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JOAN ANTONIDES.
Griute

Geefl,
E

wijshcydt, die

Icl verfland

uyt het ee-

ftralcnde,

opuvv

voorhooft flikkert, vcrzekert,
dewijl zy van oudseenmoeder dcr bclceftheydt is,my van

U£

edelrnoedigenaart.Ecn cdelmoedige

ziel, de geringfte verdicnften en gaven 7,00
wel cn zoo hobg , a!s d'allcrgrootflc in
dank aan nemcnde, laat zien dac hyeen

vonkjen ran zijn Schepper , den Allcrhoogfteu hccft; wien den offer des armften
menfeh zoo behagelijk is, als die van den
grootften Monarch der aerden.

Op dezc kopcregrontfkunende, offer
mijne Duytze Lier vryborftig op,
op datzy onder debefchcrmingeuwer na¬
me, daar de wrijtendeNijt voor fchiikt^
meer gczags en aanziens hebbe.
Het is zeik UE.

kcr dat UE. gecft zich meer in het horen
dcrToneel en Krijgs-trompet vcrluftige,
als in zulke laffighedcn, maar ikVcrmete
my nict die acn te rocren ; wiefender
lchoondcr bloemcn in mijn gaarden , ik
zou'er UE. fehoondcropdrdgcn.

Het pad UE. die van de heyligbeender
Zang-godinnen, boven andere begun ft igt
zijt, met den donder-dravende ecn hclden-

A 3

zang

V

lang te zingcn, en

de namcn, en lof-dadert
der dapp're mannen , die hun leven ten
dienfte van't Vaderlant bedceden , onderfelijk te maken;ofhet hooge T reur-toneel,
ten aan was der
burgerlij ke zeeden, te ftofferen. Ik zing van Liefde en Min,'t wclk
U E. die met my in
hetfierdcuwerjeugt
zijt,niet gans onaangenaam kan zijn.Even■wel zoude ik ten aanzien der
geringe uytwcrkzels, dit niet durven geloven : indicn
zcekereen bevallige Juffrouw, doorhaar
,

meer

als

vaarzen

menfchelijkedem, daarzymijn

mede op

pronkten, my niet verzekert had, dat zy (zofe van haars
gelijk UE.
werden toe gezongen) niet alleen UE.

(laaggefpannengeed zouden drelen, maar

bewegen, dat zy, als betovert,de dapp're
item der klinkeiide
krijgs Trompet, op
welks geluydt den bryfenden

2o

hengd,

vuyr en vlam ter

Oorlogs-

uyt fnorrekende, metzijnyfereklaauwen het dof in
de wint fchrapt, voor den berenden
Burgt,
■wiens hooge en vierkanteTooren de
galm
■weer omkaatd,dat'er al het
landtfchap van
gewaagt, zoude verfmaden, om haar dikmaal in het horen van zulk een hart-rovende zang te gaan vermeyden. Neem
dan, 6
braven jongeling, mijn Offer in
neuze

genaden

aan,zoo

als zy U E. werdt opgedragen,van
EE. HeE

R

17 E. Dienaar.

Aande
Jt-toiiet

juf frouw s.

nS

Vfet Eleefde Zielen,
Vergeef het hiddc ik my, dat ik
zoo vryborflig derftoefpreken,
op verzekeringe dat het als opmijn
pechter knie voor het geweyde Altaaruwer
fchuot zittende, met degrootjie ootmoedigheyt des weerelts gefchiet.
Voen ik, naard Jlijjen desfellen Oorlogs,
van Brit en
Batavicr, den grooten Poet7
J.Antonides, de Vrede zoo lojfelijk
hoorden trornpetten, ontvonkten ntijn hart
Zoodanig7dat ik (loutmoedig voornam^eens te
onderjiaan, of ik mede het helden-fpuor zoic
kunnen opdraven: Maar de acbterdockt trok
my zachjes by de man, en zeydeyWat waant
gy nu, dwaze ? dat het zierelijker zy, Mars
den bepluymden helm op te zetten, als de
fchone Venus, met een gefchakecrde roz.ckrans te kronen ? Achtgy dat hetbloedop
gladde harnas gefpat aangena wer te befchouwen is, als daar het
op der Graatji 'en xvwa¬
ge n zoo flaautjes dcor kct blanke velheent
gloeit, niet anders,alswanneer de Zon, door
het roode kerk-glas fchijnende,de xvitte mnur
bepurpertl Meentgy dat het uwgedachten
vermaakelijker zoude zijn, d U zy door krijgUE

.

,

en

io.

Joan

Luykens

In vreugdcn door-hcct,
(fmcer.
En gloeit, als was't van loutcr ftaal
geEen ander fioud de Rijnfe-wijn,
De geefel-fweepen van't verdriet te zijn,

Wanneer mijn zinnen

Gaan te gaft op minnen,
Dan verftuyft inijn droei'heyts
De goude Zon vcrquikt,

pijn.

Alszy in't uchtcnt bloozen,

De bloejende Roofcn
Met ftralen b jblickt,
En varflcdauw van haarcblaatjes-liGk-t-;
Noch fchoonder fmaakten my'een toog T
Die 'k uy t mij n Amorellaas lippcn zdog ;
Ik finolt in wccldcn
Als zy my naaar (treelden,
,

Met een lonkjcn Van haar oog.
U

Ogeurjgc Amftel-bloem!

lippen fen uw kaaken,
Die alstoozen blaaken, Verdiencn de rbem,

En lof, cii cer, dat ik fe heylig noem 5
Jla heyh'g'mdntjen, mocht ik in
Een dauw verandert worden,door demin,

Enecuwigblyven,

Op ulipjesdtijven,

9k Had geen leven in mijnzin.
La Belle Iris.
'sT

TChtcns, als hct haantje kraayt r
Onder't klappen van zijn wickcn,

w

Ala

D

u

y

t

s

e

L

i

e

r,

ii

Als den dag begint te krieken,
Ecr den Huysman ploegtofzaayt,
Gaat Lucellabloempjespluyken,

Daarzy 'rgraarigoogme ttreelt:
Bloempjes die nagr honing ruyken ,
Daar de lekk're Bey in

fpeelt.
OLuccl, wiens bloejendfchoon
Al hetpuykder Velt-godinncn,
Praalende komt te overwinnen,
Strykende dc fchoonftc kroon,
Waart

tentroon

tezijn verheven,

Laatdefeoogen-ftreeldery;

Word gy van een luft gedreven
Tot de bloemcn, gaaraetmy.

