esdrap T t 2 Hy
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Hy bied de ftammen op, hy ftelt een vafceu dag,

Op dat men uit het volk het onheil weten raag.

Soo haeft men dit begint, wat zyn 'er al gebreken?

Men vind ook Pnefiers zelfs uit haeren plicfit geweken

;

Men vind 'er menig Vorfc die qualyk is gepaert,

Vermids een Heidens Wyf hem Kinders heeft gebaert

Siet wat een zwaer geval, en hoe verbofte zaken!

Hoe is zoo vaften knoop n haeften los te maken,
Hoe kan zoo naeuwe band te niete zyn gedaen,
Daar twee van eencn zin valt in verzegelt ftaen?

Maer dezen onverlet, men hoort de grootfte lieden,

Hier toe in vollen ernff, haer gar.tfcfie" leden bieden,

Een ieder zweert den Weer, dat hy her ongeval,

Soo veel als hem belangt, uit Jacob weeren zal.

Daer word dan vaft geftelt dat geen uitheemze Wyven,
Geen kinders boven dien in Jacob zullen blyven, (a)

Dat ieder dus getrout, is uit den echten band,
En los van zyn gemael en in een vryen ftand.

Dit wierd van (tonden aen, en met zyn volle leder;

,

Verkondigt in het land, en ai de valie fteden;

Op dat van heden af, een Man of echte Vruii,

, Na luid van deze Wet zyn dingen rechten zou.

Het was een harde Qag ontrent de zwakke Vrouwen,
Wie kan in dit geval haer reden weder houwen,

Eylaes! het treurig volk dat leeft in groote pyn,
Maer daer was doen noch hoop hier van bevryd te zyn.

Doch als de tyd genaekt dat ieder moet vertrekken,

Soo hoort men over al een grooten rou verwekken,
Daer ryft aen alle kant een wonder groot gelchrei,

Van Vrouwen onder een en Kinders tuflehen bei.

Hier komt een treurig Wyf tot haren Man getreden^
En geeft een droeven zucht, en zeid haer lefte reden:
Daer werd een jonge Vmu ter poorten uit geleid,

Die noch, al watze'mag, met zoete woorden vleit,

Een ander tot de ziel met droefheid over gooten

,

Houd efter haren mond en haer gemoed gefloten;

Ia
Ca) Siet Bezrt . op He gelegen theirl van fcheidinge, in Tra&aU

44 Lcvort t & Rcpub. Cypr, ds 'Sfonfalih ccp* 18. en 77. num% 8.
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Indroetheii zonder Item, zoo datze niet en weent,
Maer ka. t dacr afc een rot/; en is gelyk verlreenu

Een. deel aen ct'amjer zy, met leed en fpyt bevangen^
Trekt zich de vlechten uit btkrabbelt hare wangen,
En (het zich op de bortt: Manr des al niet min,
Geen Mens trekt haer 'er acigeenvriemen neemt hanr in©

Daer z>n 'er even noch die luid* en leelyk kryren,

En ik en weet niet wat, aen h; ren Man verwyten,
°ok dat haer bei gelyk 10c imaad en fchmde (trekt

,

En ieder vo^el zingt na dat hy is gebekt.

Een onder dir geval komt luren Min 'genaken,
aMet droefheid in den geelr, en tranen op do kaken:

Sy komt uit haer vertrek, en zet haer nevens hem,
Ea treft hem aen de ziel met hner bedroefde ftem;

Wat mach doch Ifraël en onze Vorfcen letten,

De Vrouwen hier 'er Jeugd utc haer bedryf te zetten?

£n gy i « waerde Vriend ! wat is 't dat u beweegt,

Dat gy ook even zelf zoo vreemde zinnen kreegt!

Ik heb om. uwent wjl rnyns Vaders huis verlaten,}

Suq dat my nu ter tyd myn eigen vrienden haten

T t IV
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Ik zag dat gy tot my ten hoogden waerd gezind,

Eiv }k -heb WjffittMfl van herten u bemind, - *

Ik liadde doen tér tyd wel elders konneri trouwen,.

Ik werd van kV-fleJeugd gedurig onderhouwen,
Myn fehoonheid, in.yö geflagt, myn onbevlekte glans,
Was lief en wel gewilt by alle 'jonge Mans.

Myn quamen Vryers aen van hoogen (lam geboore
;
n

9

Gy bleefc noch evenwel myn lief, myn uitverkooren

;

Jk ben O is u bekent) in trou met u gepaert,

Doen ,gy een flecht gezel en ook een balliag waert
\ Heeft nu alreeds geduurt tot aen de twintig jaren,

Dat gy my.hebr gezien veel zoete Kinders baren,
,

En - fchoon ik dikmael was gantfeh dichte by de dood

,

\ En leed als geenen tyd ik ging alweder groot.

Ik heb dit huis geltyft met zeven Ichoone zoonen,

Die hier tot ons-vermaek, in een dracht t'zamen woonen
: Ik heb u noch verrykt met Dochters boven dien,

En fchf"»onder , zoó ik meïn , en hebje noit gezien.

Meer bov^n dit geluk en ryken Kinder zegen .,

Soo hebje machtig goed door myn beleid gekregen;
Myn raed, myn "trou behulp,myn fpaer-kunft boven dat

Heeft onsjn huis gebragt al vry een grooten fchat.

Wanneer het qualyk ging , gy hebt de dure vlagen

,

Poor mynen trooft verlterkt, te beter konnen dragerij

Ik gaf u goede moed, al was het onheil groot,

Ik was u over al een fteunzel in den noot.

Wy hebben vreugd' gehad en dikmael blyde dagen,

En zyn dan over han'd eens weder hard geflagen ; ,

Wy hebben zoei en zuur te zamen uit geftaen,

Gelyk al in 't gemeew des werelds zaken gaen;
Wy hebben in 't" verdriet ons deuren toe geflooten,

En weder t'zyner tyd ons zoete vreugd geaooten;
Wat vanden Hemel quam, dat was voor ons gemeen,
En even dat verbind de zielen onder een ;

Dit is van eerden afliet leven dat wy leiden,

Waerom zü nu ter tyd ons zoet gezelfchap fcheiden?

•Wy zyn van over lang twee herten eens gezind,

:rom dog hacrje nu dat gy ceN>s hebt bemind?
De*
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Den ouden dag genaekt, en die is vol gebreken,
I\;yn fqhoonheid is iie^aen, daarvan men plag te fpreken,

Myn Jeugt, myn trillene blom, myn waerde Maegde")
Is lange /onder groen , en buiten alle glans, (krans,

Ik heb u vrucht gebracht nu aen de twintig Jaren,
Soo dat myn ingewand is moede van. te baren,
Myn boezem is verdroot, myn leden uit geput.

Waer toe, ellendig' VVyï, ben ik op heden nut"?

Waer zal ik henen gaen? word' ik van u verdreven,
Wat zal ik kórnien doen? hoe zal ik konnen leven?

, Ik ben van ru vo artaen tot 1 eizen niet bequaem,
Eylaes! een oude Vrou is niemand aengenaem,

Heb ik my, 't uwer imaed, in lullen oit verloopen,

Ik wil het met 'er dood van (tonden aen bekoopeii?
' Ik wil,, na uwe Wet, ray geven aen de pvn.
Ik wil ook even zelfs van u gelleenigt zyn.

Of heb ik iet gedaen^ dat eenig quaecl vermoeden,
Tot nr.ieel onzer tröu, in u heelt konnen voeden;
Soo brengt hier aen den dag het droevig aerden vat, (a)

En vak dit gamfche lyf met vuil en bitter nat.

Ik weet "t voor gewis myn buik en zal niet zwellen,

G~en ze:r, geen etter-buil en zal myn leden queHen;,

Ik zal in voller eer, en met een gaven ichoot,

En Vrou en Moeder feyn tot aen de bleeke dood.
Of heb ik door gekyf en vinnig tegenfpreken,

Of met een wrang gebaer, oii tegen u gelteuen,

So.ichryft ookjhedeii zeltVeenfcheid brieft myner finaet,

En zend my buitens lands, zoo verr' de zonne gaet:

Of is u Jeugdig zaad in mynen fchoot bedorven.
Dat gy niet vruchts genoeg van my en hebt verworven

;

Soo kieil: u Byvvyis uit, zoo veel het u gelunV,

En wat my d.-s belangt, <?n weeft niet ongerulr.

Ik zal het niet alleen, met ftillen mond gehengen,
Maer zal, sti wat ik mach, tot haer genoegen brengen;

Ik zal noit bange zien . noit qualyk 7yn gezint,

Ja wil een dienftmaegd zyn, van die gymeeft bemint*

Mier in het tegendeel- heb ik my zoo gedragen,
Dat niemant itóf en heelt van my te mogen klagen.

lêJ Nutn, 5; 17. T t 4 Ik



$;a GEESTELYK
* Ik heb u noit getergt tot eenig na gepeis,

Maer deftig in getoowt de tochten van het vleis.

Heb ik tot aller tyd. en met de gantfche leden*

Myn aengebooren aerd, myn luften af gefncden;
Jfieb ik met alle kracnt en met de gantfche ziel,

Gedurig na getracht al wat het u beviel;

Heb ik noch boven dat geheele twintig Jaren f
Myn lichaem uit geput met ^ngftig Kinder baren.

(Gelyk gy, waerde Man, en God die 't al doof ziet,

Weet, dat al wat ik zeg, ten vollen is Gefchied )
Wel zeg dan nu een rebfwaerom word* ik verftooten,

En mag niet eenc zyn van uwe bed-genoten ;

Waerom word ik verjaegt, en dat tot myner fchand^

Gebannen uit de ftad, gedreven uit het land?

Ik bid u, wat ik mach, wilt myner doch erbermen,
En neigt een gundig oor tot myn verdrietig kermen,

Scheurt doch u weder-helft niet van u leden , af,

Die by u wenfcht te zyn tot in het duider graf

Och! na dat ik bemerk, gy laat u niet bewegen

,

Maer blyft tot myn verzoek al even ongenegen,
Want fchoon ik ben ontdek, ook boven alle maet,
'k En hoor niet eenen zucht , die uit u lippen gaet.

Zy gy van Jacobs ftam, van lfrael gebooren?
Zy-e gy dat Heilig Vt Ik uit alle vleefch gebooren?

Zyt gy dat edel bloed dat God byzonder vreeft?

Voelt gy in u. gemoed de kracht van zynen Geetl!

Neen ; reen , gy zyt wel eer uit rotzen her genomen

»

En hebt uit eeni^ beeft u voedzel eerft Eenomen

;

i
Een leen, of ander dier van noch eenïelder aerd,

Heeft u in 't nare woud, of op een klip gebaert:

Een beir heeft u gewis haer borden laten zuigen,

Vermits u nortfche kop zich niet en weet te buigen:

\Vaar heeft men oit verftaen van zoo een wreede daed ,

Ais hier in uwe ftad op heden omme gaet?

Ik weet gy grond het werk op uwe ftrenge Wetten

,

2ii zegt dat zy van ouds een vreemde trou beletten:

i

Maer last doch eens het oog van onze tyden gaen

,

let wat Urael voor dezen teefc gedaen;
\

'
'

'
'"

. t Siet
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Siet Samfon uwen Held , die mids,zyn groote krachten,

Sich dede, waar hy quam, gelyk een wonder achten,

Die op zyn ityven hals geheele poorten droeg,

En met een kake-been een gantfche Leger floeg;

Die Vorft, die groote Man,heeft Fhiliftynfche Vrouwen,
Gedurig nagejaagt en dikmaal willen trouwen,

En nieraant heeft 't oit gerekent t' zyner fchand,

Ook fchoon al was hy zelfs een Rechter in het land.

Siet Sal'mon-boven dien uit Juda voort gekomen,
Die heeft uit Jericho een Wyf voor hem genomen

;

Die ging met Rahab aan een wettig trou verbond,
Schoon dat haar eere zelfs al vry in twyffel ttond.

SietBoas, lieve Vriend, een Man van groot vermogen,

Die heeft uit Mo£b zaad zyn echte deel getoogen,,

En dit noch even zelfs met kennis van de Wet,
En niemand van het volk en heeft \ hem belet.

Siet voorts de Princen aan, de wyfte van den lande,

Waar is oit vreemde trou geftelt lot haar 'erfchande?
AU maar een jonge Vrou zich na behooren droeg.

Geen menfch die haar verliet , of nit den huize joeg.

Is dit voor goet gekeurt, ook in u eigen palen,

Doen niemand van het volk en lcheen te~konnen dwalen,

Vermids des Heeren Woord, zyn rein en heilig Bond,
Noch in zyn volle kracht aan u verzegelt ftond,

Te meer, na myn begryp, zoo mag het zyn geleden,

Na datje zyt verftrooit in alle vreemde fteden,

INa datje zyt vervoert in menig verre land,

Daar niemand oit een fchyn van uwe Wetten vand„

Maar daar is ruimer (lof toe ons ellendig klagen,

Wy zvn hier zonder trooft en buiten alle Magen:
Mocht naar uw ftrenge Wet ons trouwe niet beftaan

,

Waarom zyn wy geperft van Huis te moeten gaan?

Waarom en zyn wy niet in Babyion gelaten

,

Daar wy in ons gemak met eer en VTede zaten ?^
> Waarom met groot gevaar zo verre wech geleid?

En waarom word het land ons heden op gezeid?

ö Maagden! wie gy zyt, en alle jonge ^ rouwen,

En wilt geen vreemdeling , geen balling immer trouwen

;

- T 't s Maar
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Macr geeft u tot een Man ten vollen u bekend ,1

'En die tot uwen aerd te vooren is gewend.
Al wat van buiten komt heeft vceltyds quade kuren

,

Die gy, tot u verdriet, ten letten zult bezuren.

Wilt gy tot uwen trootr, een onderbroken band,
En neemt geen vyzen kop uit eenig ander land/

Maer hoe, ellendig Wyf! waer gaen ü loïTe zinnen?

U Man is die hy placfc, hy zal hem laten winnen;
Hy is noit wreed*geween; , maer van een zachten aerd ,
Hy zal beleefder zyn wanneer hy is bedaerr:

Hy zal na reden gaen, wie kan het anders peizen?

Hy zal my niet alleen in 't wilde laten reizen;

Hy zal nog heden doen dat my ten bellen dient,

Nu wat ik bidden mag, bedaert u, waerde Vriend.

A.1 ben ik nu ter tyd verandert door de Jaren,

En dat myn eerde glants is heden weg gevaren

,

Het is in u vermaek, in uwen dientt gefchiet
5

Verfmaed te dezer tyd myn oude dagen niet.

Of is myn droevig lot op heden zno gelegen,

Dat ik, ellendig Wyt! u niet en kan bewegen;
En dat ai wat ik oit u zoets heb aen gebracht,

Is, als een lollen droom, verdweenen in der nacht?

Siet dan u Kinders aen, die ik, als,va(le banden,

Van ons gelukkig Huis, die ik als lieve panden,
Van ons gemeene trou, en u vermaard gefLigt?

Met pyn en groot verdriet u hebbe voort gebragt?

Waer zal ik arrem Wyf, en dit u zaed te gader,

Gaen dooien z mier Man, gaen dooien zonder Vader;

Gaen dooien zonder nulp in eenjg verre Land,
Niet Hechts tot onzen druk, maer ook tot uwer fchand?

Sal ik met dezen hoop na Babel weder keeren V

En van het moedig Vo!k my laten over heeren?

Sal ik gedwongen zyn te gaen na myn g£Üacht,

Dat ik om uwent wil voor dezen heb veracht,

Ik weet, eilaes! geen inenfeh en zal my daer omfangen,

Al bid ik al het" valk met tranen op de wangen;
Ik weet dat ieder een is tegen my gekant,

Vermids ik u verkoos, u gii myn rechter hand,
<' U Gaf
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U gaf myn echte trou. Een ieder is verbolgen

,

Gfci dat ik naaren raad doen niet en wilde volgen,
Om dat ik was gezint met u te zyn gepaart,

ben >>lan van (ioj.es Volk, en niet van haren aard»

Wel zult gy nu ter tyd my van u konnen jagen!

Die u myn teere ziel, myn Jeugd heb opgedragen?
Die u wanneer ik w^s 5 "een .Maagd, een frifien roos,
Die u tot myne trooft,. eiutot myn hoeder koos?

Ik heb op u verzoek, myn Ouders, Vrienden,Neven,
En al wat my vermaak op aarden konde geven,
Ik heb om uwentwil" veracht myn Vaderland,

. En wora' ik nu verneemt van uwe rechterhand?
Ach! fchoon ik oud en zwak, tot rude was genegen

5

En niet en „was belud tot mbrkende wegen,
Noch heb ik evenwel, (vermits het u beviel,

Na uwen zin geyöegt myn onvermoeide ziel,

Gy hebt my doen verdaan, vermids de lange jaren,

Van Jacobs ballingfcbsp nu om gekomen waren,
En' dat gy werd vermaant te keeren in het land,
Daar God al over laag u Vader hadt geplant.-)

Gy hebt my doen verdaan, dat Godes hoogden zegen',

Voor ons in Cana|n, niet elders was gelegen,

Dat in die fchoone kuit een machtig; kooren groeit,
En dat het fleehtfte deel van enkel honing vloit;

Daar gy van ftfmden aan z :ud hebben groote daten 9

Daar uit ik by gevolg zou trekken groote baten,
• En luider biet te min: Al wat de Man gefchiet

,

Daar is dat o: k het Wyf haar eere van geniet.

Ik hebbe my gevoegt, en na myn zwak vermoogen,
Ben ik, met u gevolg, uit Babyion getoogen: ^

Ik had hier op u woord, en dat met groote pym
Wa^r heb ik nu verdient om wech gejaapt te zyric,

Js dat het vruchtbaar land, vol allerhande .ïuften, i

Daar ik eens met. gemak in zoude mogen ruilen?
Js dit de groote vreugd ons dikmaal toe gezeid

,

Daar mede gy wel eer myn zinnen hebt verleid?
Syn hier voor óns bereid , glants , eer en hooge daten

,

Daax op ik, flechte Vrou,~mya zinnen heb verlaten?