Loopniet meerdoor't wildc lof,
Ga met my in liefdens gaarde,
Schoonfte Nimph, daar baart ons
Bloemen van een eelder Pcof
Diealleeti dereuck nice vleycn}
Maar hetlieffelijk gcvoel,

d'aarde

SchafFen duyfent lekkernyen,
Door een ltreelend gceft gewoel.

Liefdens-hof, braveert het al,
Laat'ethagelen, Iaat'ct vvaajen ,
Laat den Hemel blixems fwaajen,
Met een fwaredonderval,
Laat de guurc winter beven,
Dat al't gcurig-groen bederfr,
Liefdens olocmen blijven leven,
Laat'et fterven wat'er fterft.
A 6
Weerdds

Weerelfs Ballet,
of

Ballet in Hefter.

SChoonfte
Clara, xoetftc
Maagt t
Morgan uchtend
als het daagt,

Als hct licht het

duyfter vaagt,
(Gy moet het niet wcerftreven)
Gaan wy in het groene wout,
Volquitikelercnd lcven,

y:

Leven dat de wetten houd
Door liefde in't hart gefchrevem

■
.»*

Twede Ballet.
Daarhcerftde min,
In linden en abelen.
't Graau Mosjen treet

i

Z-jngaatjen, rijsoprijs.
*t Vinkjendatin
Het lange riet loopt

mi
.

I

fpeelen,

Brandende heet,
Maakt metzijn liefde peys;
Daar fluytde Lijflcr,
't Nachtegaaltje zingt
Ter eeren van zij ti vrij dcr,
Die rontom hem heene fpringt;
't Ringel-duyfjen, daar me

Sprook'
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Sprookjes van vertelt,
Dat toont zich in hct minnen,
Staag tczijn cen hcctcn-helt.
Verde Ballet»

Wrang was hct Mcysjen,

Dat dit niet kon raakcn,
Kout was het vleysjeu,
Dat dit niet dee blaaken;
Zoo het gefchiet,

Datgy hetcenszict,
'kWeet u een ongevraagt
fmaaken.

kusjen zal

Courante la Reinc.

ONzalige
eenzaamheyt!
V ol quynendc
ongenuchten,

Och! hoedoetgy zuchtcn,
Dieal zijntijt,'
(flijt!
En fchoonftebloem, van'tjeugdig leven

Gy zijt de moeder van't verdriet,
weeldeniet;
Uyt 11 donker weefen,
Kan yder leezen,
Dat gy alle vreugden vliep,
Gelukkigiszijn ftaat,
Gelukkig is zijn leven,
En guntonsd'allerflaaufte

Dien het

isgegeven,

Door'tzoetgelaat,

A 7

Van

Joan L u y k e n s
zijnbeminde, nooyttezijn verzaat;
Gcheyligtzy dekuyfetrouw,
i4
Van

Wiedenktomfwarigheyt, wie denkt om
rouw,

Alsde

lipjcs klcven ?

,

Ozalig levcn!
Daar men'c al

om

geven zou.

Toon: u4marilla mia kella.
\T7 lefpant de kroon der fchoone,
Van'tGodendorn, om hoogin'shemelszalcn

,

Daar duyzend fchoone pralcn ?
Wie aars, dan die, die. Junoen Bellone
De fchaamt'fpreld op de kooue ?
Als

zycieraden, voormocder naaktdoet

wijkeh,
En

d'Appel, en met d'Appel, cn met
d'Appel gaat ftrijken.
Wech Vrouw Juno, met vleijen,
met

Van

heerfchappy,
ftaven,

van

Kroon,

en

Scepter

Van rijkdommen en gavcn ;
Wech Pallas, met uw dicpeffafferyen,

Diez'oete welluftmijcn;
Een

fchoon'Helena, den Rcchter opgedragcn,
Kan hem meerder, kan hem meerder, kan
hem meerder bchagen.

Loddcre oogeii vol lonken,
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Bypoezel-naakt, gebootft,

I

E

R.

If

vanmelken

bloede,,

Docn yfere gemoede,
Ja't koufte hart, met killig

ftaal beklonken
Vrouwe-min ontvonken,
Eu lokkenPares,
voltoegcfiraaldebranden,
't Guide twift ooft,
guide twift oofr,
't guide twift ooft
uyt de handen.
GrooteVenus, ofchoonc!
Gy fpant dekroon omhoog, in'shemelsIn

zalen,

Daar

duyzent fchoone pralen;
Gy fpreit de fchaamte als rozcn op de
konc,
Van Juno, enBellone,
Als gy cieraden , voor moeder-naakt doct
wijkcn,
En met d'Appel, en met d'Appel, en met
d'Appel gaat ftrijken.
,

Tweede
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L»uy-ken9

Tsveede

Verdeeling.

EEftti)d
hatmet
t dativachten,
brand van dorft, enflijtde

Naar

leffing, quijnt,
laaftefmacbten.

en moot ten

langen

my't
IN't
vuyr ftak my
dc harte
IieftT branden,
eerfl aan :
Mijn levcn ilaat in zij handcn,
De liefde de

ne
Hv moct mijn gloet weer uytdoen gaalij
Ofdoct hy't niet, ik ga te fchanden,
Door min viel ik de vlarn ten buyt,

Mijn trooilfchuyltinzijn voile kaaken,
Blaaft by niet toe, zoo moet ik blaken,

De

D U Y T S E L I E R;
Dc heele tijd mijns levens uyt,
Tot dat ik aan het end zal raken.

Reveille

vous

"C En ftraal uyt

belle

en
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dormte.

Lconoraas oogen,

"*-'Noch bruynder dan den dyamant;

Stak dooreen heymelijk vermoogen
Mijn jcugdig hart in lichte brand.
Blaasuyt, blaasuyt, oLeonorc!
Blaas uyt de vlam die my verteert;
Een vlam uyt uw gczichtgeboore,

Gezicht dat Zon en Maan bravcert.
Dan doe my vry al weder blaken,

Nublus, nublaak, nublus weer uyt,
Tot dat ik aan het end zal raken,
Totdatdedood mijnlevenfluyt.
Of lufl het u dat ik zal quynen,
En fmelten door dien zclven gloet,
Die Echo detot lucht verdwynen,

Ontbccnt, ontfpiert, ontvleeft, ontbloet.
Och ! luftudat, dan hoor my zingen,
Wat Nazo

Hoe

van

Narciflus zong:

hare loon

ontfingen ;
Hoe flrafaltijd den hoogmoet dwong.
Narciflus was een fchoonejongen,
trotzen

Op't jagen fnelder dan dc wint,
Van Echo die zich vond gedwongen
Totliefde, laasl teveelbemint.
Nooyt
,

rS

Joan Luykens
Noyt wou hy'tNimphjes hette blufleil,
Verachting lireckt haar pijn voor dank,
Nooyt wou hy Haar tot trooft ccns kulTcn,
Dies finpkfe, cn blecfniet dan een klank.
Een klank die in de wilde plaatzcn,
In bos, cn bergen zich ver'fteckt:
En niet en doet dan woordcn kaat7.cn,
Wanncer der y mailt zingt offpreckt.
Die wou den goeden hemel wrceken,

Zy deed hem 'suchtens voor den daau w,
Zoo hyzichfpiegcldeinde beeken,
Vcrlievcnop zijn eygen fchaauw.
Die Hethemduselcndigklagen;
O Minnaars-boflTen, zaagtgyooyt
Een Vryerzooelendigplagen,

Doorliefde, als my? 'k geloove nooyt.
Daar zijn gecn bergen die ons fcheyden,
GeenbofTen; neen: nietandcrsals
Een weynig waters tufichen beyden,
Belet my dat ilc u omhals.
Och! kojn'er uyt, 6puyk derknapen!
Veracht my om uw fchobnhey t niet,
'k Ben me nochjong, cn wcl gefchapen,
De Nimphjes wenfehen my in't riet..
Detranen dreven uyt zijneogcn,

Langs't aanzicht, in de glaze beek,
Zoo dat het water wierdt bewogen,
En hem zijnbceltenis ontweek.

Tocnriephy, als van hoop vet ftecken,
Waar vliet, waar vliel gy doch zoo fnel ?

Tocf

D

T S E
L 1 E R.
jg
Toef noch ccn weynig, hoor my
fprceken.
Hoe zijt gy toch zo wreet, zo fel!
Verlaat my met, met voort te
fpoedcn,
Laat ik (dewijl't niet mach gefchien:
Dat ik u raak) mijnlufteu voeden,
En vleyen met u flechs te zien.
Maar als hy't beeld nu zach verdwenen>.
En dat het ook niet weder quam,
u

Y

Begoft hy deerlijk te weenen,
Terwijlzijn jeugd een eynde nam.
Hyfmolt als fneeuw>,iu zonne-fchijnen,
Zoo als hy lach op't groene kruyt,
Men zach zijn fchoonigheyt verdwijnen;
Hy fturf, en blies het leven uyt.

Efgrits quifcupircs, &c. O nuitl
jalouze nuitt.
XT' Omt wefte
En

windtje, dat de bladertjes
doetbeven,
zieltjes zuchtenhelpt, alsgyzoonaar
en

zacht,

Door duyzend

telgjes heen, komt fluytlerendefweven,
En zoeltjes gonzen, in het donk're bos by

nacht,
Kom, neem mijn zuchtenop uweuytgefpreyde wieken,
Entuytze in Felaas oor, (6 Fel a! fchoon
van aart,

Em

Joan

20

En wit

van

voor

het

DesRoodai

LuykenS
en zech hoc Poolesy

dcugdc)

kriekcn,

dageraats, om hare hof-kce

Waart.

Zech, hoehaaraf-zijn, hemdoctbranden , door verlangen,
Hoe

hy"By donk're maan, in guurtc, wint,
en

weer,

Zijn drocve luyt vcrtnengt met klagcndc
»

gezangen,

TcrwijI zy lecht en droomt, gedooken in
de

veer.

Zech, hoe de liefde hem zijn harfencn
doetdwalen;
Hoe hyNatura noemt, den oorzaak van
zijnpijn,
Wijl hy niet vliegen kan; hoc dat hy mcnig
rnalen

Met Philomela

zijn.

wenfcht,cenNachtegaal te

Een

Nachtegaal om,op den Y penboom
gevlogen,
Die met zijn blad'ren voor haar flaapkoets
uytzicht fpcclt,
Haar lof tezingen, en eenblootekrop te
beoogen,

Of Rhoer, of arm,
gen

tcrwij 1 de flaap hare oo-

ftreelt.

Zech, hoedeNijthemknaagt, hoezy
hem't hart doet breken

,
^

Wan-
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Wanneer de nuchter^zon, door w ien het
alles

leeft;

Met held're ftraalen, door het klaareglas
koomt (teken,
En haar,terwijl zy flaapt, een morgen-kus-

jen geefr.
Zech, wefte-wifit, hoe hy haarzelvec
lieverkuften;

Vlieg heen,en trek,ay trek uw fneltte vleugelen

an,

Enzech, hoePooles vanzijn Fel^niet kan
rulten,

HoePooles, zonderhaargezicht, nietleven

kan.

Lei Belle Iris.

TJ
^ Ozelinde, trotze Maagt,

Eelfteichepzel van natuure,
( Wift u hart en ziel van vuure,
Daar dc kuysheyt roem op draagt;
Slaat, ay fla voor't laatft uw oogen,
Daar de Majefteyt uyt blinkt,
Op Arnoldo, die gebogen,
Voor uw fchoot, in rouw verdrinkt.
ZachteNimphen, hardeklip,
Zie de zilte trane-peer'len,

Langs u w Minnaars wange d weer'len,
Op een blceke ontgloeyde lip;
Hemel, och! ik moet verfmachten
Wijl

zz
-
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Luykens

WijldeftraffeRozolindt,
Palder

ftaat voor al mijn
klachten,
Yk voor weer en windt.
Rozelinda die my fchend,
Wijl gy dan uwe ooge leden,
En uw
medcdogendhcden,
Van Arnoldo hcbt
gewent,
Gun dan dat hy voor het laatftc

Dan

ecn

Eens uw lippen raken
mach,
Daar mee gaat

Ondcraardze,

hy naar'tverbaaftc

zonderdach.
Daar de wrede Belial

Dnyzend, duyzendc vanzielen,

Die'er door malkander
krielen,

Langs degrazelooze wal,

Drijft met zijne geefel-roeden

t

Naar het Tarterkuylze-veer.
Daar mach elk ter helle
fpoeden;
Maar men keert 'er nimmer weer.
Daar zal mij n bcdrocfde
gecft,
Fel geteyftert, en
geflagen,
S w aar belaan met
duyzend

(Hemcl

waar

ik nooyt

plagcn,
geweeft!)