Daar
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Daar op ik ben verrukt, zoo verre van de fhd.

Daar ik myn eigen huis en valle Magen had,
Eilaas e lendg volk! wy zyn geheel bedrogen,
Ach ! dat 'er is gezeid is al te maal geloogen

;

Hier waft geen honigraad , maar niet als enkel gal

,

Hier is geen zoete vreugj', manrdruken ongeval:

Wel hebt gy eenig zoet van myne Jeugd 01 1 fangen ?

Hebt qy bit luft gehad in mvn gebloosde wangen?
Heb ik u uit vermaak of vriendfeh 'p aan gedaan

Sie nu in ware trou myn zwakke leden aan.

Siet op myn droeven ftaat, en op u kleine dieren,

Die met een droef gefchreï u om de leden zwieren.

Siet op u eigen beeld, dat hun is in geprent,

Een teeken dat myn eer van niemant is geichent,

Siet op u eigen vleefch, de fpruiten uwer lenden,

Kond gy 't onnozel bloed in ballingfchap verzenden V

Kond gy dit kleine rnt . dat goed noch quaed en weet

,

Doen lyden dat noit Kind in onze dogen leed

;

Wiltgy myn ouden romp hyu niet meer gedoo^en,

*k En zoekemet te zyn totonluft voor u oo&n ?

Wyftray een hutjen aen , ofin het nare woud,
Ofdaer een raauwe knecht u vette landen boud

,

Ik ben de wereld zat, ik ben bereid te ichuilen,

. In hooien zorder lucht, in onder aardfche kuilen*

Ik ben bereid te zyn daar noit een blyden.dag.

Daar noit de gulde zon haar dralen fcinèién mug:

Ik zal daar met geduld de bleek e dood bezuren

,

Myn tyd ; hoe dat het ga) en kan niet lange duren:

Ik voel den ondergang van mynen zwakken aard,

Om dat ik, t'uwer eer, zoo c.ikmaalheb gebaeit.

En by den ouden lalt van altyd Kind te dragen,

Komt noch de fePe neep vn deze nieuwe Hagen

:

Myn ziele gantfeh bedrukt, in zoo een diep geque*.,

Sal haaft een eirde 2ien van zoo een krank ge(tel.

Doch als gy tyding krygt van myn ellendig derven,

Laat mydan, mag het zyn, een kleine gunft verwerven,

Snyd ons (zoo 't u gevalt) u vriendfehap heden af^

Maar gunt rny Hechts alleen gemeenrehnp in het graf:

YYv
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\Vy hebben van der Jeugd , en vry niet weinig Jaren,

Te Samen mogen zyn, te zamcn mogen paren;

Wy hadden difch, en bed, en alle ding gemeen,

En laat doch na de dood myn lichaam niet alleen

:

U Vaders, na den loop van dit ellendig leven,

Die hebben even ftaeg hacr Wyven dat gegeven;

Het is een zoete gunft, m veelerlei verdriet.

Die voor haer letten trooft, een echte Vrou geniet:

Laar myeen dot ren r >mp in uwen grave brengen,

En laas ons nietig ftof zich daerte zamen mengen,
Soo word' ik in den kuil heneffens u geleid

,

Dat my, door ilim bedryf, op aarden word ontzeid,

Ik weet 'c voor gewis, al ben ik fchoon gcilorven,

En dat myn nietig vleefch ten vollen is verdorven,

Dat ik noch even dan zal voden groote vreugc

,

Als ay ook na de dood tot my genaken meugt.

Ik bidden tot beïlult, ik kan niet langer fpreken,

Myn hert verimelt in rou , myn woorden blyven (leken,

Ik bidd" ontzegt my niet , myn heer en waarde vriend «

Dat u niet fchadenkan, en my tot rufte dient.

De Man op dit gefprek, dielaetzyn oogen zygen,
Men zag hem menigmaal een ander wezen krygen;
Nu fcheen hy koud te zyn, dan weder eens verhit,

Hy gat een diepen zucht, en zei ten letten dit:

Ey, laat doch eenmaal af, door u verdrietig fpreken,

Aan my en u gelyk het innig hert te breken 4

Wat u te dezer tyd, of iemand hier gefchiet,
En is van myn befchik of van myn voordel niet.

Ik wou ^indien ik mocht) in u gezelfchap leven,
Soo lang de goede God ons tyd zou willen geven;'
Maar dit geftreng beleid is niet aan menfchen vaft,
Het komt van hooger hand, en 't is van God belaft,

't En raakt u niet alleen; want alle vreemde Wyven,
Moec ieder van hem doen, en uit den huize dryven,

Dat is een vaft befluit, daar niemand tegen kan;
Want al wat u gelykt is heden zonder Man

;

De daad die wyft 't aen , het zyn geraeene plagen ,
Die zoo vry zachter zyn, en beter om te dragen; ;
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't Is zonder myn beleid, en buiten myne fchuld,
Gy daarom weeft getrooft, en lyd 't met gedzld,

Eylaas!de droeve Vrou en k?.n geen trcnft verwerven.
Dies zietmen op een nieu haer bleek e mond venterven

,

Haar borft is zonder geelt, h^ar ader zonder flag,

Een ieder ziet haar aan nis op haer lellen dag.

Daer 2ygt zy in het land, als van de dood bevangen,
Daer hangt het killig zweet op haar geftrekte wangen,
Daer leidze zonder fpraek ,en fcoon men haer gebied-,
Sy doet geen oogen op en xept de leden niet.

Maer dezen onverlet, de ftond die is gekomen,
De ltond van haar ver rek: Dies wordze wech genomen,
En op een kar geleid en uit de ftad gebracht,
En onder dit gewoel zoo quam de zwarte nacht.

Doch wner dit zwakke rot ten letten is gebleven,
En vind' ik in het Boek des Heeren nietbeichreeven

9
En daerom zwyg ikftihfchoon iemand meer begeert
En zegge maar alleen, dat my der Vrouwen deert.

Doch hier verfchynt een Man,dooi heilig viergedreven

,

Jjie heeft een grooten Held met eigen naembefchreven.
Die heeft in ware daed zyn wezen vcor geftelt,

En op een vallen grond zyn weeken afgetelt,

Die heeft van doen gezeid , dat Chrutus moefle ilerven 9

Èn even voor het Volk het eeuwig heil verwerven:
Dat gantfeh Jerufalem moet komen tot een val

,

En dat het ÜfFer-werk een einde nemen zak
God laat fehier nimmermeer een harde flag gebeuren,
Waar door van hooger hand de groote Ryken fcheuren

5

Of hy zond aan het volk zyn booden voorenuit,
En maakt hen openbaar van waar de plage fpruit.

Ö Goedheid van den Heer! De Rad heeft valïemuren 9

Maar echter moet het volk den harden flag bezuren
,

Daar word een (lage kryg aan alle kant gevoert,

En daarom word het land gedurig om geroert.

Daer is geen Konings naem in juda meer te vinden,
Meelt al wat machtig was dat ging het zwaard veiflinden

5

'

En dezen onverlet, al is de vyand Iterk,

Noch is 'er eente heil ontrent de waare Kerk;
Te
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Te midden in den woel van duizend dure baren,
Sno kan dat walker Oog zyn klein getal bewaren,

't En fluimert nimmermeer maar houd gedurig wachr.
En tegens flimme lift, en alle werelds macht.

Maer God heeft boven al de Bruid aan hem verbonden

,

Als hy den Uruidegom op aarden heeft gezonden,
Ais hy zyn eigen Zoon liet nemen onzen aard,

En dat te rechter ftond een Maget heelt gebaart.

clS tyd, is heden tyd, te komen tot de zaken,

XWaar of van over lan^ de groote Vaders fpraken

:

De beelden zyn voor by, hier komt de ware daad,
Hier komt tot onzen trooft, het Edel Vrouwen Zaad;

Hier komt dat noit en was, ó Godes ukverkooren!
Daelt neder, Wonder Kind, en word in my gebooren:
Ontbind myn lo^ge ziel van dit ellendig vleifchi

Ten eind' ik ü gtheiai mag zingen na den eifch.

Be beeken van Parnas, en haar beroemde ftroomen,
En zyn maer enkel waen, en niet als vyze dr.omen;
Gyfchenkt ons heilig vocht, dat uit den hemel vliet,

En zuivert ons gemoed van ai dat wereld hiet;

Gy dit een zondig menfch de zinnen kont verlichte»,

Stort Geelt in myn gemoed, en keeft in myn gedichten;
Gy, maakt dit kiilig hert en dorre tong bequaem^
Te melden uwen lof, te roemen uwen Naam,

EEn Engel, afgedaalt door onbekende wegen,
Quam nacr het Joodfche land ten letten afgezegend

Quam tot een jonge Maegd, den Hemel toebereid
8

En heeft haar over luid zyn boodichap aan gezeid»

Vriendinne, weed gegroet, u is des Heeren zegen,

U is zyn ryke gunll en eeuwig Heil verkregen;
Want onder al het volk dat naem van Vrouwen draegt,

Zyt gy , O reine blom ! die Gode meeft behaagt.

Gy zult een wonder Heil aan alle menfehen geven
a

Dieeertyds zyn geweeft, die noch op aarden leven,

Of namaals ftaan te zyn hier in hec aardfche dal,

Gy ayt voor alle ding den Heere lief getal.6
Met
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Met dat de jonge Maegd den Engel hoorde fpreeken,

Soo is haer eerfte verw, haer fchoone blos geweken;
Haer bloed is wech gerukt, tot aan haar innig hert:

Soo dat haer roode Mond gelyk een lély werd.

Sy wiftniet wie 'er lprak , of wat hy wilde zeggen,

Sy gaet het gantfche (luk vry nader overleggen

,

Ent'wyl zy (laat en weegt des Memels diep beleid,

Soo heeft de Jongeling haar weder dit gezeid

:

Legt af den kouden angfl: daer med'gy zyt bevangen,

En geeft een eerden glants aen u verbleikte wangen , .

Gy zyt het,waerde Maegd,die van den Geeft vervult,

„ Wet edel Vrouwen Zaad ter wereld brengen zult.

Gy ftaat bevrucht te zyn en zult een zoone baren,

Belooft aan Godes Volk nu menig honden jaren:

Gy zult een wonder Kind haeft brengen aen den dag,

Vry meerder als een Vorft op aerden wezen mag.

Dit zult gy waerde Maegd, den naem van Ji sus geven,

Die is hem over lang van Gode toe gefchreven,

Hy zal een Koning zyn van Jacobs~edel zaat,

Een Koning zonder tyd, een Koning zonder maat,

Hy zal den hoogen roem van Godes Zoone dragen,

Soo dat van zynen lof het aardryk zal gewagen.
Doch hoort hoe datje zult tot Moeder zyn gemaakt,
Schoon dat 'er noit een Man u leger heeft genaakt;

Des Heeren wonder kracht, de keeft: van alle zaken,

Die zal van heden af u Maegdom vruchtbaar maken?
Het leven aller ding, de dooder van den dood,

n Sal door een (lil geheim u zygen in den fchoot

,

En zuigen uwe borlt. Wat kan 'er niet gefchieden,

Als God wil eenig ding uit volle macht gebieden?

,
fcGeen fchepzel in het land of 't hoort des Heeren ftem,
En aller dingen aerd moet buigen onder hem.

De Jongeling befloot, en is van daar getoogen,

En met een fnellen zwier ten Hemel op gevloogen,
Syn woord komt totde daed. Siet daer een teere Maegd*
Die in haerreinen fchoot den grooten Herder draagt. :

Wat hoort men van de vrugt; wat hoort men grootedingen:

Een ongeboorenKïnd dat wort gevoelt te ipringeni >

Dat
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Dat groet hem, cef het was, datisinhemverblyd;
, Vermids door hem verfchynt de langverwachte tyd.
Het wasdendroefiftendag,daar van demenfchen weten*
Als Adam van het fruit in Eden had gegecen
Het was den blydrïen dag als Chriftus needer quam,
En uit een waare Maagd zyn vleefchenvoedzel namj

Het Kind, het wonder Kind, in
J oeken op gewonden*

Word in een flechten Stal van Herders uitgevonden;

Door Herders eerft begroet, te midden indernachtj'
Eer dateer eenig menfeh aan dezen Herder dacht.

De Wyze niet te min, een verre weg gekomen,
Die hebben in de lucht een fterre waar genomen,
Een fterre die hun eerft de goede tyding zeid,

En die hun tot den ftal als met 'er hand geleid. .

Wat moet dit kleine Kind een grooteKoningwqzen,
Om wien een nieuwe fterr' is aan de lucht gerezen?
Wat is het voor een Prins ; die ons den Hemel zenc?
Om wien een licht verfchynt. by niemand o :

t bekends"

Waar is zyn aanbegin van onbe'greepe jaren?
Dac was al eer de zon,. en eer de fterre waren * A >

V v Ho*



630 GEESTELYK'
Hoc verr' is 't boven ons, en onzen zwakken aard,

Dat lang in wezen was eer dat het was gebaart

!

De Geeften zyn verbaaft, de Wereld is verwondert,
liy weent hier als een Kind die in den t-'emcl dondert;

'Hy geeft een droeve fi&n , geiyk ais Mofes plag,

Doen hy a^s vondeling ontrent' 'den oever lag.

Hy die uit bange fchrik den leger dede beven

,

Ais God aan Ifraë! zyn Wetten dede geven:

Hy die des Hemels Throon als met een fpanne matj
Is by een teere Maagd in haren fchoot gevat

De Schepper van de ziel , de Vader van de geeften,
Die ligt hier by het vee, en onder domme beefcenj.

En die aan A'nrams zaad den Hemel fchenken zal

,

Die flaapt hier in een kribn' , en in een rauwe fiai:

Hy die ons vryheid geeft, die leid hier v:.ft gebonden*
Hy die het al 'vervult, in doeken op gewonden:
Hy óie het al bezie, ook dat oit oog en zag,

j

En vind niet een vertrek daar in hy ruften mag.

Het is van ouden tyd een wonder fcuk bevonden*
Dat gantfeh de wereld hangt als zonder vafte groad ena

En dat het grouzaarn diep, de zon en bleeke maan,
Gedurig haren loop als op een regel gaan

:

Maar dat en kan voortaan by niemand zeldzaam nieten,

(Schoon wy uit dit hele? J vermaak en trooft gemeten)
Al wat ons wonder fcheen ', en is geen wonder meer.

Een' Menfch baart haren God , een Maget haren Heer.

O Groot en diep geheim! O noit begrepen z ken

!

Die geen vernuftig brein door reden kan genaken

.

Men fpreektalsdoor eenwolk menfpreekt'erduiftervan

Vermids geen menfehen hert de gronden peilen kan:

Kom ziet dit wonder (tuk, al die op aarden leven,

Al die met reinen ' ifceft tot Gode werd gedreven

;

Kom ziet dit wonder aan. en dat met rype zin.

Kom ziet . het minfte deel dat heeft een wonder in:

Een Maagd die vruchtbaar is een Moeder noit btflapen.

Een Maagd die Moeder is van die haar heeft gefchapen;

Een Kind wiens hooge macht tot aan den Hemel raakt,

En dat ook even zelfs zyu Moeder heeft geaiaakt ?

Eea
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Een Moeder die haar kind heeft dikmaal aan gebeden
a

Eer zy het oit ontfing in haare teere leden;

Een kind dat grooter is, als oit de grootiie Man,
Te vooren is geweeft of immer wezen kan.

Komt ziet de Maget aan, die nu zal Moede.1 hieten,

Om dat uit haren fchoot des Kerneis fchatten vlieten:

Komt ziet de Moeder aan, en wat haarisgefcbiet,

De vrucht , by haar gebaart- en let haar Maagdom niet,

O Moeder weeft gegroet! door u is ons gebooren,
Hy die voor alle tyd voor Heiland is gekooren ,

Voor Heiland is verwagt. O Noit bevlekte Maagd!
Die Gode zwanger zvt , en zonder fchande draagt,

't Is vry een wonder ftuk, en boven alle reden,
Dat gy had binnen u des Heeren teere leden;

Doch dat is 't echter niet dat u gelukkig maakt,
Maar dat gy zynen Geeft hebt in den Geeft gefmaakt,

Gy droegt hem onder 't hert, die vreugd is u verkregen,

Gy droegt hem in het hert, dat is u meerder zegeru

'Gydroegthemalseenmenfch maarkend'hem alseenGod
Het lefte, waarde Maagd, dat is u befte lot,

O Moeder weeft verblyd , u Vrucht zal nimmer lierren,

U Vrucht zal aan het Volk het eeuwig heil verwerven 5

En God een Offer zyn, O Moeder weeft gegroet,

Die wat ons voeden kan, aan uwen boezem voet.

Men heeft geen jonge Maagd ter wereld oit vernomen,
Die op een beter voet tot baren is gekomen,
Men weet geen jonge Vrou-die banger heeft gezucht,
En flimmer is berooft van hajr geminde Vrucht.

O Dag! O grooten dag! doen God i s men fch gebooren,
Doen God ons weder gaf dat eertyds was verJooren,
Dat eertyds was vermift. O Dagl O grooten dag!
Dien Ifaac heeft gezien * ook doen hy niet en zag.

V ganfte, lieve God! die zal by ons vol herden,
Vermids zyn eeuwig Woord is heden Vleefch gewerden:
De. Mensheid is volmaakt door uwe rechter hand,
De Godheid niet te min die blyft in hare ftand.

De menfch werd boven al jdemenfchdicwerdverhevenj,
Om dat het eeuwig Woord niet hoog en is gebleven*

v v 2 m
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De menfch die werd verhoogt rot vry e"n beter fteatj*

Te vooren Adams volk, en nu des Heeren zaad.