Door de
naterouze-baarcn,
Swart als pek, en heet als
vuur,
Met een fwerm ter helle
vaaren;
Och! die licfde ftaat my duur.
Vaar dan wel mijn
Rozelind,
Harder dan de fteyle klippen:
Vaar dan vvcl, mijn geeft gaat

glippen,
Daarzc

D U Y T S E L I E
Daarze nimmer zon-Iicht vind;

R.
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Strakzulcgy dit ftaalzien rooken,

Van u minnaars Faauwebloed ,
Als hct hart is doorgcbrooken,
Daar hy Rozelinde in voet.

Liefde doet klagen.
NOVA.
Ch hoc is mijn lot zoo wreet!

Vanrampentezamengefmeet;
Appelonahoe lang
Zult gy blijven zo ftuurs, zo wrang?
Hoc lang al even trots ?
Gelijk als een harde rots,
Die't zee-gewelt op ziineborfi: doetbreeken;
Zo wrevel

ftaatgy,

voor

fmeeken.
Hoe dikmaal zach my

mijnzuchteen

de Maan,

Voor uw venfteren waaren gaan;
In hct diepfte der nacht,
En aanhoorden mijn minne-klaCht:
Dan lacht gy zacht en fliep,

Terwijl Greomandusriep:
OTralien!

zoo

wreet, alsuwMeeft'refle,

Waarombelet gy my mijn dorft te Jeffe.
Toon:

Joan
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Luykens

TOON:
Houw
A

Charon, houw.

Ntiopana, lief, 6 mocht ik raaken

U malfe lippen, ofuw zachte
kaaken,
-Mijn ziel verliet dit lichaam, en zy bleef
Als morgen dauw, aanzulkerozenhangen>

Mijnfchoone, aylaaf,

ay

laafeensmijn

verlangen,

Terwijl ik leef.
Antiopana ziet uw Minnaar ftikken,
In zuy v're minne-gloct, de laalte fnikkeri
Van't quijnend hart, zijn voorde bleeke
mont.

Wecrhoud u woeden: ay heb medelijden,
Met Argidon; hclaas! moet hy dan glijdeu
Naar Achronsgront.
Och flraffe Nimph ! kunt
gy de

Die

vlieten,
biglend langs

traan'ge

u Minnaars wangen
fchicten,
Zoo koel ontfangen,op een hart van fteen?
Kan't by zo fchoon een Nimphje moochlijk Wezen,
Het geen de Hcl onmoochlijk was voor

dezen ?
Waar wil dithecn?
(pen,
Zag ik u lief gezicht een traanontflip-

Mijn

1s

Dx?ytse

LIER.

2$>

Mijnzielzatdaad^lijkopdedootzelippen;
Want

iken

lybleef

ogen is zy va(t vcrtuyt;
ja fchoone, daar den uchtend voor moct
dijzen,
Liet gy een zuchjeti uyt uw boczem
rijzenp
Dan vloogzer uyt.
Maar gy, 6 wrede! bindmyeerftmet
koorden,
En poogt my dan gevankelijk te moorden;
aan uw

Hoczal deFama noch, van wintgejaagt,
Zoo ys'lijk gieren in mijns vadcrs ooren:
tciniKlti

Denjongen Argidon diegaatverlooren,
Dat door ecn Maagd.

rdebldt

Een

dolheyt

noemt men trouw.

toon: Anahreon.
ftT S
©

-*•

cenvcrmaak, *t is een vermaak, te
minncn^

Ik fchat die

vreughd veel hooger danhet
irmnW
gont;
Dhje mood? Wanneer de Nimph, niet al te ftuurs van,
zinnen,
Met weder-liefdc u toe kaatft,als in't wout
Vrou Echo,door het pijpen van een harder

Getart, getergt,

I3y't rijzcndegebcrgt,
B

Haar

-n
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Haar weerklank hoorcti

laat,

'/.oo lang hct fluitjcn gaat.
Men vind'ei die, men

vind'erdic, als

zotten,

Haarjonge jeugt verzuchten, zondcr maat
Om Maagden,die met hun vcrdienltc fpotten;

Dat is

min, die my voor't voor-heoft

cen

flaat,

Hy doe'twiewil, ilt acht hem niet rcchtfcfaapen;

'tlszotterny,
Teblyvenin dely,
Men fpildc guide jeugt,

^oq langzyblocy, metvreugt.
Als ik bemin,als ik bemin cen fchoonc,
Ik buyg my neer, en bie mijn dienften aan:
Maar zo zy my geen guniteti wil bctoonc,
En lange een tijd laat zpnder weer-min
gaan
Ik

fcheyd'er

van,

ik laatze, ik fpoel die

minne,
t
Ik fpoel djefmart,
,

Slechs rullig van
Mctecne krocs vol wijn,

hct hart,

^efwollen aan den Rijn.
>iu
i-
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Derde V erdeeling.

IS 7 Maagdenhartjen,
meer dan Jongelings van Jleen,

Offtaal ? Wie oordeel heeft, die zegge met my
neen.

T K brande enbraak vaft vlam en
vonken:

Mijn koolen worden rootalsgout:
Mijn ftookebrand is hard en kout,

Van ftaal en
yzert'zaamgeklonken:
Maar zo zy lang mijn hart

doorwroet,

Betaaltzy't met ecn heetcgloet,

Die

mijne vlammen uyt dorft tarten;

HetNimphjen isder liefdentang;
De weerfchijn van
geblaakte harten,
®

Brengt koudc en hartheyt in bed wang.
Bi

De
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Do liefde nam my in fijn handen,
En lei door my een vuurtjen aan:

Daarbleefhy, fonder wijken ftaan,
Tot dathet lichterlagebranden.
Nuzietecos watdelooshciddoct,

Hy maakt my gloeiende in degloed,
Dien ik (helaas wie kan't belctte!)
Zelf ftooktfcn, door zijn wredc hand.

Wie met het vuur fpeeld-voelt de hettc:
Wie't vrcert, die hou zich aan een kant.
JVaar

toe

gevcinfl.

Sofonie.
A Llerfchoonfte Maagdeiijn,
•L*Zoeter dan een krocs vol wijn,
Gy fpanddekroon
Van't blocjend fchoon
Dcr maagden,
Die haar fpieg'len in dc glazen

Amftel-

■ftroom.

haagt my meer
Als'tzonne-fchijntje, iuhet koude

U vv byzy n

Wi titer-weer;

Wat vreetnderfchroom
Kan met zijnhand

Uwkloekverliand
Wcerhoudc,
Van tc fmullen

(room.
liefdens varfe bruilofs

Tocn

Bu y rs e L i
Tocn ik't eerfte by u quatn
Staakt gy my in lichte vlam,
Door't ltralcnd licht
Van aw gezicht,
Vol vonken,
Hccfc de weerfchijn

e

r;

nochnictopuwhart

geblikt?
Hceft zy't noch niet ontkoelt ?
Zy heeft: maar gy en wilt niet weten,

Dat gy voelt

Hoeliefdeprifct,.
Dat is niet reins ,
Met een geveins

Bezeten,
Quijutge y wfjl

(flikf.

JV'T:*% v.ti.ujjva
'tSmculend vuur, datinuwhert»
uw

Al te naau w beflooten werd,
Datheeftal lang
Uwbleeke wang

Doengloejen,

En de luften van uw-grage ziel verraan.
Watdicht gy irfuw zin ?
Dat fchoontc, en kuisheid gaat tegrondc
Door demin?
't Isdwaze waan
Demin iszoet,

Ennutengoet,

Geen zonden,
Als men blijft op's Hemelsgoude
Itaan.
B q
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Is cinders als
gy meent.

BALLET du ROY.
*7 O

var

In het woefte wilde

"Groene Woud,
Heel bar,
Zat fchoone
Gullamilde,

Treurig, droevig, enbenoud,
Verlaten, hcelalleen,

En fchrcyde op eene fteeti.
O wrecdam i: \ i lep zy ) 0!

J3eloontgy zo

Guile liefde! 'tistefho,
Hoe zijt gy zo verwaten ?

Kundgy hatcn,

En verlaten,
Die zo vaak
Voor defen was uw allergroofl vermaak?
Ach! ik bid den hoogen Hcmcl dan om
wraak.
Ga heen
O fteen
Enlaatuw liefalleen,
Tot in hetgraf;
Maar dat den Hcmel uwc boosheyd ftraf.
Zo haaft
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Zy dees redcn eynde,

Wiertzygans
V erbaaft,

Wijl Micrusgecft, diequijndc,
Haar verfchcen meteene
Van cen Cyprelfen tak ,

krans,

Hyzuchtcn, enhyfprak:
Staak, G.uillamilde, ftaak
Uwlufttot wraak,
Mierus Is-getrouheyts baak.
Denk niet dat ik ver waten,

V

Ukonlaten,

Minder haten,

Gullamild,

Want t'uwer min heb ik mijii lijfgeipild.
Gch, ik qinjnde, als vader my van u-

'

onthild.
Ik zucht,
En vlucht,
U it louter ongenucht,

Totindedood,
Als

met

•;

mijn bloed de ziel ten wonefcuit

vlood.
Dus Hoot

Mier,usgeeftzijn woordcn
Zo hy recs,
En vlood

Gelijk de wind van't noordcn,
Als een pijlfchacht van een pees,
Tocn riepfe, als in een droom;
B 4.
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Toef, Mierus, tocf, ikkoom,

Ikvolguachtcraan,
Ayblijfwatflaan,
Want ik kail zo fncl nlet gaan.
'k Kan u niet achterhalen,
'k Salverdwalcn,

Blijfwatdralcn;
Hiermec was
Guilamildc aan het fwijmen in het gras,
Tot de dood de rozen van haar lippen las.
Noch ricp,
Noch liep,
Haar

ftcmzover, zodicp

In't bofch, heel droef.
ATt wiidc woudriep: Mierus,
toef.

Gctrouw
,

tot

tocf,

ay

in der dood.

R E P I C A B A M.

WRedeVadcr,
Die my het leven gaf,
Gy naamt my mcerder dan het leven af,
Gy naamt my meerder dan het leven af,
Gy knaagt mijn hart met tanden, 6 fchandcn!

En fchopt my

levende in het d uifter graf,

En

Duy

tse

Lier,

En fchopt my levend,
En fchopt my levendc in het duifter
graf.

33

Och! watwaatitgy?
Dat ik door Status trou,

Mijn Palmaarts liefde wel vergetcn zou,
Mijn Palmaarts liefdc wel vcrgeten zou ?
Eer fmelt iktrots uw wancn, in tranen,
Ecrzal ik fmoren in mijn eigen rou,
Eer zal ik fmoren,
Eer zal ik fmoren in mijn cige rou.
'tlsverloren

v

Nog Scepter-Itaf,' noch Kroon,
Nog al dc pragtcn van des koningsTroon,
Nogal depragten van des konings Troon
Vermogen nooit mijn zinnen, te winnen,
buigen voor mijn rninnaars
fchoon,
't Moeft alles buigen
't Moeft alles buigen voor mijn rninnaars
'rMoeft alles

fchoon.
'k Wraak het leven
Sunt ik dat fchone hooft,

Door blinde Staatzucht zag van't

1/jfge-

geklooft,
Door blinde Staatzucht zag van'tlijf ge¬

klooft,
Zach blcek en vuil van bloede,6 woede!
Die my by wijlen van geduld berooft,
Die my by wijlen

Die my by wijlen van geduld berooft.

I35
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BlindeStaatzucht

Zoboos, zofors, zofel.
O oudfte dochter van de wrede hcl!
O oudlle dochter van de wrcdc hel!
Wat broutgy door uw fchenden, elcndcn

7

Gy brengt de menfchen in een diep geqael
Gy brengt de menfchen,
Gy brengt de menfchen in eeti diep
gcqucl.

Hogen Hcmel
Weegt goud dan mecr als dcugd ?
Isrijkdom waarder als een fchonejeugt!
Is rijkdom waarder als ecu fchonejeugt!

Kan dit de reden lijden! o tijdcn !
Diezo verdnrven,zo vecl
quaatvcrmeugt,
Dicfo verdurven,
Die fo verd urven, fo veel quaat

vermeugt.

Troutfte Minnaar

Ik fchaam my waar ik fta.
Wiekanhet weren, datiktotnga?
Wie kan het weren dat ik tot u ga ?
Ik wil het leven derven, en ftcrvcn.
Ja fterf bedroefde, en volg uw miiinaar
na,

Jalerfbedroefde,
Ja fterf bedroefdc,

en

volg uw minnaar

na.

0*
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Ongeveintl.
Courante la Bare.

pv De
Rufellahoe! waarwildit hecn?

fcbaamte ftrooit baar rofen op

miju kaken.
Zult gy fo licht in licfdc blaken ?
Zult gy u felven fo vcrgeten ? Necn.
En waarom niet ? inijn min is goet.

Hy fchaam fich

,

die als Cantius fuller

woed.

Miju luft weerftreeft dewet niet

van na*

ture

Een fchoner gloed
Doe t defe bocfe-rn vure
Vol van edel bloet.