God heeft den menfch gemaakt en na zyn evenbeelde,
Wanneer hy door het Woord de gantfche"wereld teelde

:

Maar nu is 't dat de menfch een meerder gunde fmaakt

;

Want God word even zelfs dat hy eens heeft gemaakt.
De dwaling is voorby, de leugen weg genomen,
De klaarheid ons vertoont, de waarheid in gekomen,
De nacht die is voorgaan, het ligt fchynt overal, ^

De menfch is vry gemaakt voor eeuwig ongeval.
Hy,die geen lichaam had, ontfangr ons zwakke leden,

Hy, Die nu Menfche word, is God vaneeuwigheden,
Die niet en word gezien, niet aan en word getaft,

Die is nu aan het vieefch en aan het lichaam valh

De dood die is gedood, o:n dat het eeuwig leven

De menfche is gejont, en in den Zoon gegeven,
De reden van den menfch die (laat op heden ftil

,

Nu God, gelvk eenmenfch,by menfehen woonenwiL
6 Wonder! Godes Zoon te hebben tot een Broeder?,

En tot een vallen trooft , en tot een waren Hoeder

,

En tot een trouwen Vriend, ja tot een echte Man,
Zoo dat de bleeke dood hier tegen niet en kan.

& , 's Hemels diep geheim ! ö Schat van eeuwigheden

!

Die noit en is gevat door gronden van de reden:

ö Hoocften ziele-trooft ó diepfte herten wenfeh!
God in het vieefch gezien . als Zoone van den menfch.

Den achften dag verfcheen,men ging het Kind befnyden*

En fchoon si is 't rein, het moet de pyne lyden

:

En ofhetnoitden geelt tot heerfchenieeft geneigt,

Noch word het des betigt , en met 'er dood gedreigt

!

Noch word de Wreede Vórft met yver zugt bewoogert,

En voelt door zoeten angft zyn herffensom getoogen,
Hy meint dat hem het Ryk in twyfrel word geftelt,

Indien hy niet en dood den nieu gebooren Helt-

Daar word de Kinder-moord in haaften aan gevangen,
Daar zag men al het volk met tranen op de wangen-;

Daar word de Moeders bang tot in haar diepfte ziel ^

Om dac haar kleine Jeugd het zwaard ten proye viel.

Daar
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Daar komt; een machtig heir ter poorten in gevallen,
,

£n zend ïn greocen hajft zyn wachten op de wallen:

Zyn ruiters in de ftad. S/et daar een droeven tyd;
Geen Moeder is geruft, geen Kina en is bevryd.

Hier wil een jonge Vroa het (lak: met bidden rechten»
paar woed een harder aard en Helt haar om te vechten*

En ginder is *er een, die bied de ruiters geld.

En acht dit beter vo'id als, ^atze vinnig fcheld;

Maar eftcr zonde baat Hier komt 'er een getreden,

Die dekt haar teer gewas, en bied haar eigen leden,

En ginder leid 'er een en kuft haar doode vrucht»

En neigt haar met ócn mond. ontrent zyn lefte zucht.

Een ander, gnntfch verfchrikt van dit verdrietig ftropen,

Is met een (helle vlucht ter poorten uit geloopen*

En gaf haar in het wou \ ; en. fchoon zy byder vree ft»

Zy vind gedwee^er aard , ook bv een vinnig beeft*

Maar Rachel gantfeh ontzet om dit ellendig moorden,
Valt op den Koning uit met ongebonden woorden?
Zyjvril geen leven mee*- , zy wenfcht te zyn gedood*

Zy toont eea aardig Kind vermoord ia haren fchoor.

Y v 3 o Tygert
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O Tygcr! zeid het Wyf, mocht ik ontrent u komen»
U ware voor gewis het leven af genomen

;

GQen tand en zou voor u
,
geen nagel zyn gefpaard,

Ik rpr-ng u in het licht, ik vloog u in den baard,

Ik viel u op het iyf, ik fcheurd' u bolle wangen»

tk bleef in u gezicht met al de vingers hangen,

Ik deede wat ik mocht, tot wraak van onze fmert,

En zoo ik maar en kon ik beet u in het hert-
j

Wat heeft myn kindgedaan;een vreugd' vanallemcnfcHen»

bet fchoonfte dat ik weet ,of datmenkonde wenfchen;

Eilaas! 't onnoozel lam dat gaf een zoeten lag,

Jüifc doen het op het zwaard, en op den moorder zag;

Ik was 'er in verheugt, en hadde moed gekregen,

Mv docht het zoet gelaat dat zou den beul bewegen ,

Ma ir neen ,het was gemift,myn hoop was enkel waan ,

Ach ! eer dat ik zag op. zoo was de fteek gedaan

;

Paar leg je nu vermoord, myn trooft, myn uitverkooren.

Ach ;
waart gy noit g^weefr, of waar iknoitgebooren:

Daar legje nu verraft. en in het bloed gefmoort,
Myn zoet- myn eenigfchaap,daarlegjenuvermoort;

Daar leg je zonder ftem, u bjoet vloeit op de ftraten,

En ik, ellendig Wyf, ben eenig hier gelaten.

Wat kan ik anders doen als op myn borften flaen?

Maar niemant, hoe ik zucht, en trekt zigmyner aan.

Ach? waarom is het zwaart niet dieper in gefteken?

Zoo had 't van gelyk myn herte mogen breken,
- Zoo had. 't, nevens u, myn leven uitgeftort

,

Rn met den eigen fieek myn bange pvn gekort.

Nu meet ik alle tyd , nu moet ik eeuwig treuren

,

Om dat" ik even zélfs dit hebbe zien gebeuren:

Al mochte nu myn tyd tot hondert jaren gaan

,

Nog za! het droef gezicht in my verzegelt (taan:

pies ben ik gantfeh beducht (moe ft ik eens weder baren)

Dat ik, vermits her. leet my heden weder varen,
Dat ik een bloedig kind zou brengen aan den dag,

En. even zoo gefcelt gelyk ik heden zag.
• :d hand, w,c je zyt? ik houd 'c voor een wonder,

Dfet G >d niet afjea ko.nc, of zen d een feilen donder.
Of
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Of dat het aardryk zelfs den mond niet open doet-
En flokt u booswicht op, tot in den helfchengloet.

Ellendig Bethlehem ? aoh? had ik noic gedragen; -

Soo had ik niet gefmaakt van uwe zware plagen.
O Sions lieve jeugd? blyfc liever ongepaarc";

Ons Vorft en is niet waard dat iemand kinders kaart:

Wat valt den Koning in, zyn ongccoomde benden,
Wat gaat den amorder aan , zyn rakker^ hier te zenden,?
Wat reeft de dweepery "hem in den kop geprent?
Wat vreefl hy voor een Kind dat geen bedrog en kent?

Ach? die zoo wyd gebied, dien. alle men fchen vieren,

En kan zyn wreden aart, zyn herte niet beftieren?

Syn eerzucht voert hem weggen nmkthemdus verbaaft.

Soo dat hy zonder flat, en gaocfch uitzinnig raaft,

Maar 't is om niet gew;elt, het Kindis ween genomen *

Dat hem de vreeze maakt, hy kau het niet bekomen,
Het is van hier verrei it, het is in Godes hand,
En 't heeft tot zyn verblyf het vet^Egyptcn land;

En 't zal eens Koning zyn, een Konig aller Volken,
En plegen hooge macht 'tot boven in de wolken.*

Dan zal Herodes zelfs als fchuldig moeten ftean,

ten lyden daar de ilraf, van dat hier is gedaan.

Maar gy, O kleine jeugd! die heden zyt geftorven.
Hebt in dit Feiiig Kind een eeuwig Heil verworven:
Dat van ouds voorzeid, en moei* alzoo gefchien,
Men moefl dit bloedig werk in onze vlekken zien.

liet treurig Bethlehem, en Rachel moefte klagen,

Ln,om Herodes waan zoo wreeden mooord verdragen:

Kn ziet., nu i's de tyd tot dezer ltond vervult,

Wel la^c ons dit geweld dan lyden met gedult,

Noit menfeh en was 't quaat, iet quaats te moeten lyden

,

INiaarnquaad is 't quaad te doen, datnodigistemyden
Ackï ons is nu ter tyd het lyden op gebeid,

Soo' dient dan onze geeft daar ^oe te zyn bereid:
Dat van den Hemel komt moet ieder leeren dragen:
Wat Gode wel bevalt dat moet den menfeh behagen:

Het is tot alle vleefch van alle t\d gezeid:

Wie derft die werd gerukt, wie gaat die word geleid.

V V4 Cj
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Gy zyt, ó kleine Jeugd! des Heeren bloed getuigea,
Ifcn zult een Hemels nat uit zyne volheid zuigen,
Gy hebt tot uwen loon het eeuwig Parad ys,
En word aldaar gevoed met ongemeene fpys:

Maar wy, ellendig vo/k, wy zyn verlaten Moeders,
Ons Koning is een beul wy' zweven zonder hoeders,
Wy leven in de dood en in geftage pyn,
6 jefu! Godes Zoon, wik ons genadig' zyn:

De tyd doet haren loop Herodes is geftorven,
En heeft een duifter graf voor zyn paleis verworven;

• Hy blies in bangheid uit, zyn ongerufte geeft,
De dood die doet hem aan dat hy van Jefus vreeft;

}

F en ander kreeg het Ryk. Dit konde Jofeph weten *

Al is hy met de Maagd rn Rama niet gezeten:
Hy trekt uit Pharos Kyk, en kom r/ te Nazareth,
En heeft op Gods bevel zyn wooning daar gezet.

Het Kind dat zyn beroep nu "aan begon te bieden,
Segaf hem van'der Jeugd ontrent de wyfte lieden;

Daar is 't dat het fpreekt en grooten dingen leert,

Soo dat geheel het volk tor hem de zinnen keert*
Hy, wiens gezicht alleen de Cherubynen wenfchen,
Word even (hag gezien ontrent de zwakke menfchens
Hy is des werelds Heil en ware Medicjn,
Men vind hem even ftaag daar zieke Lieden zyn.

Wei op nu, logge ziel, laat ons wat hooger zweven,
Laar ons den Heiland zien in zyn gezegent leven:

't Is niet ais enkel 'goed, ook van der jongheid aan 9

Wat door hem is gefchied. en van hem is gedaan.-

Hy nam de gronden weg van allerlei gebreken

:

Een doove kreeg gehoor, een ftomme leerde fpreken

,

' Een blinde werd verligt, en was 'er iemand mank,
Die ging, op zyn bevel, en kreeg een vafuafn gank.

En waar doorheliche magt de bange lieden ziógten,

Daar moet het vuil gefpook,en al de nikkers vlugten:

En waar hy Hechts eenhandaan iemant komt teilaan,

Daar jaagt hy uit het brein de vlagen van de Maan.
.Niet een zoo vreemden quaal, die niet en wert verdreven ,

Pc kjraekc zyn gezoafi, de dooae menfehea leven,
Het;
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fïet lichaam nu ontzielt, en in het graf geftreke,

Dat word door hem alleen met woorden op gewekt,
Wanneer het hem gevalt, het zyn hem lichte zaken,

Van water uit de beek een hupzen wyn te maken:
En menig duizend man, door weinig brood gefpyft,
Geeft oorzaak dat het volk den GrootenSchepperprvfc

Hy weet den hollen ftroom , hy weet de felle winden,
Hy weet de gramme zee met woorden in te binden,

1 Hy breidelt haar geweid,hy toomt het grouzaam diep,

En houd 't in den band, dat hy te vooren fchiep.

Maar fchoon hy veel genaakt ontrent de zwakkemenfche,
Die uit een bang gemoed gezonde leden wenfche,
Noch heeld' hy boven al de qualen van den geeft,

En voed door zyaen trooft de droeve ziele meeft.

Syn leere die betuigt van waer hy is gefprooten,
En wat hy van den Heer voor gaven heeft genooten.
Het zy dat hy begint, of wel zyn rede fluit,

Hy wyft zyn oorzaak aan, en drukt den Hemel uit.

Hy leert, met zachten geeft een harden aart verfchoonen
Syn vyand gunfte doen; zyn haters liefde toonen:
• Indien men werd vervolgt, te leven in geduld

,

Indien men werd gedood, te lyden zonder fchuld;
Door zucht van felle wraak nok aan te zyn gedreven»,

Geen quaacom quaat te doen,ofquaat voor quaat tegeven
God bidden als het volk met volle monde fchelt,

En dien ook gunftig zyn van wie men is gequelt:
Te dekken zynen difch, niet voor de ryke lieden,

Maar hun, die noit haar gunft u weder konnen biedea,
Te zoeken by den Heer, een onbegrepen fchat,

Die noit geen roeft verdorf, en noitgeen mott'enat,
Zich met geen aardfche zorg in zyn gemoed te quellca^

Maar zyn benaude ziel in God geruft te ftellen

,

Te waken even ftaag hier in het aardfche dal,

Tot God te zyn er tyd eens rufte geven zal

:

Het lid dat hinder dok in haaften af te fpyden.
jpat is geen lief gebrek in onzen geeft te lyden

;

2yn licht te laten zien gelyk een zonoefchyn,
fcn alle vlyc te doen , om God geiyk ce zva.

Vv 5 Hy
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Hy leert dat echte trouw moeft vaft en zeker blyven,

Qok dat men met het oog kan. overfpel bedryvén:

Dat treuren zalig is, en droefheid vreugde baart,

En dat een reine ziel na haren Schepper aard,

Dat zelden , die in bloed of rykdom is verheven

,

Het Ryk dat eeuwig duurt van Gode werd gegeven,

Dat een die in het vleefch zyn volle lufte ziet,

Schier noic na dezen tyd de ware vreugd geniec.

Dat God dient in den Geeft te werden aan gebeden,

Niet juift op deze plaats, of op gezette Heden.

Dat God ons hairen telt, ons droeve fmerten ziet

,

Dat God van boven zend al wat de menfeh gefchiet.

Dat God te zyner tyd de dooden zal verwekken,

En uit de woefte zee, en uit 'er aarden trekken:

En dat 'er is een plaats daar niemant nok en trouwt,

En daar men evenwel geftage bruiloft houd.

Doch fchoon het zuiver Lam is goedig zonderende,

Noch is gelykewel zyn leven maar ellende,

Van zyn beginzel' af tot aan zyn leden dag,
Genoot hy noit geval, dat blydfehap heten mag.

Ontrent zyn eerfte Jeugd quam hemde duivel tergen,

En door een fJm bedrog verkeerde ranken vergen;

Maar of hy fchoon verwon den Prince van der nacht,

Straks werd hemnieuverdrictbymenfehenaangebracht.

Siet hoe op hem geftaag de felle tongen fchieten,

Hy moet een lafteraar, hy moet verleider hieten;

Hv word veel aan gezien als buiten zyn verftünd:,

Of die met nï uwe leer beroerd' hetjoodfehe land.

Men vond 'er even (laag die hem noch harder quelden,

E'i voor een regten vraat, of voor eenzuiper ichelden;

Ja ziet, men vond het volk zoo buiten fpoor geleid,

Dat Godes eigen Zoon een duivel word gezeid,

In "d korte waar, het oog van iemant word geilagen,

Daar moet hy bitter leed; en zware lallen dragen;
• Dorft kommer, hongers no >d ,en allerlei verdriet;

En wat men voor gequel hier op der aarden ziet.

Noch is het niet genoeg: De Vuile Jafter-monden

,

Die wenlchen boven al hem vaiï te zien gebonden;
$1
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Sy plegen onder een gedurig boozen raad,
En komen op het lelt van woorden toe de daad.

Hy was in zeker Hof, waar digce boomen groeiden,
En daar, gelyk een ftroom, zyn bange traenen vloeiden:
Het duider van het loof dat paft een droeve ziel,
Op dat zy haren druk te beter onderhiel

Na, dat hy zyn gebed met droefheid heeft gefproken ,
En dat het bloedig zweet is kragtig uit gebrooken,
Zoo komt daar Judas - aan , en door een loozen vond,
Begroet hy zynen Heer, en kuft hem aan den mond.

Maar t'wyl hy bezig is ontrent zyn reine wangen

,

Zoo werd dien eigen ftond, des werelds heil gevangen,
Geknevelt , weg gerukt, en even met geweld,
Al eer de zonne ryft, dsn Priefter voor geftelt.

Paar gaat 't zeldzaam toe men hoort 'er veel getuigen,
Die na de Rechters wil, haar looze reden buigen;
Daar draagt hem Godes Zoon Juitt op dien eigen voet,"
Gelyk een tanger fchaap ontrent den Scheerder doet.

Maar, ziet God even hier zyn wonders openbaren!
Want als de booze ?eeft, toe Judas in gevaren ,

Hem tot verraad bewoog, zoo dat zyn dwaze ziel,

Van haren Schepper week, en tot den duivel viel.

Doen brak dit eigen werk de liften van der flangea,
De gryper werd gevat, de vanger is gevangen:
Hy, die een ziele m:ind te brengen Jn het net,
Heeft al wat zielen heeft in beter Raid gezet.

De vyand van den menfeh, de Geeften van der hellen,
Genegen uit 'er aard on ons te mogen quellen,
Die baanden als den wech, en leggen als den grond,
Waar door het zondig vo ]k den h logften zegen vond,

Hier op Vlugt zyn gevolg De Herder is geflagen,
De kudde werd verfcrooic. In alle ftuure vlagen,
Tyd vriend fchap op je vlucht. Hetwerd'erdciifcernachü.
Daar voorfpoed, daar geluk, niet als te vooren lacht*

Geen menfeh is by den Heer van die hem eerfc beminden,
Zyn eigen maagfehap zelfs en is 'er niet te vinden,
Wie komt hem tot behulp? Eilaas ! men vind'ergeen,
Hy treed in dit gevaar de bange pers alleen,

De
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De lieve Jongeling, vervult met hoogen zegen,'
Die in des Heeren fchoot zoo dikmaal had gelegen,
Treed zynen Meefter na, doch met een tragen voec,

Gelyk het veel tyds gaat wanneer men lyden moet. l

En Cephas, die alleen niet fchynt te wille beven,
Schoon hem de zwarte nacht, en al de nikkers dreven ,

Die komt van achter aan, en doet hem als gelei

,

Maar laat, uit enkel vrees, een ruimte tufTchen bei, ^

De refce was gegaan. De fchaar door hem genezen ,

En is niet meer beluft by hem te mogen wezen.
Eylaaslhy ftaat alleen . en vind niet eenen vrient.