Gyhoeft, oallerkuyfteMnan,

Uw aanzicht niet met nevel te bedekken,
Oft' uwe horens weg te trekken,
In't duifter, als gy eertijds hebt gcdaan.,

WanneetCyniras, onbewull,
Zijn dochtersgijlc, engruVvelijke lnft,
Uitbl uften, daar's haar niocdcrs plaats
beklederi

-*

Op't Iedekant.
Dat was geeri min metreden,

Maar eeu htlfche brand;
Ik min niet als die id wafe maagt,

!

Die,op een ftier verlieft,allecn gingdwalen
13 6
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In't bofch, op bergcn, en in dalcn,
Door Crete, van een dolle min gepiaagd.

Terwijl haarvryer by den ftroom,
van cen bruinen Eckclboom,
Eerkauwcnde, op een zachte maybloem
Of'tgrazenmoe,
(ruften,
Zijn hcete minne bluftcn
Met eenjongekoe.
Mijn minnaar is gecn ftier, & necn.
Een jongeling nog lchoonder dan den dage
Die kon mijn trotfeziel behagen, (been,
Die flredt met al mijn gunlt en vryheid
Zijn wezen fpeelt my in de zin,
Natuur en reden dwong my tot de min,
Wie kan hem zien, en nazijngunftniet
Zijn brave fwier
(hakcn?
Zou't koufte Nimphjc blaken
Met een gloejend vicr.

In fchaduw

-

Licht

aan

brand.

DUifjen
in delonkjes
hazelaren,
Stak door
lodder zoct,
Tirfus hart in lichte

gloed,

Die fijn lipjens op de hare
Klevende in haar kropjen wroed,
Haakt het los, en ftreelt die hoogjes,
Zo gekoeftert, zogevlijd,
Luikt fy fwymende haar oogjes,
Daar mee was' haar maagdom qaijt.

Kortevreugt, en langberouwen,
Vreugje van een ogenblik,
Schande, fchaemtc, fpijt cn fchrik.
Weet
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Weet gy onder een te bronwen.

jonge zieltjes vluchttottrouwen,
Heb dan fonder fchandeof fchrootn,

Zonderzonden, zonderfchrikken,
Duizent van zulke ogenblikken,

-

Dnizendmael zo zoet als room.

Vierde
Staat

vafl:

Verdeeling.

door een Goddelijk
bewegen,
(/eg en-.
Dengrooten Baijert hadnucb ongcfchiktgeten ware

tuit voile

pramme

Stremt, door ecn ftadiglijk geroer,
Totgeeleboter, die den Boer
(me
Termarte vijlt, waar ftedelinge op viams
Zo karntjZO roert de liefde in jonge
harten,
Methopen, duchten, 2oetenzuur,
Het ftaag bewegen baart een vuur,
Dat vuur grocit aan, en baart
gewenfte

ibarten;

B

7

Tot

"1
•
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room, ten

laatlte famcn

ftremmen,
In

eene klomp, tot man en vrouw,
Gcbreydelt met de vaftc Trou w,
Door kuyfe min in voile weclde fvvcm-

men.

Toon: Periofta dit met trage.
'HPErmiddcrnacht, .by foetefomertfjt,

Zag Veldenrijk de blanke

en

voile

Main,
Haar fpiegelep in den Rijn,daer hy fo wijd
Zo ver van huis,op't kantjen fat. Deblaan
Des wilgenboomSjdie ruyften met de vlier,

Terwijl hy flnytc, en tuyte,cn fongdit lied:
Den

Rciger mind, met d'E!feboom,den

poel;
De waterwilgden ocvcryanecn ftroom :
Den roden Dcnnc cnYp,beminnen 'r
kocl?
De fteenklip,haagt d'onvj uchtbare Elfche

boom;

Op heuvels heeft dc druif fijnbcfte tier;

Maar Veldenrijk bemint fijn Dianiec.

Gelijk deroom

van

eenerijken boer,

Die't gratig vce op vette veldcn weid,
T ot boter word, door karnen,door gerocrg

Zohebbeikook, metftage minnevlijdy
Het trotfe hart, van mijheDianier
Geroert, gemaakt van ys,■ totvlummend
vier.

Als
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Alsik
welecreenknsjen, metgevley
Van haar verfocht, dan flak haar
gramfchap op.

Zy vloodme,cn was my harder dan een ky,
fpits als riet, cn bitterder dan Hop ;
J a wreveldcr ais cen getrede flang,
Ick
Zo

fuchtc,
bang.

en

quijnde, en't leven viel my

Nuwerptfy my meteekels, ofverhaaft
en graaftmein'tjeugdig

My onvcrfiens,
groen.

Wy went'Ien

(Laaft)

op een fachte maybloem.
(O dat het lot my vecl die gunft wou
doen)
Zach ik een deel van't
geen haer keurs
bedekt ,

Welks heugenis mijn minnevuur herwekr.
Mijn Dianier fleckt by demaagdcn uit,
In fchoonheit, als den
hogen Eekelboom
In't Lindebos;
alsd'Elsby't lagekruir,
s'ls klaarderdan den
gulden Yflelftroom
Den Rijn diefnel langs
harenoeverfchiet,
Haalt met heur loop by harefnelheit niet.
Haar byzijn is my foeter dan defchaauw
Eens lindebooms,op'c heetfte van den
dag.
Zo gaau ik haer kotrt

naderen, fo gaau

Begroet fy my met lonkjes, met gelag.
Zy neemt mijn hooft(o hagelijk vermaak!)
In bei haar hande, en kuft mijn
voorhooft,
mor.t, ofkaak.

Dus fong denknaap, en vocr al
lullig
voort,
Wan:

4©
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wicken rekte,

Wanncer den Haanzijn

cn

(hoorr,
Den dageraad aankraaidcn, 'tgecn men
Ecn mijleweegs, daar't bos den klank niet
lnid

ftuit.

Toen ftak hy ftraks het fluitjen in zijn zak,
En ging na huis ten velde in met gcmak.
De Liefde

bond

ecn

Hemel.

Toon: Amarillitje mijn vriendin,

NImphjc
ik 'er uw vol
oogjes
zo zoet,
Zolicf,als
zolodder,
hcldereglocd,
Bekijke, zovliegt'ermijn zicltjen gebuid
Op wiekjens van zuchjcs ten adercn uit.
Dan blijfc het hangen als 'r Byclfjn doer*

Aankaakjesoflipjes, vol gloejend blocd,

Of kropjen, dat facht op en nedcr gcaamt,
Met blankhcit de mellik en lely befchaamt.

Ay zoeteNimphje wanneer't ccns ruft
Op'tmondeken, daar'tzyn vlammetjcs

blnft,
ftroompjes van Ne&er en zuchtcnde
wind,
(bemind.
Zo zuig het na't hartjcn , het geen het
Laat'et daar wonen, en gecfuwe mijn,

In

Zo worden wy Bruigom en Bruidelijn ;
En fmclten de zicltjes te famcn geruft,
En flijten de nachjes en daagies met luft.

Deblijdcdaagjes met lonkjesen praat,

De

>
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De na'chjes met Ickker dat minnc vcrfcaad,
Waar voor meu niet keuren 2011 pcrcl

nochgoud,
Hemeltjen hicr

Dat's't

Tcr Bruiloft

Toon:

van

(bond.
op

der aarden gc-

K.de Vree.

Delftan lief;

m

laAt

uw

Jlrajfe worden, c,$c.

OSchone
min,
ken ikvanu vcrbeelden?
Gy ipant
de hoe
kroon
alle luft cu
wceldcn.

Schoon my't geluk met gonft quam bieden
aan,

A1 wat een menfch kan in iijnhooft befluiten
(buiten,
Tot vreugt, en'tioet der minnebleef'er
'k Zou dat vcrfmaan.
(den
Veel liever woonde ik op de dor re ftraii'
In eenen hut, gcboud van Viflers handen,.
By't yflijk gonCcn van de bare Zee,
En't nare huilen van de woede winden,
Met cene weerga, die mijn ziel beminden
In ruft en vree.
V an dit geloof was 00k deV r e e befeten,
A1 lang genoeg de goude tijd verfleten,

In'teenigleven* zonderwedcrga:
Zo dacht hy; en het was op gront en reden.
Wie moed heeft,oog op fijn gewifle tredcn
En volg hem na.

Coh*~
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Conrante la Bare.

TTAarwclmijhhals-vruiid,indcn flaat,
*

Daar u't gcval-lot nu hceft tocgedreNagy hcc vroolijk Vryersleven,
(vcu
Om bcrcr vrcugt, voor ecuwiglijk verlaat;
De ftij ve vrce-zuyl Hut uw buys,
Defchoone Hemel gecf a wcynig kruys;
Dat vreugd en deugd ftaag aangroey cii
vermecre,

Zoo mach uw Trouw
De nijd bravercn,

Die't graag anders wou w.

T

o

on:

Hoogcr Doris > niet mijngloetje, fife.
"Clliana, konje'tminnen,

Hadje'tlekkereensgefmaakt,

Ik weetjc wierdin deblailkekropgeblaakt
V an ccn vuurtjc dat vinnig raakt,
Dat queelen,
Dat eele,
Smart heele

Doorfpeelen,
En ftreelen,
Komc zoetheyts

Nergcns binnen

kroon tc winnen :
Zulk

Duytse

Lier.
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Zulkezinnen,
Die deez' wcllufl niet vermaakt.

La Belle Iris.
ft Out op mont, cn

hart op hart,
-"-Naar de wetten vanGodt Hymen,
T ot de zieltjes t'zamcn fwymen;
Allerzoetlteminne-fmart!
Wie u een maal komt te fmaken,
Acht geen and're lekkerny;
Al wat leeft, en fweeft, moet blaken,
Indcliefclijkely.
Al de Nimp/ijes die de Min
En haar lekkerny verachten,
Spreeken tegens haar gedachten,
Anders leyd het in haar zin;
Ofzy waren niet rechtfchapen.
't Heele fchepzel voelt dien brand j
Tegens liefden is geen wapen,
Maagde liefden is geen fchand,

Vijfde
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Vijfde Verdccling.
Bare» iott bare».

Hfyf"En
plant cn paart dc grocne bomen.
*^Men vuld
een

kloofjen met

end,
Het wcelig Tap * dat famen rend,
Doet aangename vruchten komen,

DenAppelaer, die by dehagen,

En ruigten in het wilde fproot,
Vervuld dengraanzak met zijn noot:
D'Andoren ziet men Appelen dragen,
Die trots, den heelen hof braveeren:
Den Olm fchut Eekels op de grond ;

ecn
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Den wildcn Efch nood yders
•

mond,
Op fchone en fmakelijke Peercn.
DeBeuke laat Kaftanjen vallen,
Als't windjen door haar telgen jaagt:
Maar een gepaarde en bc-ente M aagt
Dieftrijkt depraalkroon van hun alien.;
Met vruchten die het al doen buigen,
Zo blank als melk, geplekt met bloed
Opkaak en lipjes, diezozoet
De room uit voile borften zuigen.
Toon:
Nova:

of yt Sa Monfieurs]

LAura
laatwaar
het pratte
't Is wel
gy zijtvarcn,
heel fchoon,
Maar gy

zult naar't weelig paren

('k Swecr't u by mijn vaders zoon)
Noch fchoondcrftaan.
Noch fchoonder pronkc dc boom met
vruchten,
Als alleen met groene blaan.
Waarom lang alleen geflapen ?
Waarom by dc vryer niet ?
Want gy zijt 'er toe gefchapen,
Als men aan't fatfoen wel zict,
En waarom niet
Genoten't zoet der dart'le minne,

Eer't den ouderdom verbied.

■tZijo
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't Zij n

de grootfle zottemyen,
Dat ecu V ry Iter fier en bly,
Haarjaarin, jaar uytlaatvryen,
Want dc bloey-tijd
gaat vaorby;

Danishetuyt,
De

kansjes zijn dan al verkeeken,

Endejeugd verydeUuyt.
T

o o N :

"C En Landman

Candieraton.

end,

met

nuchten,

vleyendc ge-

Den wilden (lam, die
op een and're tijd

Verwondert ftaat,

om

vruchten,

En maakt

zijne vreemde

degeeftzijnsmecftersheel vcr-

blijd,
Die nubeluft, vafl
hevig watcr-tant,
En banketeert van't
geen hy heeft geplant,

Meteygen hant.

Ay laat de liefde

ons

ook

20

t'zamen

voegen,

Mijn Leonoor: zo lean de zoctfte vrucht,
Van onsgeteelt, uw brave ziel
vcrnoegcu,

Wanneerze met een zorgelooze zucht,

De fpcen verlaat,ten blanken borft
afwijkr,
Al lachgendezijti Moedcr-lief
bekijkt,
En vrindelijk ftrijkr»

(ven,

By zulken vrucht moet al de wereld

By zulk een
fhind;

Ie-

vrucht blijftd'aardeinharen
•
Houd

Lier.