En daar is niet een menfch die hem tot voorfprak diehe.

Het recht gaat buiten recht en tegeri alle reden .

De waarheid lyd geweld . en Onfchuld word beftreden

,

£n Eenvoud word befchimt. De flaven zonder eer,

Die trotzen haren God, en aller dingen Heer,
De rakkers, fchendig volk, en fchuim van alleb'oeven,

Beftaan uit enkel fpot, zyn hoogen Geeft te proeven;
Zy blinden hem net oog. en met een flim bedryf

,

Zoo (laat het vuil gefpuis op zyn gezegent lyf,

En ftrajj^s , op ieder flag zoo gaat 'er iernant vragen

,

Wie dat hem heeft geraakt, of 'met een vuifc geilager^

't Is over al geweld. Een Overpriefters knecht

,

Pleegt moed wil ever hem , te midden in het rechu

Maar niet alleen het rot van deze rouwe gaften

.

Is beezig Godes Zoon in fmaadheid aan te taften:
^

Pilatus, 'zoo het fcheen, af keerig van de wraak',

Sond hem den koning toe, alleen tot zyn vermaak.

Daar word het Lam befpot, en wederom gezonden ,

Maar zuiver niet te-min en buiten fchuld bevonden:
Dies keert hy daar hy was, gekleed in wit gewaat,

En toont ook even zoo een onbevlekten ftaat.

Maar wat is van het volk? hy die een wyl geleden ,

t^uam in de blyde ftad, gelyk een Vorlt, gereden

»

Een Vorft, een deftig Held, die vandenvyandkomO
En door het gantfche land verwinner werd genoem c>

Die acht men nu ter tyd onwaard te mogen leven,

WiQ werd hu van den beul mee (lagen aan gedreven

,

Die
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Die werd nu door het kruis ellendig onderdrukt,

En tot een wreede dood met fchande weg gerukt, Jj

Hy die wel eer verzelt met honden duyzendmenfchen*
Hoort zich aan alle kant geluk en zegen wenichen,
Die gaat nu zonder hulp,befpot, geftraarnt^bebloet,

Met toeroep, dat hy fluks als booswicht hangen moet.

Hy , voor wien al het volk haar kleders onlangs fpreiden,

En op het laftbaar dier, of op de wegen leiden,

Ziet nu zyn kleed gedeilt, en door het wreede rot,

Gehangen aan den fteen, gewonnen door het lot.

Hy, die men voor een tyd als Koning wilde kroonen,
Om zyn verheven Geeft, de deugd te mogen loonen,

Dien perft men nu een krans van doornen in het hooft,

En doet hem moorders pyn,dienoiten heeft gerooft:

Daar is geen deel te zien van al zyn gantfche leden,

Daar, met befcheiden pyn, niet open word geftreden:

Syn hooft gebuilt, door-boort, geflagen met een riet,

Zoo dat aan alle kant het bloed daar henen fchieu.

Zyn rugge door geploegt met diep geftremde wonden,
Zyn mond vol enkel gal, zyn oogen toegebondeu,
Zyn wangen vuil begaat, zyn handen vaft geboeit,
Zyn ooren door geroep en leugen taal vermoeit:

Zyn hair door bloedig zweet in eenen klomp gebakken»
Zyn hals, te zeer bezwaart, doet hem terneder zakken:
Zyn geeft in diepen angft , vry meer als eenig Mant
Voor dezen heeft gevoelt, of immer lyden kan.

Ontwaakt hier, myn gemoed, en zet eens uit de zinnen*

Al wat het ydel vleefch op aarden kan beminnen,
Verzamelt u vernuft, u brein, en gantfche kracht*

En al wat binnen u den grooter Herder wacht;
Laat hier u diepfte merg mei aandacht over werken,
Öm, na den rechten eifch dit fchoufpel aan te merken;
Ziet uwen Schepper aan, en wat hy voor u lyd,
En legt het aan 12 hert, en dat voor alle tyd,

Ó Menfch.'aanzietden Menfch.Hy ftaathiervaftgebonden.

Die ons uit liefde Haakt de banden van de zonden;
Hy ftaat hier gantfeh mismaakt; hy (laat geheel bevlekt,

Die Gode wel behaagt , ea onze fchanden dekt.

* Meafchl,
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6 Menfch laan ziet den Menfch,Hy ftaat met naakte leden,

Die ons uit gunfte fchenkt een kleed vaneeuwigheden;
Hy ftaat hier overftort met druk en ongeval

,

Die eens te rechter tyd ons Troofter wezen zal.

OMenfchlaanzietdenMenfch.DieeenszalRpchterwezen,
Als al wat men fch geleek zal komen op gerezen,
Die is hier voor het recht, maar tegen recht geftelt,

En lyd dat over hem een vonnis word gevelt.

OMenichlaanzietderMenfch-die uitzya throongekomen
Ten goede van den menfch hetvleefchhceftaargenomen,
Gevoelt ons zwakken. aard. maar leid hem weder af,

En word gelyk een Men fch gedooken in het graf*

O Menfch.'aanziet deriMenfch.aanzietmetdroeverherten,
De Man vol enkel leed , den Man van alle fmerten

:

Ey ! denkt eens wat een brand de zonde wezen moet,
Die niet en word beluft als in des Heeren bloed.

J^aar Chriftus gaat ter dood, en moet zynkruice dragen,

En mids hem 't lyf bezwykt, zoo krygt hy felle Hagen,
Hy is door al het leed tot aan de dood gebracht,

. En noch werd hy geplaagt om zyn vervallen kracht.

Hoe dikmaal heeft de Geeft, een landen tyd voor dezen,
t)e menfehen- Godes wil, 'm beelden aan" gewezen?
Hoe dikmaal is het Lam als in een fem'm gezien,

:

Eer God in ware daad de zake liet gefchien.

De Zoon aan Abraham ten leften roch gebooren,
In wien God aan het volk den zegen had gezwooren^
Die ging eens op den berg en droeg het offer-hout,

Hem tot zyn dood berejd, en op het lyf geftout.

^aar 'hier konit nu ter tyd de ware Zoon getreden i

Èn torft het droevig hout. op zyn vermoeide leden ;

Hier is nu Iftak als in den leften nood, .

Hier treed hy na den berg, om daar te zyn gedood.
Hier is het Heilig Lam dat PaafTchen dede'flagten,

Hier is het Hemels-brood d;:t al de zielen wagten;
Hier is de ware Rotz' geflagen met den ftaf;

Die veerdig open brak, en zuiver water gaf,

Hier is de Druiven tros die tuiïchen twee gedragen

Was <m dea oudcü tyd; en aan de nieuwe dagen,
Een
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Een afbeeld van de Kerk: Het was een defcigpand.
Waar aan men kennen mocht het lang Beloofde Land.

De gulle Wyngaard rank vervult met enkel zegen,
Heeft Chriftus afgebeeld, tot ons behoud genegen:
Hy was, van alle tyd, hy was in Godes raad,

Hy was, eer hy ons was, het Edel Vrouwen Zaad;
Die voor ginü , is het volk van Abraham gefprooten,

Dat uit den Druiven Rank zyn voedselheeft genooten,
Die na quam is de Kerk die in den vollen tyd

,

Zich in de Middelaar ten hoogften heeft verblyd,

't En is van heden niet dat Chrifcus is gebooren,

God heeft hem voor den tyd als Bruidegom gekooren,
Want eer het water liep, en eer het aardryk ftond,

Zoo was iii hem geveft een eeuwig Trou-verbotid.

Maar als het vinnig rot ten ieften is gekomen,
Daar veel het fchuldig volk het leven werd genomen,
Word hem het lyfgeveld, en aan het kruis gehecht,
Genagelt, vafc gemaakt, en in de lucht gerecht.

Ziet daar de ware Slang d :

e menfehen kan genezen,!

Van wiens verheven beeld in Mofe werd gejezen.

M fchiet den ouden draak ia ons zyn hdfch fenyn.
Hier is het tegen-gif en ware medigyn.

Ziet daar het zuiver Lam, een beeke vol genade,
Ziet daar het hoogfte goed gerekent by de quade,

Ziet 't Hemels fchoonfte Licht van alle glants.beroofts

Ziet hier is nu gefchied dat noit en is gelooft:

Ach ! wat een helfch bedryf ! men gaat daar henen ftelierip

Tweemoorders grouzaam volk,als hem tot med'gezelleri

Daar hangt hy tuflehen bei, daar lyd het zuiverLam,
Dat ons tot enkel vreugd hier in de wereld quam,

Hy die noit overlaft aan iema-nt heeft bedreven,
Miar leide voor het volk de gronden van het leven,

Des Heeren zoetfte vreugd , zyn onbegrepen Woord -

. Dat word hier, by gevolg , betigt van wreede moord.
Maar fchoon hy is gedoemt, en aan het hout gehangen,

Hy nam des niet- te min de vangenis gevangen,
£n fchoon een wreden beul hem in de leden ftak, ,

Noch was 'c dat hy de macht van hel en duivel brak >

Al
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Alïèet hy voor den mens 't en heeft hem niet verdrootën,
Want hy vergoot zyn blöetvoordiezyn bloed vergooten,
Hy bad wanneer hy leed, en bad ook voor het rot.
Dat in het lyden zelfs, zyn lyden heeft befpot,

God is befpout, befehimpt, gemartek vandeflagen,
De Godheid evenwel en heeft geen leed ged ragen,
Die ftond een weinig ftil , maar hield haar eerfte kracht^

En heeft haar opgewekt en in het licht gebracht,
't Is waar, dat hy, bedroeft en angfrig bovenmaten,
Riep tot den Vader uit, Waarom ben ik verlatend

Hy droeg den eigen ftond, in zyn benaauwt gereis;
De boosheid van den mens, de zwakheid van het vleis^

Maar keert doch eens het oir tot zyn verheven reden:

Cy zult benevens wy het Paradys betreden ,

. Noch beden even Zelfs , en deezen eigen dag y

En zeg of eenig Vorft het woord bereiken mag;
Waar heeft 'er oit een menfeh opdezewysgelproken?
De duivels in getoomt, den afgrond opgebroken £
Waar heeft 'er oit een Prins zoo hoogen daad beftaan,

En aan een moorder zelfs den hemel opgedaan ?

God heeft in dit beleid de menfehen willen toonen,
Dat hy, uit enkel gunft, de zonden wil verfchoonen,
Dat hy , uit eigen aard , geen zondaar oit en haat ï

f* Of in zyn droef bederf, of in den dood en laat.

,
Wel aan dan,zondig menfeh , komt vaardig aan getreden,

Komziet hier GodesZoönmetuitgeftrekte leden ,

* Kom ziet hier uwen God , die voor uw zonden fterfj

Die u den Hemel fchenkt, en eeuwig heil verwerf.

Al wat hy als een Menfeh op aarden heeft geleden

,

Dat wil hy aan den menfeh in volle maat hefteden:

Godt is met ons verzoent, men word hec hier gewaar,

Hy gunt den Hemel zelfs, ook aan een moordenaar»
Geen ménfeh en \* ort voortaan door offer van de rammen,
Geen zonden voor den Heergezui verr door de vlammen,
Daar is een ander vier , en vry een reinder bloed,

;

Dat aan het zondig volk den Hemel open doet.

Z>e Priefter is het Woord, zyn Lichaam d'Offerhande,

jSPaar op, te zyner tyd
; des üeeren coorne bmjde

Den
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Den autaar is het kruis, zyn vleefch het ofïer werk,

i
Waar door hem God verzoent met zyn geminde Kerk.

filatus even zelfs die kan het ons betuigen,

Dat onder zyne macht de grootfte machten buigen

,

Hy gaf aen al het volk een klaar en valt belcheid,

Dat Chriftus waerdig is een Vorft te zyn gezeid.

God heeft het zoo gewilt en aen de Vord geboden,
Dat hy den Heere ickreef een Koning van de Joden;
En fchoon hy word verzocht hier anders in te gaen*
Noch bleef hy vad gezet, en liet het cp fchrift foem

Gods Zoon heeft onder dies den leden fnifc gegeven,
En blies den aelTem uit van dit ellendig leven:

Men zag tot in den dood de kracht van zyn gedulr,

En dit befloot het werk : Nu is het al vervult.

Maar als des Heeren Geeft zyn vryheid had verworven,
Soo bleek het met 'er daed wie dat 'er was geftorven:

Het fchynt^at alle ding, dat ieder fchepzel zucht,
En tegen zynen loop en uit de plaatze vlucht.

De groote wereld kloot die word geheel bewooger.,
"

tiet Jicht, aen alle kant met duider over toogen,
De zonne trekt haer in, en toont geen dralen meer*
Om niet te moeten zien de dood van zynen Heer;

De ftcenen zyn beroert, de felle rotzen fplyten,

Het fchynt dat zy den menfeh zyn harden aerd verwyten

,

En, dat te geener tyd voor dezen is gebeurt,'

De tempel word ontzet, en zynen voorhang fcheurt?

De graven even zelfs, daer in de dooden lagen,

En konden, als het bleek, den grouwel niet verdragen 9

Zy doen haer kamers op , en brengen aen den da^ \

Len aard van beter volk, dat in het duider lag.

Wat mocht de zwarte poel, wat hel of duivel peizen,

Als hy de dooden zag uit hare wooning reizen V

Als hy, van een die derft, vernam een hooger machte
.Als oit een levend.' menlch in wezen heeft gebracht?

Gewis het nietig dof op dezen tyd verrezen,

Dat heeft zyn hooge macht ten vollen aen gewezen,
Uat heeft genoeg betuigc, en openbaer gezeid,

Dat hy de bleeke dood in banden heeft geleid,

X x
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De fchepzels al gelyk tot haren Vorft genegen,

Die ziet men treurig zyn, die ziet men haer bewegen
Alleen de domme menfch die fcheen te zyn verblyd ,
Vermids zyn Schepper fterft, en zyn Vertroofter lyd. (a)

Een Hopman daar ontrent, een leider van de bende,
Hoewel hy doen ter tyd den Heere ïiiet ea kende,
Word op dit vreemd gezicht geweldig omgerocrt,

En met een grooten fchrik ais ! ten hem^ge voert:

De vrees die perft hem af een onver wachte re ien,

't Is (zeid hy; Godes Zoon die hier is overleden,

Hoe kan het anders zyn? t>e wereld (taai en- drilt,

Onzeker of ze (laan dan of ze vallen wilt.

De Zon is wech gerukt en uit de lucht gedreven,

Onwillig aen het volk zyn licht voortaen te geven;

Dat edel fchepzel treurt, en doet een rou kleed aan,

Vermids den Hoogen Vo.ft word fmaedheid aangedaen

De klipper, zyn verbaeft, en al de rotzen fcheureu,

En dat noit e'enig menfch op aerden zag gebeuren,

De fteenen zyn ontzet en maken {groot gefchal,

... Het fchynt dat al het land een afgrond worden zal:

Maar (dat te zwaarder angft verwekt in onze leden;

De nacht, die ons verfchrikt, is buiten alle reden;
Daer is geen doffe maen, die luitenen ons gezicht,

Belet de gulde Zon van haer verfcheiden licht,

't En komt niet van den tyd, of door verdwaelde Herren:

Dat wy te dezer ftond den Hemel zien verwerren;

Men ziet in alle ding een ongewoonen ftryd,

Vermids het leven fterft, en dat de Schepper lyd.

Daer heeft noit eenig menfch den zwarten poel betreden,

Daer is noit machtig Vorft op aerden overleden,

Wiens dood en ondergang de wereld heeft betreurt,

Gelyk voor ons gezicht op heden is gebeurt:

Soo haeft als déze menfch is uit *er tyd gefcheiden

,

Sien wy zich alle ding tot droefheid toe bereiden,

Soo dat ons dezen grond dient vaft te zyn geleid,

Dat God op heden Iterft, en uit de wereld ichcid.

Doch

Ca>Hy heefc de dood te niete gemaak?, en he( levïn in 'c lish*

gekucht, » Timilt* V* Lt*
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D,och fchoon een raau zoldaetzyn herte voelt bewegen»
Noch is het Joodfche Volk den waren Herder tegen,

Den Raed gaet vreemd te werkja fchynt al fteke blind,
- Schoon dat men met 'er daed de waerheid ondervind.
Maer wateenzeldzaem ding'hem word een wachtgegeven
Die alle fchepzels wacht die op der aerden leven;
Doch wat vermag een wacht van tien of twintig man,
Daer al het hels gefpuis niet tegen op en kan"?

Schoon dat een donderdag met groote macht gedreven,
De ftoütfte van den hoop van angde dede beven?
Schoon dat een Engel quam gezegen uit de lucht;

En joeg, door hellen glans . de wachters op de vlucht;

Schoon dat het lichaem zelfs (nu (tank gelooft te wezen)
'Quam uit het duider graf geweldig op gerezen

^

En fchoon het menig menfeh, ook op den klaren dag,

Selfs voelde met 'er hand, en met 'er oogen zag;—
Ja fchoon hy met een Wolk ten Hemel op genomen,
Sit in des Hemels Throon, van waer hy is gekomen*
En dat het over al ten vollen is betuigt,

Dat onder zyne macht de Dood en Helle buigt,

Noch word 'er van den Raed aen ieder een bevoolen,
Te zeegen, dat het lyf by nachte was ge^oolen:

6 blindheid van den menfeh! die zynen Hoeder ziet 9

En laet noch evenwel zyn oude ranken niet!
9
t Is maer een klein getal, dat God heeft uitgekooren.

Tot zyn befebeiden Volk, om niet te zyn verlooren,

't Is"God, 't is God alleen die in den menfche werkt*
Dat hy des Heeren gund, en zyn ellende merkt.

$00 gy dan middel zoekt om niet te zyn bedroogen,

Hy is de Waerheid zelfs die hoit én heeft geloogen,
Zoo gy niet dooien wilt, hy is de rechte baen,
Die leert ons uit het vleeich , en na den Hemel gaen;

Soo gy de dood ontziet, hy is het eeuwig leven,

Die ons tot zeeker Heil de Vader heeft gegeven,
De Vader heeft bereid, de Vader heeft gejont,

En in hem vaft geitelt tiet eeuwig Trou verbond.
Hoe wonder, lieve God! hoe vreemd zyn uwe wegen?
Tè midden in het kruis antlcaet ons hoogde zegen 1

.

XX2 Esn
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Een neder flaehtig hert. een geeft van zagteh aerJ*~:

Is die u meeft bevalt, en met den Hemel paert.

U Zoon , het zuiver Lam , die kan het ons betuigen

,

Men zag hem ftaeg den geeft in ootmoed neder buigen?

Men zag hem zonder pragt en echter niet te min;
Men zag 'er Majefteid, en glans, en iuiller in;

Een laeg en (lil gemoed, een rein en zedig wezen,
Dat heeft in hem gewoonte en was van hem geprezen

;

Al wat gemeenlchap had met pracht en zotten waen,
Daer ging zyn reine ziel gedurig tegen aen*

En dezen onverlet, in zyn vernedert leven,

Zyn teikens even ftaeg van hooge macht gegeven

:

Alwaar hy zonder eer, en als verrteken lag,

Daar was het dat men glans en helle ftralen zag*

Zyn Moeder was een Maata niet achtbaar by de menichen,

Niet hoog in haar bedryf, gelyk de liede wenfchen

,

Zy woont bezyden af, en in een fleste vlek,

Een Engel evenwel bezoekt het klein venrek;
Een Engel fpreekt haar aan, en komt de Mager groeten

,

En zeid dat haren naam de menfchen vielen moeten,
Én zeid dat zy in haar een kind ontfangen zalj

Wiens lof en hoogen roem zal klinken over al.

Doen hem zyn Moeder droeg men kan geen Vader wyzen,
En Jofeph voelt een wrok in zyn gedagten ryzen.

Hy zag in droefheid a<m dat uitverkoren pand,
En dacht om harent wilt te reizen uit het land.

Maar God belet zyn vlugt, en liet hem openbaren,
Wat aan de jonge 'Maagd van God is wedervaren,
En ziet! een Heilig Kind, dat in het duifter lag,

Dat kent het zuiver Lam, eer het zyn Moeder zag
5

Dat hiet hem wellekom , en fchoon het is gebonden

,

Noch heeft het evenwel een middel uit gevonden,
Óm bly te mogen zyn: ö Wat e^n wonder ding!
Het huppelt eer het ftojxl of oit op aarden ging-,

't Is maar een fleg'e (hl, daar in hy was gebooren,
Die plaats was evewel van hooger hand gekooren,
Dur quim een nieuwe fter, om zynent wil gemaakt,
Die, niet een ryken glans , het fchamel huis genaakt.



H O U W E L Y K. 64*

En leid de VVyzen daar; die brengen ofrerhande,
Van goud eu edel kruid, gewas van haren lande;
En uit den Hemel zelfs daar quam een reine fchaar,

Die maakt des Meeren wil de menfehen openbaar*
Den acntften dag-verfchynt,het Kind dat word beiheden,
En voelt geftrenge pyn or.trent zyn teere leden,

Maar t\wyl hem oit gebeurt, zoo leert een Heilig Man,
Dat hy een zondig hert alleen befnyden kan.

Gods Zoon die werd gedoopt, enaishetzougefchieden,
Soo word aan hem gedaan , gelyk aan Hechte lieden

,

Maar des al niet te min daar quam een helle ftem,
Daar quam een reine Duif gezegen over hem.

God fpratv tot al het volk fchoon hem geen menfehen zagen
Slet daar myn lieven Zpon, myn lult, en wel behagen,

Befchout hier, zondig volk, een Lam van reinenaart,

Terwyl een Mens hem walt heeft ^od hemreinverklaart
Syn Jeugd is zonder glans ; en gamfche dertig jaren,

"

Syn hem, als onbekend, in Itïlte wech gevaren.

Syn Vader fcheen een Man die met den hamer wrocht,
En hy, die zyn behulp ook tot den handel brochts

Noch kan hy lykewel, ook in zyn kindiche dagen,
De Leeraars even zelfs met reden ondervragen; *

Te midden in de Kerk daar klinkt een helle Item,
En menig deftig Aan verwondert over hem.

Eer hy zyn arapt begint, komt hem de duivel qaellen,

En gaat hem op een berg, of op den Tempïl Hellen^

Als magrig over hein, maar naar een korten tyd,|

Soo blyfe de zwarte raagt verwonnen in den ftryd:

De Geeften, Codes Heir, die komen neder dtlen,

Verlaten even ze.is des Kerneis reine Zalen,

En itaan tot zynen dienlt, zoo dat een ieder ziet.

Wat eer hem even ftaag de groote Schepper bied ;

Al aie van zyn gevolg, zyn maar geringe lieden,

Maar konnen duivels zelfs door zyne magt gebieden.

't Zyn Viffers voor een deel,maar viiTjn door het Woort,
En hebben even flaag de netten over boort.

Hy geeft de Machten eer, en wil hun tol betalen,

Maar laatze van de ftrand en uit de ftromen haien 9

X x 3 Het
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Het ongeftuimig meir, dat alle ding verfrmd,

Daar is 't dat hy geld, en cyns tot fchatting tind,

Hy geeft den Heer zyn recht? maar boven alle machten,

Soo doet hy wat 'er leeft op zyn geboden wachten;
En fchoon een tollenaar van hem de fchatting haalt,

Al wat hy geven moet dat heeft een vifch betaalt.

Hy leeft gelyk een menfeh, hy laat hem dikmaal nooden;
Maar die zyn honger lasft verwekt hy van de dooden;

Als hy ter bruiloft gaat, hoe veel 'er gaften zyn,
I^och is 'er nimmermeer gebrek aan goeden wyn.

Wanne?r zyn tyd genaakt, om aan het kruis tefterven,

Hy wil geen lange? dag, geen vryen hals verwerven; .

Al ried hem zyn gevolg, te blyven uit den nood,
'

Hy geeft hem ïykewel gewillig aan de dood.

Een van zyn eigen volk gedreven door de quaden

;

Bettoni! een fchendig ftuk, en gaat zyn Heet verraden 3

Maar hy -ontdekt de lift, en wat 'er is ontrent,

En toont dat hy den boel tot in de nieren kent.

Hy word op Judas kus van rakkers aan gegrepen,
Om hem naar Annas huis in 't duifter weg te flepen

°,

Maai hy to niit met 'er daad, indien hy maar en wou,
Dat hy fluks al het rot ter hellen dryven zou.

Ten ieftén Chriftus fterit; maar zon en mane treuren,

En gantfeh het a.ardryk beeft, en fchynt te willen fcheuren
Doch t'vvyl hy wort beweent, zoo blykt het dat hy leeft

Sco dat hy met zyn Sood den dood verwonnen heeft.

j Wonderbaar geheim! wie hadden konnen wenfehen

,

Dat God zich m der tyd zou voegen by de menfehen ?

Sou komen in het vleefch, en worden dat wy zyn,

En lyden aan het kruis een nok geleden pyn?
Sou even zynen Geeft den Vader over geven,
Op dat wy zoadig vulk voor eeuwig zouden leven?

Sou daien in het graf, en tot zyn hoogden lof,

Zich wreeken aan. de dood, en ryzen uit het (tof;

Sou tot een Vader 'gaen, en uit de wereld fcheiden,

En voor zyn lieve Bruid een plaatze toe bereiden?
Sou houüe eeuwig fceft in <?odes hooge zeal?
O Wonder» ieder deel ! O Wonders al te maai

!

Op
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Op, op hier, zwak gemoed, laat ons in volle leden,
Laat ons gaan overzien door oogen van de reden,
Hoe na "de vatte rrou, in E Jen was gemaakt,
Tot onzen Vrede-Vorft en zyne Bruid genaakt.

Laat ons, na rechten eifch, etns naarder over merken 5

Des Heeren diep beleid in deze wonder werken.
Laat ons in (tiiheid zien hoe Codes Heilig Bond,
Ook eer het hier begon, by hem verzegelt ftond.

De weg tot onzen val ,' en M het eeuwig leven,
Door L.od ons in den Zoon, uit enkel jonft , gegeven, *»

Heeft wonder veel gemeens; zoo dat het is te zien.
Dat niemand by geval hier iet en zag gefchien:

't Is in een Hot gebeurt, dat Adam ons de gronden 9
Tot onheil heeft geleid, dat Adam eeril: de zonden,
Door lult heeft uit gewrocht: dat Adam was gezeid.
Wat hem en zyn gemaal voor draf is op geleid.

Dat uit den Hemels zelfs een Kngel is gekomen

,

Lie hem zyn blyden itaat heeft Vaardig af genomen <>

Die met een vinnig zwaard hem uit den Höve dreefc

Soo dat het fchoon prieel voor hem gefiooten bleef.

't Js in een Hof gebeurt, dst Cliriitus heel bevangen9

Met droefheid in~den Geeft:, met duizend herte prangen,
Dat Chrittus voor den Heer ootmoedig neder zeee^

Di van zyn Vader-gunft gewiüe teken kreeg,
Dat even uit de lucht een Engel is gezonden,
Een Engel is gezien, een Engel is gevonden,
Een Engel, tot behup van zyn vermoeide kracht,
Die hem gewiiTen troolt van Gode neder bracht.

Maar weegt het onderfeheid. Wat Adam had bedorven.
Heeft Chriftus wederom, tot onzen trooft verworven:, -

En even op de wys dat eerfr. den menfche viel,

Soo quam 'er weder Heil voor zyn benaaude zie!.

Als Eva met de (lang alleen beilont te fpreken,

SuO is des Heeren gunft van haar en ons geweken,
Maar als een reine Maagd den goeden Engel fprak,

Verlcheen hy die den (lang den kop in (lukken brak.

Als Eva 'door het ooft haar zinnen Ijet verleiden,

Doen is de zoöte vreugd van alle vleefchgefcheiden:

X x 4 Maar
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Maar als een beter Maagd is zuiver van de luft,

Soo is ons herten leed ten vollen uit gebluft.

Als Adam wil een God, of God gelyke febynen.
Ai wat hy goeds bezat dat ging in haaft verdwynen,
Maar door een zedig hen -Teen laag en ftil gemoed,;
Heeft ons het Larr/heritelt tot in het hongite goed.

Als Adam werd verzocht, de ftryd is naau begonnen,
Eilaas! het krank geitel d t is terftond verwonnen;
Maar Godes Zoon , beproeft , nok uit dien eigen grond

,

Yerwind den helfchen draak en zyn door trapten mon4
Als Adam heeft het oir ten quaden raad gegeven,
Soo word hy met verdriet uit Eden wech gedreven:
Maar Chriftus , over al gehoorzaam tot der' dood,

,

Bereid een eeuwig feeft voor zyne bedgenoot.
Door Jaften tot het fruit, en onvuurzigtig mallen,
h Adam in den dood. en wy door hem gevallen.*

Maar Chriitus die het vleefch en welluft heeft veracht ,

Heeft zyn geminde Bruid het leven aan gebracht.

Do^r hoogmoed viel d^n menich , in luften aangefteken,
En is zog van den Heer zyn hooglte goed geweken;

Door ootmoed won het Lam, en door zyn hangepyn,
Is 't dat wy nietig vleelch met God vereenigt zyn»

Door welluft van den menich zooishetbondgebrooken
a

En tegen alle vleefch een vonnis uit gefprooken:
Door Jy.ien van het Lam', door bloed , en feilen ftryd,
h Zyn geminde bruid van alle druk bevryd.

Door houd heeftd' oude Hang de menfehen eerft bedroogen
En van het ftuk geleid* en in de dood getoogen:

Door houd is 't dat ons God den zegen weder geeft \

Door houd v erviel den menfch,door houd is'tdathyleeft.

Hét is een oude Wet, den echten Man gegeven,
3yo Ouders ar te gaan, en met het Wyf te leven,

Sya goed. uit echte gunft, te brengen in 't gemeen,
En met étri woord gezcid, met haar te worden een.

heefe ook het Lam ten vollen acht genomen,
zyneri throon van Code neer gekomen,

c vleeieh gewoont, den Hemel laten ftaan

menfehen wil zyn Vader af gegaan.

Noch
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Noch heeft hy boven dat, die hem voorouders waren,
Hier even in het vleefch, al mede laten varen, ..

• Hy lietze bei gelyk vertrekken uit de Scad,
Terwyl hy in de Kerk, en by de Leeraers zat.

Siet dus heeft Godes &oon , met wonder groot verlangen

,

Als met een (lagen arm zyn lieve Bruid omvangen,
Soo dat hy met zyn dood , die echte lieden fcheid,
Syn liefd' en ware gunft niet af en heeft geleid.

Al wat ter wereld trout is los en ongebonden,
Als eene van de twee ter aarden is gevonden:
Maer Godes trou-verbtnd bequam eerlt volle kracht,

Als Godes eigen Zoon ten grave werd gebracht.

Treed verder myn vernuft., hier is al meer te vinden

,

Dat u, aan onzen God r in liefde kan ve.binden:

, Ei wat ik bidden mag en fcheid niet ut het werk,
Als met een vollen finaak, en naer eenciep gemerk,

Doen eerft het echte bed in Adam is begoinen,

Soo lag hy van den flaep,als vandedood,\erwonnen,
Syn been wen hem ontdaen,zyn vleefch datw^rtgewont
Eer hy zyn lieve Bruid aan hem verzegelt vonck

De ftoffen tot het Wyf is uit de Man genonen

,

En ziet ! op deze wys is Eva vo >rt gekomen
God had 't kbnnen doen, fchoon Adam had g\waakt,
Maar neen, het leven zelfs is uit de dood genaakt^

Juilt op geiyken voet is Godes Heil verworven
Als Chriltus voor den menfch op aarden is ge(t\rven;

,Syn lichaam diep gewond gaf uitgang aan de -ziel»

Terwyl hem uit de borft het bloedig water vieV

Een flaap. ja dood-:luipz Ifs heeft hem den geeft bevang^
Doen hy was op gerecht, en aan het kruis gehangen,

En van het zuiver bloed, dat uit zyn leden quam,
Soo was 't dat zyne Bruid haar kracht en voedzel nam,

Het was een engen band, die God heeft uit gevonden,

Waar door het eenle paar te zamen was gebonden,
* Het was een vaiier knoop als in het aardfche dal;

Of heden is bekent,, ot immer wezen zal.

De Man die mocht te recht zyn Eva zuiler noemen,
Vermids zy bei gelyk van eenen Vader roemen;

X x 5 Sy
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Sy wss noch boven dien aan hem een echte Vrou,
Aan hem, door Godes hand, verzegelt in de trou:

Hy mocht haar niet-te-min zyn eigen dochter hieten,

IVJids zy van'hen^doorGod^aer wezen quam genieten,

Siet daar, een Igrooren band,zy twee en zyn maareen,
Syn vleeich van eigen vleefch, en been van eigen been;

Daer is maer eer Yerlchil de Man heeft vafler leden,

ïs valter in het brein, en vader in de reden,

Vermids hy is de IN Jan, en zy van zwakken aard,
Ziet hoe dit eerfte Volk te zamen is gepaart

Gaat nu eens, waarde ziel, in ltilheid over wegen,
Hoe dat het met den Heer in dezen is gelegen;

Hy is nu door het vieefch,een Broeder van den Menfch

,

En 't was £yns Vaders wil, en zyn volkomen wenicli:

Hy is het eeuwig Woord, den grond van alle zaken,

Van dat *eris geweeft, en dat 'er is te maken:

Hy Vader va~n de Menfch , en. tot een .vafler werk

,

Hy Ma ir, en eenig Hooft , van zyn geminde Kerk.

Hy is me; eigen wil uit zynen Throoi* gekomen,

hn nam Jns wezen aan, de zonden uit genomen:
Ziet dar, tot onzen trooft, het eenig onderfcheid,

Dat frod heeft tufTchen ons en tufTchen hem geleid.

$ Band* die noit en breekt! die noit engerd ontbonden,

Daer nmmer onluft ryft offcheidbriefwert gezonden.(a>
Datf ltaeg de lievs Bruid een volle gunft geniet

,

En nimmer Weduvron, en noit verlaten hht,

Hier kan geen aardfche trou by werden vergeleken:

Wa^t die is in der daad een winkel* van gebreken
Jjaar God ?s e^n met ons, en waarom dan getreurt'?

Hy voelt het even zelfs, al wat zyn Vrou gebeurt,

Daer is in dit Verboni gemeenfchap aller zaken,

jpie zonder onderfcheid de twee geliefde raken,
i Hy zeid met vollen mond, hy zeid de wereld aan,

Wat gy de myne doet , dat word aan rny gedaan.

Door ziet des Heeren Boek, gy zult gedurig vinden,

Hoe na zich bodes Zoon met ons heeft willen binden;

Al
£a") Nafeit Jute ctnjun ftio divortium. Egoinquil, da iis yiltK

ntcrnm 4f nemo rtpiet cas ie manu mea
t
jshi 10 a8.
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At wat de kunde voegt, al wat te zamen waft,

Dat word zyn Heilig tfond gedurig toe gepaft.

Gaat draait voor eerft het oog op deze wonder redön,
Het Wo/tfd noemt zk*h het Hooft.en on s zyn eigen Leden :

Ziet wat een diepe gunlt ? wat eifeht 'er iemand meer?
Ziet daer een Chrilten Menfch,eenlichaammetdenHeer.

Hoort iemand van een boom, van loofof takken (pieken

,

Het Lam en Godes Kerk die word 'er by geleken :

En wie 'er recht verftaat hoe dat men boomen int

,

Die leert hoe diep het VVoortons zwakken aart bemint.
De menfeh heeft Godes Zoon met (lagen lofte danken ;

Hy is de Wyng.iard-ftok ; en wy de teere Ranken; (a)
Hy is die ons verquikt met zap en groeizaam vocht,
En trekt' een teere loot tot boven in de locht*

Sweeft iemand met den Geeft op vaft geboude muren:
Die, onder een verheelt.., veel hondert jaren duren,
Ook daer in fchuilt een beeld van Godes vaftetrouj

De Zoon die noemt hem zelfs een hoekfteen van 'rgebou;
Of zoo 'er iemand tracht om recht te mogen weten,
Hoe dat de zaken gaan, wanneer de menfehen eten,

En hoe het geen men nut vereen :gt met het lyf,

Die leert ook even daar den grond van dit bedryf

:

Het Lam, om zyn Verbond ons krachtig aantewyzen,
Heeft met zyn eigen vleefch de zyne willen fpyzen,

l Om zoo te doen verdaen^ dat ons het innig hert,

Dar ja de gantfche menfeh met hem vereenigt werd,
Verlofler zyt gedankt: de dood die is geftorven,

Gy hebt door uwe pyn ons eeuwig Heil verworven,
- Ons van de vloek bevryd. Jehova weeft gegroet,

Dat ons den zegen bracht, dat is u zuiver bloed*

Gy hebt een (lage fmert op aarden willen lyden,
Gy hebt geen wrange fmaad,of fchanden willen myden,
Op dat in ons de dood, en allerhande pyn,
Om u vervloekte dood, gezegent mochte zyn,

Ik ben, O lieve God! vry meer aan u verbonden,
Vermids gy my geaeeft van al myn droeve zonden,

Als dat u hooge macht my ziel en lichaam fchiep*

En ia het leven bracht en in de wereld riep.

CO Joh. 15- i, *. '• Ik
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Ik wierd' u Schepzel , Heer (des moet gy zyn geprezen,
Doen ik was enkel niet, en zonder etnig wezen;
Maar my is hooger gunft door uwen Geelt gefchiet,

Doen ik vernietigt was, en min als enkel niet.

Gy hebt my door een woord , bekleed met deze leden.
L» in myn borft geleid de gronden van de redens

Maar' dat myn waarde ziel is van den dood verloft,

Dat heeft u bange pyn, en 's herten bloed gekoft.

Hoen gy myn lichaam fchiept, werd ik aan my gegeven.
Mn ar doen gy my genaaft , ben ik in u gebleven.

Doen ik ontfangen werd, verkreeg ik vleefch en bloed»
Maar doen gy my omring, een onbegrepen goed. I

6 Ouizend, duizend maal! en duizenddaar en boven,
Gy zyt met hoogen eer van alle vleefch te 'loven,-

' Dat gy uit enkel gunft ons dorre zielen laaft,

Dan of gy aan den menfch een gantfche wereld gaaft

13 gaven, door het volk, genoo.eh op der aarden,
DJè'waren zonder vrucht, of van geringer waarden,

Indien gy boven al ons niet en had gejont,

Dat hoogfte ziel-verraaak het eeuwig Trou verbond»

ö Laffh O Godes Zoon! en 'God van eeuwighedeni
Die zoo verheven gunft liet dalen hier beneden,

Verzegelt dit geheim aan ons verflagen geelt,

Die ftaag der flangen lilt en quade driften vreeft,

Laat ons dog in het merg u Vader-gunft gevoelen, '•

Als tegen ons gemoed de" quaden tochten woelen.
Als ons de wereld tergt v-de duivel ftrikken leid,

Doch meelt als onze ziel uit deze leden icheid.

Gy hebt u met het vleefch ten Hemel opgenomen 9

Om ons ook in het vleefch aldaar te laaten komen.
Myn lichaam weeft 'geruft, en trooft u met gedult.

Nadien gv in het graf niet eeuwig blyven zult.

Gy hebt onnozel Lam, eens tranen willen* gieten

,

En liet het droevig nat op uwe wangen vlieten

,

Doen u geminden Vrird lag in het drifter graf,

En al een diepe neep in uwe zielen gaf

Hier uit beücot het volk (en vry niet zonder reden)

Pat gy hem liefde droeg, en dal in volle leden*
Want
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Want aïs een deftig Man bedroefde trahen weend

,

Soo word in zyn gemoed de liefde recht gemeent.

Maar nu hebt gy voor ons u 's herten bloed vergóoten,

En 't is gelyk een droom uit uwe borft gefchooten.

o, Wat is dateen gunft! die gy den menfehen toont,

Die van zoo wreden dood u niet en hebt verfchoont!

Daar was noit Bruidegom op aarden oit te vinden

,

Die met zoo diepen zugt zyn herten quam te binden,

Aan zyn verkooren lief, als God on> hoogde goed

,

Aan zyn geminde Kerk, aan onze zielen doet.

Hy zweeft daag over haar, met wonder groot verlangen ,

Gelyk een Jongeling met zoete min bevangen;
Geen dond, geen oogenblik,van al dengamfchendag,
Dat hy van haar vertrekt, of elders wezen mag.

Schoon zy by wylen valt, hy kanze niet verlaten,

Schoon zy van hem verdwaalt, hy wilze nimmer haten,

Hy duldhaar zwakken aard, hy draagt haar zwarenlaft,

Hy blyft in haar gemoed met ft de ketens vaft.

En of zy menigmaal verlaat zyn reine wegen

,

Noch is hy lykewel tot haare gunft genegen;
Hy roept haar in den geeft , hy klopt haar op de borft

,

Tot zy eens wederom van haren Schepper dorft,

De ziel ook wederom en neemt geen vergenoegen.

En kan tot geen vermaak haar droeve zinnen voegen,
En vind geen rechte vreugd' in al des werelds iuff,

Tot zy , met God verzoent , in haren Schepper ruft.

Schoon dat 'er eenig menfeh ter eeren word verheven,
hn dat hem machtig goed en fchatten zyn gegeven,
Schoon hy een lan jfchapb >ud,oók met zyn eigen ploegt
't En doet noch evenwél de zielen niet genoeg,

Schoon dat 'er iemand heerfcht tot 's werelds laafte paltn 9

Soo dit in zyn bevang de gantfche zinnen dwalen,
De ziel gelykewel en vind haar nier verzaad,
Tot zy met volle drift tot haren Schepper gaat,

Gélyk het Zee-Compas gedurig plagt te zweven,
Én aan het viugtig daal geen ruft en werd gegeven,
Tot dat het regel recht zyn lieve fterre ziet,

En uit haar fenoonen glans alf' vollen lult genie*.

§00



65B GEESTELYK
Soo fhat het met de ziel; zy drilt van alle winden;
En weet geen vallen trooft op aarden oit te vinden;
Tot zy die grooteSter., dat Hoog en Heilig Licht t

* Krygt binnen haar gemoed en onder haar gezicht.
Een die zich in de irou genegen is tegeven,

Word om zyn' echte deel om eenig goed gedreven,
Of om een wakker oog, of om een rooden mond,
Of om een bly gelaat, dat heufch en geeiiig ftond

;

Maar gy , ó zuiver Lam ! komt uwe Bruid genaken
Niet om haar fchoonheids wil.maaromhaerfchoontemaken
En ('tgeen noch fchoonder is )dat haar vercieren moet
Is u verhleikte mond, en u vergooten bloed.

U leden, zuiver Lam, verwond in alle dtelen,
Zyn aan u, waarde Bruid, gelyk als Hals-ju welen;

Uit u mismaekt gelaat ontluikt haer fch.one glans j

En u bebloede kroon , dat is haer maegde krans

:

Een Bruid van onzen aard die ziet met groot verlangen

,

Een frhTen Jongeling, en zyn gebloosde wangen,
Daar is Haer ftaeg gepeis, haer gantfche ziel ontrent 3

Daer is 't dat ziel? haer oog gedurig henen wend;
Maer u verkr.oren Bruid die gaet haer ziel berieden,

Aan u gebrooken iyf, en u gewonde leden;

Aan u geftraemde rug, en door g; (teken borft,

Daer lett zy haren brand , en laafc 'er haren dorft.

Sy denkt meeft alle tyd, hoe vaft hy was gebonden
tSy wafcht haer in u bloed, door wandelt uwe wonden,
Sy blyft in dit gepeis tot midden in der nacht,

Vermids haer vierig hert van daer gezondheid wacht.

Als Chriftus was genood daer twee gelieven trouden

,

En door den echten hand tot eene worden zouden,
Doen heeft hy kiilig vocht, dat in de beeken vloeit,

Cemaekt tot edel nat dat aen den wyngaert groeit

;

Dat werd daer in de teelt in volle maet gefchonken,

Qntfangcn met vermaak, en vrohk uit gedronken,

Soo aat men ftraks vernam een ongewoone vreugd;

Want uit den wynontftond een drift van nieuwe Jeugd.

Wat zal des Hemels Verft na dezen eens bedenken.

Wat voor een diep vilmaek aen zyn (5ëminde fchenken,
all
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Als hy zyn eigen feeft hier namaak vieren zal,

En roepen over hoop geheel het aardfche dal

!

Als zyn gewende Bruid , ter eeren op genomen

,

Sal. voor hem zonder vlek en zonder rimpel komen,
Sal brengen voor den Heer een vrolyk aangezicht T
Geciert met enkel glans, en met een eeuwig licht,

Dan zal ons belle deel in haaflen weder komen,
En keeren in het Huis daer uit zy was genomen;
En 't vleefch dat eertyds was een fmïfFe van de pyn„
Sal dan gantfeh buiten leed en zonder fmerte zyn.

De Vrienden, door de dood zoo langen tyd verfcheiden,

Die zuilen ondereen, en niet hen lieve beiden,
Dan paren op een nieu, en leven zonder ftryd,

En niet gelyk het ging in haer bedroefden tyd.
f

6! Met hoe zoeten jüil, en wat een diep verlagen,
Sal dan het uien gebou zyn ouden gaft omfangen ?

Al wat hun van het vleefch en van de wereld heugt 9
Sal hun maar doffe zyn tot luft van nieuwe deugd.

Dan zal ons befte deel- de wel bedachte reden,
Noié door een dom gewoel haar palen overtreden:

Noit met het rein vernuft haar (tellen in verfchil;

Want daer en zal geen luft meer ftryden met den wil,

Ontfluit u , myn gemoed , op zoo gewende zaken,
Op dat ik eenigzints dit Heil vermocht te fmaken :

Ik bidde poogt een woord te brengen aan den dag
Dat ons in dit geheim wat dieper leiden mag:

Wel peift dat eenig menfeh zyn wooning ziet verbrandeü
En doolt dan langen tyd in verr' gelegen landen,
Met droefheid overllort: met kommer aan gedaan,
Vermids zyn befte pan.1 tot aflehen is vergaan

:

Peift vorder, dat hy komt, nu moede van het dwalen^
En vind hem wederom in zyn bekende palen,

En vind zyn voorig Huis, dat plat ter aarden lag.

Nu weder nieu geb^ut , zoo kondig als het mag.
De zalen op een ry , geciert in alle deelen,

De kamers vol tapyt, en koffers voljuweelen,
Den Huisraad wonder net, den Hof van nieu geplant,

ïn 'c korte 9
gantfch het werk verzet in beter ftant.

Peift,
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Peift hoe dat hem de geeft in vreugde zal ontluiken

9

Als hy zyn oud vertrek eens weder zal gebruiken,

Met als het eertyds was, gezonken in het Hof,
Maar zoo het heden is, gelyk een Princen Hoi. ,

Ziet dus (namyn hegryp)"zal h-ar de ziel bewegen,
ATs zy vernemen zal des Heeren milden zegen,

Ontrent haar ouden romp, nu weder nieu gemaakt ^

Daar van zy noit de luft voor dezen had gefmaakï.

Noch wil ik boven al de ziele vergelyken,

Met iemand die verreiil in verre Koningryken,

COf daar het edel goud in voile luifter ftraalt,

Öf daar men diamand of ryke peerels haalt;)

Ën als hy dan een fchat van alle moye dingen,

Van keetetis, edel tuig, van wonder fchoone ringen,
Te za,men heeft gebragt, en keert .dan wederom,
Soo iê hy over al de Vrienden weilekora.

Syn Wyf in droeve zorg en zonder goed gelaten

,

Omvangt hem met den arm te midden op de ftraten

;

Sy vind haar geelt verbaal! van zoo een ryken glans

,

En noemd hem even Haag een perel van de Man$.
Haar kleed , te yooren fchraal , dat word haar uit getoogen,

En zy word op gec/ert als lieden van vermogen;
En waar men door het huis het ooge maar en ilaat,

Daar vind men over al de kamer vol ereraad. . ,

Het lyf notm ik het wyf. Hoe zal het ftor verquikker. ?

Hoe zal het zynen itant in ander wezen fchikken?

f
Wanneer het innig deel eens weder keeren zal,

'Vereert met enkel glants en buiten ongeval?

Myn tonge ftamert wat, in deze groote zaken,
ÏWaar kan den rechten grond in geenen deel genaken:

Ik zuchte, lieve God'! en vry met ongedult,
Tot gy ons dit geheim eens kondig maken zult»

6 Wonder diepe vreugd, by niemand afgemeten,
Als ons inwendig deel van God alleen bezeten,

Zal vry zyn van het vleefch, en wat het vleefch verzint,

Zal vry zyn van het ftof, en wat het ft >f bemint:

Jefu! ware bron van allerhande lullen,

Ook voor de doode zelfs die in der aarden ruften

,

Wan-
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Wanneer komt eens de tyd , dat u dit . wonder- Al»
Als Koning -hulde doen, als Rechter eeren zal?

Gy komt, gewis. gy. komt,, daar zyn gezette ftonden,
Waar aan van alle tyd de wereld is gebonden:
De wereld neemt een end, «en wat 'er wereld niet,

Buigt onder Godes. hand, en onder u gebied.

Daar zal een hel trompet door al den Hemel klinken,

En doen aan alle pracht den hoogmoed neder zinken,

En doen het nietig vleefch verryzen uit het gr^f,

En al wat aan den worm eens aas en voedzel gaf.

Waar is, 6 bleeke dood! u felle daal gebleven?
Het graf zal open gaan , het (lof zal weder leven

?

En noit en was 'er menich zoo verr'tot niet verrot,

Of hy zal weder zyn, en kennen zynen God-
Siet hier is nu een dal vervult met- dorre beenen,
Gantfch eigen aan de dood , geiyk de fpotters mecnen ?

Maar neen al fchynt 't (tof, des egter niet te min»
Daar komt een verfche kracht, een nieu bewegen in»

Daar komt een fnelle wind van boven af gedreven,

Dia buldert op het veld, en doet trompetten leven;
Daar komt een jeugdig vleefch gezegen op hetbeeö»

.En fchakelt op een nieu de leden over een.

De zee met ha :r gevolg , die zal haar jdooden geven,

Er zetten op het droog die in het water bleven;

Wat oit een groote vifch of ander dier verflond,

Dat zal den jongden dag hun rukken uit de mondj
Al wat 'er oit verging ontrent de dorre dranden,

Of lag gelyk als mis op wei of kooren landen;

Al wat 'er is^ verteert door middel van het vier,

Of bloedig, voedzel gaf aan eenig zeldzaam dier;

Al wat het dof bezat zal uit den grave dygen.
En wat 'er ziel ontfïng zal weder adem kr.ygen,

Sal groenen op een nieu, gelyk als jeugdig gras

^

; En komen in den dand gelyk het eertyds was.
De gantfche wereld klood die zal bedaan te baren,

Èn brengen aan den dag al wat eens menfehen waren,

Y y Hce
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'Hoe zelffcaam Wik 'er gaan-, als gantfch hetaartfche dal,

Juift.alseen 'itómj*è\ Wyfq zich open geven zal!

Gel-yk bhs: mëti£ viefcTch ,• ontrent de lefte ftorjden, •

Wanneer het lic/rfam (laaft om haaft te zyn ontbonden,
Send tcikens van de dood, al eer het herte fluit,

Send boden, zoo het fchynt, en poften voorea uit;

(Het oog zakt in het hooft /en word allengs ken duider,

De roode Hapert -blerk\ dé wan-gen zonder luiïier;
• De mont vol onguur ïcnirm v'd£keel vol hees gezucht

,

Tot dat .de baftëe ziel ten leftcn henen vlucht.)

Soo wil 't hier namaajs gaan V wanneer de tyden naken (a)
Dat God zal alle g

! ans tot ftof en afTche maken,
' Dan zal' men in de lucht, en even boven d^en,
Veel wonders in de Zee, cri'öp der aarden zien:

De Zon , hef machtig vat , en- haar vergulde ftralen

,

Die zullen bloedig zyn, en zonder regel dwalen;
De Maan zal met een zak betrekken haar gezicht,

En toonerï aan het volk een wezen zonder licht:

Het gantfche nacht
:
gieraad, de 'glinfter-ryke fterren,

Die zullen duifter z\ n , en oader een verwerren

,

En, t'wyl het angflig volk- uit bange herten zucht?

Verfmelteh als een Was, en zygen uit de lucht.

De Winden aan gevoert door felle donderflagen

,

£)ie zullen enkel fchrik door al de wereld dragen:
De Zee, in haren loop, verlaten, van de Maan,
Sal met een vreemd gedruis de fteile klippen paan.

De vaften ömtne gang van dagen, maanden, jaren,

En zal geen winter meer, geen zomer openbaren.

Het zy men 'vreugde fchept, of zware fmetten lydj

Het zal gedurig zyn, en buiten alle tyd.

De rotzen even zelfs, en hoog verheven wallen,

Die zullen óver hoop, en plat ter aarden vallen,

En' al wat magtig fcheen, of diep gewortelt ftond,

Sal lqs en vluchtig zyn, en zweven zonder grond,

De ftonden van dea'tyd, die wy te vooren zagen,
Die worden over al geheten menfehen dagen/

Maar
£a} Matth. 24: jo, Ns e. 13; 24. Li;c. 21: 2£« F,fai« 13: ia.

Ezech. 3*** /•
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Maar een die komen zal. die is des Heeren dag,
Die geen ellendig menfch voor zyne keuren mag.

Daar zal een hel trompet door al de wereld klinken,

En doen aan alle vlcefch den hoogmoed neder zinken»
Dnar zaleenftemme gaan door gantfch het aartfche dal>

Die in de grave zelfs een ieder hooren zal;

Ryft op gy Doode ryjï, en hoort het oordeel vellen
,

Dat u zal in de pyn of in de ire:;ga e ftellen\

De Rechter is bereid, de tyd die is vervult,

Dat gy verdiendeftraf ofloon outfan:e> zult.

Hier op zal GodesZoon , de Rechter aller volken; 2
Met glans en groote kracht verfchynen in de wolken *

En zitten in het Recht, en brengen aan den dag,
Wat oit verhoolen was, en in het duifter !ag„

Dan zal hy al het leed van zyn geminde wreken,
Dan zal hy alle magt en alle pragt- verbreken.
De Dood, het bleeke fpook, verzelt met nare pyn,
Die zal in dezen ftryd de laatfte vyand zyn

,

'

Dan zal een gtoote fchaar die niet en is te tellen

,

Dan zaleen öfagrig heir zich voorden Rechter Hellen f

Y y a De
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De meefter roet de knecht, de ridder met de graaf*

A De bouwer, met den heer, de koning mee den flaaf-

Dan zal zich alle vlèefch voor zynen Schepper zetten ,

Om daar gekeurt tezyn na Godes hooge wetten;

Om daar met eeuwig Heil door hem te zyn gekroönt,
Of anders, na den eifch, van hem te zyn geloont,

Daar zal het wakker oog dat noit en heeft geilapen -,

Gaan fcheiden over al de bokken uit de fchapen

,

Gaan letten wie een wolf, en wie een herder was,
En wie de fchapen at, en wie het vee genas.

Al wat 'er is bedacht, of in der daad bedreven,

Dat is in zynen boek ten nauwflen op gefchreven;
Al wat in ieder menfeh ontrent den boezem woelt,
t>at word in dit gericht als met 'er hand gevoelt,

Hier baat geen flim bed ryf, geen veinze geen ontkennen,
Gelyk zich menigmaal de lieden hier gewennen

:

Al flamert fchcon de tong, ai zwygtdebleekemond,
De Ceeft die doet hem op tot aandediepfle grond.

Kom denkt nu, lieve ziel. wat is het eeuwig leven ,

Dat God uit enkel gunfl zynk'nders heeft te geven ?

Wat is het brui lofisfeeft, dat God heeft toegezeid,
Dat God zyn waarde Bruid voor eeuwig heeft bereid?

Het is een flage vreugd', en volheid aller luften,

Het is een diep vermaak , daar in de zielen ruften

,

Het is een helder licht, een blyde zonnefchyn,
Gezondheid zonder leed, een blydfchapzön'derpyn*

En. leven zonder dood, en heden zonder morgen,
En eere zonder haat, en weelde zonder zorgen;

En vrede zonder twift, en welftand zonder nyd,
En liefde zonder vrees, en wezen zonder tyd;

Het is een eeuwig feefl, dat niemand kan befchryvèii,

Daar noit een droef geval de vreugde kan verdryven,
Een onbegrepen Heil, daar in het ooge dwaalt,

En dat in 'smenfjhen hert noit af en is gedaalt.

Gelukkig is de ziel. die eenmaal zal genieten

,

De beeken van geluk, die in den Hemel vlieten:

Gelukkig is de menfeh, die van de dood.bevryd,
. Svd God en eeuwig Heil zal lovca t'alier tyd.

>"
o Dak \
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O Dag, O grooten dag! beginzel van het leven,
Wanneer ons laftig klei zal in de hoogte zweven,
Wanneer de bleeke dooi zal vluchten uic het veld,
Uit vreeze van te z en den onverwonnen Held.

O Dag! O gvooce Dag! als wy met reine leden,
Den Heere zullen zien, en voor den Schepper treden.
Als dit ellendig vleefch, bevryd van ongeval,
Voor eeuwig zynen God ter eeren leven zal.

O Dag! O grooten dag! mee blydfehap overgooten,
Wiens fmaakoit men fchen hert voordezen heeftgenootert,,

Noit oog en heeft gezien. O tifag! O grooten dag!
De grootite die 'er oii op aarden dagen mag.

O. Bruiloft , hoogde vreugd! O. Wenfch van alle dingen

!

Ik hoore (na my dunkt; den grooten Koning zingen,
Jk hoore Davids harp, ik hoore zoet geluit,

Ter eeren van het Lam, en zyn geminde Bruid.

O Vorft!O Schoonde Vortt! uitmenfehenzaadgefproocen,
Met Godes eeuwig Heil en Zegen overgooten,

Gekroont in volle maat met hoog verheven eer,

Niet heden Hechts alteen, maar ftaagen immermeer,
Gy zult ons 'laten zien^de volheid uwer fceften.

En zult dan zyn de Geeft van ons vernieudegeeften;

De Ziel van onze ziel, het al in ieder menfeh,
Ons wezen , ons vermaak , ons vollen herten wenfch

Gelyk een vluchtig hert, aan alle kant gedreven,
Dat in de bolTchen zelf geen ruft en werd gegeven,(a)
Een dorren adem blaa'l uit zyn verhitte borft,

En zoekt een koele beek voor zyn benaaudendorft;

Soo is 't dat myn gemoed- en al de zinnen hygen;
En met een bange zugt tot in den Hemel ftygen,

Naar u, O ware Bron! O reine Water beek,

In wien ik even ftaag myn droeve zinnen breek.

Op, op, ó defrig. Herd! onwinbaar in hét ftryden ,(b)

Gord nu te dezer uur het' zweerd aan uwer zyden,
Hetzweèrd,het magtig zweerd,het Kobinglykcjeraad,

Een teiken aan het volk van uwen hoogen ftaat,

Y y 3 Ge-
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Gebruikt van heden af de krachten uwer ermen,
En wilt het zuiver recht, en ware trou befchermen.
Op dat door u beleid, ten letten mag gefchien,

Dat noit en is gedaan, en nimmer is gezien.

U pylen zyn gefcherpt, en na den eifch gefkpen,
De-vyand diant. ':ef:r,okt, en aas te zyn gegrepen,

Al *" r

e dac uwc macht zal willen regen itaan,

Die zal u' rechter hand geheel te morzel ilaan,

U tbroon, o magtig Vortt./ d,e zal beftendig blyven*

\ ry 'anger sis het zwerk zal om den Hemel dryven.

'c Is billik uit 'er aard wat uwe magt gebied,
s
coo dat het film bedrog voor uwenYcepter vlied.

Gy hebt het recht bemind, de reine trou geprezen,
Maar haat in tegendeel het boos en fchendig wezen;

Dies heeft u.Goi geza'fd, en meerder eer gejont.

Als iemand die zich oit in aard' of Hemel vond
U kleed, wanneer gy komt omtrent de jonge luiden

3

Is niet als enkel myn'h', en reuk van zoete kruiden;

Soe dat het gmtiche land van uwen zegen weet,
Als gy in 'volle glans uit uwe kamer treet,

Siet. onder u gevolg zyn Dochters aan te fchouwen,
In hoogheid voort gebracht, en boven alle Vrouwen:
Die flaan tot uwen dientt, met groote vlyt, bereid,

Verwondert in den glans van uwe Majefteit.

Maar t'uwer rechter band komt haar de Bruid vertoonerj,

Die gy tot u Gemaal hebt eenmaaj willen kroonen,
Met rein, met edel goud, dat>l de wereld acht,

Om dat 't over zee van Ophir is gebracht.

Wel aan nu, ichoone Maagd, u Staat die zal vergrooten,

Vergeet uw ?

s Y;-ders Huis, en uwe lands genooten

,

En nangt ^en Koning arm, zoo wil de groote Vorfk,
' U prenten als een beeld op zyn genegen borfl:

So.o wil net magtig volk van Tyrus u gedenken,
En ui: hiar ryke kuil met edel tuig befchenken»
To I i'wer Jengd, en met een blyden zin,

U huïac komen doen gelyk een Koningin,
Gy zy* , verkooren pand, in fchoonheid uit gelezen,

£a héeriyk in gelaat, en óefüg ia het wezen,
En
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En wondec net gecjert tn& uwe Bruiloft i#efh
. Maar des- al niet ce-min noch fchoondc-rjn den. Geeft.
Men gaat u. waarde Bruid, den Koning toe-bereiden,
En. afliet .

Mnagdc-roc dat komt u daar .geleiden,

J)at tornt mer.groote vreugd, betreed fraj magtig Hof,
En qaeelt ifsen nieuw gezang, gedicht roe uw-n lof,

pHncei&y ween; gegroet, u takken zuilen bloeyen,
En uk u reine ftarn daar zullen- Verliep groeven.

Vriendrnne. fchept een moet.,de vrugt van uwenïchoor,
Sal buigen onder haar de kraetren van de dood-

Godinne', weeft verheugt , mc,i
:
zal in ,allc ve'den,

Men zal tot allen tyd van uwen zegen melden,
En daar en is geen menfea in gantich hetaardïche da!,

Die niet met (lagen lof u naam verheien zal.

.

O Dag/ O £:;ooten dag! wilt in der haail verfchynen,
Op dat door uwe glans de. zonde mag verdwynen;
• Op dat het nietig vleefch, dat irftkn gravc lag,

Met on vermoei den vlyt den Schepper looyen mag.
Dan zal de ware Kerk *in voller rn«ten leeren

,

Hoe zy den Levens Vorft moetpryzen danken, eeren;

Hoe' dat een reine z.icl in haren God, verblyd,
En hoe men Heilig roept, en dat voor alle" tyd.

Dan zal aan Godes volk;, aan Godes lieve icharen,
Het nieuw Jerufalem zyn luiiler openbaren :

Dan zal het open doen zyn ongemeten fchat,

Bv geen vernuftig brein te vooren oit ge at:

Dan zal des Hebren licht in. volle (halen fchynen,
En ai wat grouzaani is, van ltonden aan verdwynen:
Geen helle diamand> of, ander fchq$>n juweel,
En toont in zynen glans het aller minde deck,

Wat is doch, waarde ziel, de iuifter dezes werelds?
De poorten van die flad die zyn van reine' peerels,

En ieder is 'er een, (denkt wat het wezen moet,
Daar God op deze wys het ftuk ons open doet!)

Haar gronden zyn faphier, thopaas en amathiflen,

Daar in' het aardlche dal noit menfehen af en wiften;

Haar ftraten enkel goud, gelyk gezuivert glas,

Dat niemand, heefbgezien, ook nok te voorea was,
Y y 4 Eh
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En fchoon of in de flad geen tempel is te wyzen*
Men hoort 'er evenwel den Schepper eeuwig pryzen:
Het Lam dat leert het volk, en God die is de Kerk,
God is haar eeuwig Heil, haar eenig oog gemerk.

God 2;al het bruilofs kleed aan hare leden palTen,
En^van haar aangezicht de droeve tranen watten:
God zal met Hemels daau . vol kracht en rechte keeft,

Haar laven aan de ziel , en drenken aan! den geeft.

Hier fchiet geen hèete zon de kracht van h?.re dralen,
hier laat geen Koude maan haar dampen neder dalen

;

Hier word geen licht gebruikt, als in het aardfchedal^
Haar fakkel <is het Lam, en C od verlicht 't al.

De nacht en haar gevolg bekleed met duifterheden

,

En word 'er niet gezien, en word 'er niet geleden:
Wat vuil of grouzaam is,' en heeft 'er geenen kans,
Hier woont een zuiver licht, 'en niet 'als enkel glans-

Hier komt een reine lucht met helle ftralen fchynen,
Het oud' en is niet meer, het eerfte moet verJwynen,
Hier zal een nieuwe lucht, een ander wereld zynj
Gezuivert van verdriet en alle droeve pyn:

Hier zal het ooge zien, wat al de zinnen wenfchen,
Want God zal even zelfs hem voegen by de menfchen,
En woonen by het volk* 6 Nok begrepen zaak!

ö! waar de Schepper is, daar is alleen vermaak!
Hier komt een reine beek van Code neder dalen,

Die fpreit haar in de Had, en al de naafte palen,

Die voed in haren grond des levens fchoonen boom,
Een cierztl van den Hof, en van den ryken (Iroorru

Hier is geen reden meer om eenig leed te zuchten:
Eenieder nieuwe maant , die geeft hier nieuwe vruchten ,

Het blad is e ven zelfs gantich heilzaam aan de menfch,
En fchenkt voor droeve pyn celuk en harten wen fch.

Hier iVeeü rein vermaak, en Haag een Juftig wezen,
Hier alle vreugden keeft, die zielen kan genezen,

Hier is het hoogtte goed, hier is geftagc ruil,

Hier is volkomen tiooil en aller herten lu(t;

Hier is het rechte merg van Godes hooge werken,
Die gcea vernuftig hoof: op jpldc kondie; merken;;

-1 .' Hier
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Hier is de rappe ziel in haar volkomen kracht,

En weet in volle maat dat noit en is gedacht:

Pier ziet men in het diep, dat noit en is gemeten,
Hier leert men uit de daad dat noit en is geweten*

Hier uord 't op gedaan dat noit en is gekent,
En daar noit edel brein zyn fpits en heeft gewent^

Hier ziet men met befcheid de gronden van der aarden,

De maan en haar gefpan, de gulde zonnen paarden,
Hier ziet men wat de lucht en wat dé zee beroert, *i

En wat dit wonder rad gedurig ommc voert;
Hier kan een rappe ziel ten vollen onder vinden,
Het woonhuis van de frieeu, en van de koude winden,
Kn hoe dat in de lucht de blixem werd gebaart

,

v
.

En hoe het zeldzaam vier in takken neder vaart,

Waar uit den rrgél ryft. en h^e den koelen regen,
Komt uit een dikke wolk van boven af gezegen,
>v En waar den dageraad haar verfche roozen plukt*

En hoe de zwarte nacht haar weder onderdrukt,

En waarom meer gezeid? de Schepper aller zaken,
Sal ons te zyner tyd den Hemel kondig maken,

Sal door z\n helle glants verklaren ons gezicht,

En ttorten ia de ziel een onbegrepen licht.

IJou fl.il, 6 zwakke pen !. en laat de refte blyven,
Jn u en is geen kracht van dit geheim te ichryven*

Stelt al het vorder uit, tot eens het wonder Al,
Hier namaals zich ontdoen en open geven zal

Hoe fnelt my. nu üe geeft, om God te" mogen naken!
Om God ! te mogen zien, en God te mogen fmaken!
O God ! gy zyt alleen de trnoft van myn gemoed,
Myn haop,myn toeverlaat myn fchat en hoogfte goed;

Myn diepfte herte wen feh. Wanneer doch zal het wezen.
Dat gy* uit enkel gunft, myn qualen zult genezen?
My roepen uit hetvleefch", my (tellen in den Geeft,
My brengen daar geen dood of hel en word gevreeft?

Gmt my doch, lieve God, dat ik u mag genieten,

$00 kan geen tegenfpoed, geene pyne my verdrieten,

Soo kan geen aardfche vreugt verrukken myn gemoet,
Om dat myo innig hert van elders word gevoed:

Y y j Kob*
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Kom wooritrhr deze ziel, zool wil ikgeenzint's vragen.
Naar- al dat iemand plag op; aarden na te jagen , .

«Naar iet, dat ooit een Heid^ cfmagcig Koning wan

,

}a, wat denr.Wemel zelfs voor zegen 'hebben kan.

.

In God is alleivreugd ter. volheid op gefloorenv
Wie heeft 'er haicun hem o: t recht vermaak $akxw£n?
Wie is 't idie zonder God bit eenig goea antfirrg ?

Geeft u, aan my, ó. Heer- hen neemrTmyalle ding;

K<omt oefTent dit gemoed. Send rykdomneimtzeweder •

Maakt ziek ofmaaktgezond , 'ver heft of flor 't my neder

;

Ik fta voor u tereid; Maar als gy komen zujc;

Soo geeft iry; doch een hem gewapent me« gedult.

En gy, ö zuiverLam! die neder zyt gekomen *

Ons banden hebt geflaa-t; ©ns fmerte weggenomen;
«•In wiens ver-foóren fchooo de 'Vader heelt ;geieid;

Al wat voor uwe Kerk do'ór -hem is toe bereid.

-Gy hebt myn boozen' aard ; en myn verdiende plagen;

In u gezegent Lyf ; in uwen Geeft gedragen ;.

< Gyhebt des Heeren wraak ; tot in den diepiten gront;

Gy hebt in u gevoelt dat my te lyden ftond.

ö Soen voor onze fchuid! en öorfpronk van 'hei leven,

Wat zal ik immermeer u weder- konnen geven? .

Wat zal myn zondig hert bit brengen aan den 'dag,

Dat u]in eenig deel ten goede dienen mag?
Eylacen! niet een zier. Wy zyn onnutte knechten ,

Die niet tot uwen dient! en weten uit te rechten,

Wy zyn maar enkel ftof, en byfter aards gezin c,

Soo dat men niet als vleefch in onze zr nen vind a

En des al niet te-min zoo wil ik myn gedachten :

Mvn hert , en innig merg, myn ziel eri gantfehe. krachten,

"Gaan fchikken t'uwer eer, en zingen uwen lof,

Tot rny de bleeke dood zal leggen in het ftof.

^ En dien u, lieve God 9 niet als u fchepzei zoude,

Niet als het my betaamt-, of als ik heden woude,

Ik wiïde beter doen, indien ik maar en kon,

En d?t een honger Geeft. myn zwakheid overwon,

O (»vi die myn gemoed het willen hebt gegeven,

Maak: dot ,> tot de daad mag werden aan gedreven,
Mag
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Mag worden op gebeurt-, door u verheven kragt,

Waar op myn innig merg mee groot verlangen wagt:'
Komt gy als Bruidegom, met onze ziele paren

,

En wilt daar uwe kragc en zegen openbaren:
Komc drukt ons in den geeft dat rein en Hemels Beeld.
Dat ons, na lange pyn, den nieuwen menfche teelt.

Ontfluit het innig 'Merg van uwen bede fchatten,

JÖi.e noit, na rechten eiYch, ons aardfche zinnen vatten,

Word een met onze ziel, omhelfr, u lieve Kerk,
En open: uvi'e Bruid dat hoogde wonder werk,

Den boezcai uwer gunih den keef!; van alle zaken.
Die ons'ellendig voik alle<?n kan zalig maken,
Die ons den geeft verquikti, ons drenkt met reine wynv
En fchenkt ons'sliernels vreugd daar wy op aardenzyn.

Cy kent myn krank gefteL, het fchepze'l uwer handen,
Gy keiitmyn zwakken aard, en myn bedroefde banden,
Gy v/eet dat ik alleen maarftofen afchenben,
En dat ik, ydel menfeh, 'u wegen niet en ken.

Verligt myn dorren geeft, en zuivert myn gedachten,
En geefc dat ik voortaan de wereld kan verachten,

Geeft dat ik anders doe als ik te vooren plag,

En even in het ftaf den Hemel voelen mag.
Wik uit dit 'tranen dal dit nietig fchepzel halen,
En Iaat het in het graf meirvrede neder dalen ,

Hy heefc genoeg geleeft die gy de iongfte bied,
Dat hy tot zynen troofl den noogden Troo? ter ziet,

Dat hy omhelzen mag den Heiland aller volken,
Om namaals hem te zien hier boven in de wolken

,

Dat hy den i:«eld befchout die met een volle kragt 9

Heefc onder zyn gebied de Prince van der nazc.

Gy hebt met diep beleid, en met eengroot vermongen,
Gy hebc mee huid envleefch myn beenen overtoogen, ,

A1yn ingewand bekleed, myn leden overdekt,
En banden over al en aaders uirejefirekt,

Gy hebt myn aard gekent, ook eer ik was begonnen,
Gy hebt myn weeke (lof als kaaze laten ronnen

,

1 Gy hebt 'door enkel gunft myn leden uit gewracht.
En, doen het u beviel, getoogen uit der nacht.

Gy
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Gy hebt my Vrouwen melk. en voedzel laten finaten,
En zult in korten tyd my weder aarde maken,

Jk ben een dorren halm - een jamp , een ydel kaf,
Ik helle lange tyd, ik zyge naar het graf,

Ik ben een nietig ding nu dichte by \ verrot t-n*
Ik ben gelyk een kleed bevogten van de motten,

He fnelle na den kuil, en na de laatfte reis.

En ga met grooten haaft de wech van alle' vleifch.

Maar fjhopn ik dit gevoel, waarom zal ik verzagen?
Waarom myn angfrjg hert hier overleggen knagen?

Ik 'weet het voor gewis . 'du myn verlofTer leeft,

En dat hy volle macht van alie zielen heeft.

Ik weet 't voor gewis, hy zal myn ftof verwekken*
En met haar eigen huid myn leden overtrekken:

Jk weer-, hy zal het rif, dat in het duifter lag,

Eens ftellen in het 'licht en brengen aan den dag.
:

Ik weet my zal geen dood of duivel weder houwen.
Van God, myn eenig Heil, met oogen.aan te fchouwen:

Jk weet ik zal hem zien ook in dit eigen. vleifch,

En 't Is my in den geeft een wonder zoet gepeis.

Envreeftnïer, waarde ziel, wel haaft te zyn ontbonden,
Gy zult dan zyn bevryd van alle fnoode zonden,
Van 's duivels Dim bedrog, van al zyn wreed gewelt,

Van al dat oit den menfeh h er op der aarden quelt.

Gy zult in tegendeel den fchepper aller dingen,
Gy zult des Heeren lof vo r eeuwig mogen zingen;
Gv zult voor oogen zien een onbegrepen fcliat,

By geen vernuftig brein op aarden oit gevat.

Gods Zoon i> even zelfs een offer voor de zouden

>

Die heeft c?e zwarte nacht voor eeuwig in gebonden*,

De gramfchap is geftiït, hec onrecht is gerecht,^

Het handfehrift is te niet, en aan het kruis gehecht V

De fchuld is af gedaan, de fchande wech genomen,

De nacht die is voorbv, het licht is in gekomen,
De ftrafrVr is geftraft', de dwinger overheert.

De droefheid is in vreugd, de fmaad in lof verkeert:

De wanhoop is vertrooft, de wraak die is gewrooken,

De (bikken zyn g'éffcrikt , de banden af gebrooken

,
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De zwakheid is gefterkt, de felhe^ is verzacht,
Daar is een helle glans gerezen in 'er 'nacht,

De tweedragt is verzoent, het onheil s genezen,
En al wat eèrtyds was dat heeft een aider wezen,
En met een woord gezeid, de dooder i. gedood,
En 'c aardryk word gefpyft met enkel Himels Brood.

Wel aan 'nu 'ware Trooft van alle bange zelen,
Die zonder u behulp de dood ten proye velen,
Ontzondigt my den geeft en zuivert dit Lemoed,
Door u gewonde borft, en u vergooren bbed

Vergunt aan uwen knecht gemeenfehap uwer gaven,
En wilt met Hemels dau myn dorftïg herte laven;

Weeft in dit woefte meir myn anker in den nood,
Mvn blydfehap in verdriet, myn leven in den dood.

Menfch-Iiever,Sundaars trooft,pers treder Segenvegter,

Ziel Hee!dcr,Maagde Kind, Hert Kenner*Wereld Regter,
Doods Pooder, Vrouwen Zaad Vrymaker-Zielen Ruft,

Soen offer. God met ons, Hel Stoorder, Hemels Luft,

Geefc ftorier, Wcreldslicht, Voor bidderWec vervulder,

Kruis-drager, Al in Al Door breker vSmaadheids Pulder,
Hoek fteens Genaden Snoei, DalLely. Hemels Brood,
Eertzpriefter,LevensBoom, ( ^oJsEeüwigT\ dgenood,

Ifraels ware Vorft, en Toevlucht aller menfenen,
Die meer in u begrypt als a ! le menlchen wenfehen.

Begin van alle ding', en einde van 't G-bod
God menfeh tot onzen trooft, en aller menfehen God.

^Kracht f eld, Raad^redevorf^Verloffer uwer Kerken,
wilt door een reinen geeft in ons gedurig werken,
Ma3kt,alsde doo.lgenaakt,ons herten onbefchrooniCi
O Engel des Verboads! ó Heere Jefu! koömc.

Efai. 9

F l N I £

BLAD"
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ATCgael verbetert b^svid dat ha-
X1 ren-Man verkeif h^^de Pa.£{. 83
Abigael by David e*> H'mweiykege
romen

Ad*m Mfi Eva w^-n in HOuWelyk
verzamelt. / - 12

Alle nieren ordf Adams gebied. 20

Amfterdams iifa.tvul. 156
Amkonius en/Citupatra. ^5
Arke Nde. / 5^3
AchTa een D/c'iter vat> Cdcb tot een

prys van/öv-twinrin^e \ar, Kiriai

Sepher yf.or reftéki
'

4 'T? E ftc

de cPififtéridre drstiouwelyks.' 46
DahiTen tt Sciio door M?agden-roof
v*rfto<T\

"

65
9; }

pft\ ld neenn Ah.ga:-1. Nadabs weduwe
]fk v 1 wyve. 93

Dienft vcor e^n Viouwe. 33
Dina gslchomVr. ^
Droom daai u.t een Kouwelyk ont-

ftond, 151
Droomcn, Dienaars van den Slaap,

hefefUftytn. 214

Afpifia ee/i Hcrdcrinne word geüef
van C/rus. 233

Aralsma mee Joopen gewonnen. 5?

«DEfcrrrvvirge van deSchrppirge'!--"" wereld. ?

gefiphiyvinge vm 't Psradys. 4., as
%efchiyviiige \an de eerfte by eer

i tornde van Adsn en Eva. 1

^Benjamyten ontlchaken de Maagden
te Solo. 61

fierirande bedrogen van h*ar Mans Ca

merade. 3"?
Bedriegery fn'tftukvanHouwehk 37?
Beichryvinge van de woonplaats vin-

den Slaap. I9 r-

Jtedrog van een Moor. 442
Blinde Mans liefde. 358
Iïoom des levens. 6

fcoorrj des wetenfebaps van goed en

[

quaad. 7
ftocena Herderinne, word Konirgin-

\ ne. 292
Bruiloft van de eerfteVoor-Oud ers. 19
Bruid veranderd, of- een ander in haar

p'aatz? eebrach'. 34
|T»Aleb fielt zyn Dochter Achfa tot

7** een prys van overwinninge. 45
Chrifti Gebo(,rte. 6^0
Crateswer^gevrydvanHippsrchia.ioi
Crates ontdekt zyn eigen gebrek, als

hy vaa Hipparchia gevryd werd. ica
Cupido en de Doodnviften»

. 493
T\Ai kzegf irge aan cod, over de^ Schenpmge ven aenmenfch,en

.. Soen. 20
ygt de D chtei van de

K z 1 C 4arleM*g .eten Wyve»
272

E ,'gtrr,f(h*ï**p n vnd-.n Saligmsker uit

g adn la c oor knuppeiwoor.kn. 643
Emma, L och rei vanden Keizer Cr.a: =

Ie Magne, vejlicft op haar vaders
Svavtnrii'?. «55

En Rel cabiicl. 6/B
Eva gemaakt uit Adams Ribbe. 7

1 Rrars zeldzaam Trou geval* 3^
GA'.uyn haait een andeis Vrouwe

Dit het graf uit vc.orige liefde. 537
oi-bed en dar.kzegginge tot God den
Zoone. ^55

Gebreken onderlinge ge opent tufFcben

nicu oehoude. 124
Gebrek genezen oin een Houwelykte

vorderen. I 15°
ceichoi den Lichaam, zonder toedTag

van Geefien , breekt geen eert aar-

helt. 190
Graf Houwslyk. 537
HFJdens {z<o men die noemt.) en

manieren van leven 308

Heidirnc mst een Sp-.ans Edelman
getrout. 323

Heidens en hare Wetten befchrever.

Hemor. 5/3
Het Hofs leven en het-Poere leven u-

gciis malkander vrgeleker» 32i
Herder* Trou bedrog. £19

Hippar-
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Hipparchia een fchdone]ongyron,vi^d

Cmes.-een leelyken Bultenaar- ^9
Hooge Lied Sa!o:nons.~ ' 596
Hollands Tjou- bedrog. 415
Houwelyk rtmchen een Spaans Edel

rna.i.en.eengerpeineHrrderinre.313

Hou-A-e I y Ie va 1

1" ko rfi n g U !de rik y s r) Bn-

hemen met aen, fterderinne. 276
Houweivk g. vordert door een gene

zirtge van een gebrek. '

150]

jHouwJylv dopt 'weigeren en ilrftig

. -tegen fpre.ien veroorzaak t.
' 19c

Houwelyk 'van Adam en Eva. •

3

Houwelyk v*:i driên , (te weten Jatiob

nier Lea en ftaCHèï.
' 27

Homvelyk va;n ttè fcènjjrMytèri met de"

Maagden \-C\n Sciïo. ' 61

HÓuweiyk van Crafy sen'Hïpp?rcb'a 95
HouwLiyk veroorzaakt uit medely

.
den. 137

Bouweïy'k veroorzaakt door gevaar

. des levens. 139
Houweivk door Vrouwe kracht te wc

ge gehjschi:., 173
Houwelyk van een blinden Man. 355
Houwelyk van Msrtyn Guerre, van

een, amler onderkfoopen. 1*5

Houwelyks fckyn tufichen M. Ai.th'<

niüs én
:

Cïenpntra. 396
Homvelyk van Mïir.'zdTa en de'Konin-t

ginné Sophónisba. 4C9

Houwelyk van Ceiadon en Cloris

Herders Kinderen , hoe te wege ge

bracht, 249
Houwelyk van Rhodope met een Ko

nirigV
^ 524

Houwelyk veroorzaak tdoor'tvlecluen
van een roozeft krans. 463

Houwelyk door openbaar opveiien te

wege gebracht. 528
Houwelyk tniichen de Saligmakeren

zyn Gcmeinte. 557
Houwelyk van Dina belet door h-ar

* ten tot Wvven geven. ' 61
Jacobs Houwelyk befchreven. 27
Jscób ^aat af tegen Laban , om dat
hem Lea in Rachels plaatze was toe
gebracht. 36

Jot gflen dag befchreven. 663

KErke Gods woiiderlyk indewereld
geoeflfcm. 558

Kinder- moord te Bethlehem. 633
Klachte van een Modder tegens de

Kir der mrford. 634
KranflTen en Teulrus fcakenwaseer-

tyds een nrfmaciu. 4^9
| Abans bedrog. 34
JL> Labans verantwoording tegeDs

Jacob. 38
Lea voor Ra( hel Jacob toe gebragt'. 35
Le^yke en fchoor.e in fommige Lan-
den zonder onderfdteidgetrout. 536

Lichaam a'letn ge lchonden, breekt

geen eerbaarheid. 19*
Lyden Chrifti. 639
Liefde weent. !3i
Liefde door droomen verwekt. 19$
L'efde quaal, hoe ontdekt kan wor-

den. 2c&
\ liAagden rotffvan de Renjamiten»

Maagden-roof by de hooge Machten
des Lands toe gedaan. 63

Maagden- roof befchreven. 64.

j Maagdom ter preuve geftelt 36
Maagde kracht. 174
Maget Maria. 628
M'nyn Guerre. 371
Ma'anhTa neemt Sophonisba tei. wy*
ve, tot haar verderve. 469

•Mildigheid van Cleopatra. 385
Woor en zyn bedrog. 438
NAbal door norsheid fielt zyn

Huys in gevaar van bedorven te

worden. . 85

ODatis, Dochter vsn den eroot-
vorft Omaries , door een droom

Broeders wraak -zucht. 51%
Houwelyk van de Babylonifche Vrou
w^iu met de Kunderen Ifraers ge I ren Huweiyk gehragt 196

Ifcheiden. 617 Of men twee op ecnen tyd kanlief-

I hebben, i&t
TAbes verdorven, en vier honderd

j Ongtlyk Houwtlyk vanCrates en Hip-
J niï hare Maagden de Benjarny- pajehia
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-parchia, endc. nochtans eenrtrschr-

. - tig-
. . 95

Onlurt midden in de lult vei wekt. 157
Ürtichakin^e va» twee Jongvrouwen
by een Edelman. 173

Ooft gefcbenk, eigen aan de Liefde

111

Operirge van inncrlyke gebietken
tiifkhen r.icu Cehoude. 114

Othcies Houwclyk met ^cl.fa. 43
'Oude Maïs Vjya^ie overeen hekel

gehaalr 50-)

f),er!pel door een zondeilhig geval

. beier. i6z

PJëten zomwylen de Vryflers >a -

genaa'm , zonderling die getuft

i en blyaaidic zyn. 4«te

Q'Uiftige iniidigheid van Cletps.
tra. 372

Ridder fpel te Praee aangeftei;,

door Koning Uldeiik. *88
Rho.-.opis n rzocSi van Viyers van a'.

1-rl-i fl g. 457
Rcvzen Kryg. 419

S'honi.hcid en is niet bequam tot

Liefde , als welfpreckentheid in

Mans perzoAnep. 95
Schoenheid bedorven om een Man ie

behagen. 166

Scheotfe Vryfteis verkocht oragelri

en op de leljke geld ioe gege-
ven. 53c

Slangen, pkgen Ifiaels. 5^2
Spiegel voor alle jonge Dochters on.

op haar eere te letten. 432
Spook liefde. ai

6

TEikens van Liefde in jonge iiiijg-

den. 15
TuovertflTe , en tooverkunft , befchre-

ven. 227
Ttou-gevsl zonder exempel in Vrank-
rvk gebeurt. 3^4

VAlk gebraden, veroorzaakt een

Hoawtlyk. I3<5

Gevechten van de Land Vryflersme*

Cupido, en de uitkomfte van dert

Kryg.
4?J

Vrienden, van geringe gelegemneit

vallen, gemeen lyk moeyelyk dege-

ne die in haren ftaat verhoogt zyn of

door nydiuheid, of door oniycfcg

verz -ek tot voideiirije. 3?*
Vrouwen van giooten en kleinen itaat

motten beide even zeer de pyn van

het kinderbaren. bezuren. 579
Vrouwen iu 't Jtuk van Liefde gewei-

gert, ontbranden veeltyds inbaar,

33"

Vrouwen en Vryfters diéMansverzogt

en gevryt hebben. . .

102

Vroti heilroogcn, en een ander Man
voor h?flr eigen in Huishoudinge

aangenomen.
j

366

Wfitten en manieren van leven

vao de loopers die men Hei-

dens noemt. 3*9

wysheid fpreekt, tot yitleggioge van

de T>telplaat. ~4?
Wonderbare in vallen, waar cp Liefde

p^grond werd. IQ2 '
2CJ'

Ys ryden . en in 't Ys te breeken

veroorzaakt een Houwt Ijk. XO|

EINDE des BLADWYZERS.

ÜMSTERDAM,

By de Erve H: van der PUTTE, Boek en Papier*

Verkoopeis, op'c Water ia du Loot s Man.