Duytse
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Houd op dan van de min te weder-ftreven,
Laat toe dat hy door zijn gewijdehand,
U maakc tot een boom die vrugten draagt,
Een vruchtbaar Wijf braveert vryonverzaagt,

Dc fchoonlte

Maagt.

Aan de

JufFrouws,

ter|3ruyloftvan

h

W. vander K E E R E N.
La
T Aat

Dachejfe.

af, oBloempjes vanhet Y,

"-'Defchoonfte bloem

vanuwejcugd te

fpillen,
Stapt met u willen
Indezoetcly;

(gen;

Wie liefde fchuwt, is door de waan bedroBefpiegel u maar in het Bruydjes ogeti,
Daar zict gy ftraal en vonkcn,
Van een vroolijk hart:

en blixcmt
Indemin verwart;

Zy blaakt

lonken ?

'tGelach, 'tgefpeel,
'tGekus, 'tgeftreei,
Van twee vcrliefde harten,
Kan

alle.vreugdetarten:
Liefdens.yreugdejs .eel,
•

T r re-.
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Tree toe, wannecrdeguidepoort
Van Liefdensgaarde gaapt , en nood

u

binnc,

Terwijl de miiuie
Rocpt: ftapvoort, ftapvoort,
Ofanders word hy licht weer
toegedrevcm

En gy moetbuiten ftaan voor al uw leven.
De tijd vlied als de
ftromen,
En hy Ifeert niet weer,

Hy fchud dejongebomen,

Enberooft haar

eer.

Deluft, devreugt,
Hetmooy, dejeugt,
Word door dc tijd onaardig,
En

voor een

knaap onwaardig.

Mind, terwij 1 gy meugt.
De Liefde is
Co

ante

Jiftig*

la Bare.

Aangenamejongejeugt,

*-^Die

't

Bruilofs-fceft, door

zoetc

vrcugtgedrcven,
Bczielt vol op met geeft en
leven,
Vaarvoort, vaarvoort, wecft vrolijk en
verheugt.
Men doe al wat men denkt en
wil;
Maar die het haagt diezy cen weynig fKf.
Mtjn

Duytse

Lier.

op

MijnZangfter wil eenfprookjegaanvertellen,

Noch nooyt gehoort:
Welaan gezellen,
Luyfter, 'k vaar danvoort.

Ecnjonge Viflcher ging opbuyt,
een Fuyk aan Amftcls
groene
boorden,

En zach

Doch nierpant die haar toebehoorden
t
Daar ftapt hy heen, maar liefde, een loic
Zat achter eenc dichtcn ftruyk,
En vong door lift, de Viflcher in

zyn

fuyk ;

Hy fweert met eeden,hy zal zijn gevangen,
De vryigheyd,
Nict weer herlangen,
Tot dc dood hem fcheyd.

OVryfters, fuykjesvandemin,

W at vangt de min met u al jonge harten-J.
Die anders haren vyand tarten,
Gaan hier geruft en mak ten kerker in ;
De Minis wonder! wichemziet,

Envoelt, enfmaakt, begryptzijn wezen
niet;
Maar dit bcgrijp ik : dat
wezen

hyfchoonmoet

,

En ecridiequynt,
Wdkangenezen,

Daar hy word gepynt.
G

Nova
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UftigVryers, luftig Vryfters,

*-Specl ecns zoetjes mont aan mont,;
Queel eens ruftigop als Lijfters,
Spoel de lippcn in het ront,
Met

offer-wijn

,

Gcplengt ter eeren van de minne,

Schoonderdan deSonne-fchijn.
Schoone rnin die hfer in d'oogen,

Van de brave Maagden-ftoet,
T oont uw goddelijk vermogen,
Roerr en blaakt her jeugdig bloct,

En'tfierchert,
Wy plengen u dees wij n ter eeren,
Op dat gy onS gunftig weft,
Gunftig als den helt verkeeren,
Die gefterkt door uwe hand,
9t Nimphjen't prattcn kan verleercn,
En verkeeren ys in brand,
Enftaal inpiur*
Zo klimt men op den troon der weelde,
Schoon de Nijt ziet wrang en zuur.

Zefie

fpiegcl

de wecreld in,

HIcr
En leer,hoezich
vrundfehap, liefde,en min
Betgroeit, enbloeit, in voile weelden;
Hicr ziet een yder zich verbeelden,
Na voile wenfeh, hoe Man en Vrouw
Aaneengefnoert, door vaftetrouw,
Om t'zaam door zoet en wrang te ftreven,
In vrede, en vreugdekunnen leven j
C

2

Dit
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Pitpakjen valtdeblindclicht,

Om dac de kreupcl ziju gezicht
Bcftecd , om vcilig't fpoor te vinden.
Dus docndc, blijft men gocde vrinden.

Mitt! dienji

word licht beloont.

LaVuchejfe.

MYn
fchone droog
uw tranen a f,
Vcrfweep
het lpook de quijnendc
nngcnuchtcn;
Uw diepezuchtcn
Graven myeen gra£

Wat peinft uw ziel op vollegcndc rampen ?
Al wat'er komt, zal op mSjn borftbeen
fchampen.
Ai kom omhals uw minnaar danmijn
leven.
Ach!
Laat wreevle Nijd ons vry vervolgcn

nacktendag.
Recfi-t-fchape minontzietnochpijn, noch
baUingfchap, nochleyden,
Sy is nooit recht geweeft
,

Daar 'c fneuvelen word gevreefh
L-aat ons niet zagen voor dees zee,
Wie weetwaar't lot,ua flingeren,en follen,

Onslukdoetroljen,

Op,

Du

Y

T
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Opeen goedeRee.
Ik hebRadulf, met zijn vervloekteknapen,

In't wilde woud een

ys're flaap doenfla-

pen,

hy dooi? -laft ons fel vervolgdenop
het fpoor.
So flaanwe vaft met moed de wocdc
buyen door;
'kHeb n mfjn Lief op mijnenekdera^erny ontdragen:
Als

Noch leeft die zelve tnoed
In mijii doorluchtig bloed.
Een kusjen ( dat men't heilig noem

Wcegt

mcer

)

alsallc mijn verdicnften t'fa-

men;

De fchoonfte namerr
Smoren in uw roem.

Een kusjen van uw rozemont ^egeven ,
Word met betaald metgoed, noch bloed,
en

Een

leven:

traantje dat'er uit uw fchreiendc

oogjes dreef,
En op het purper van uw

kaakjes hangen

bleef,
Verquikt, als ik het lek, my meer als't
bloed der fchoonlle druiven.

Eeil

lonkjen dat gy baard,
Umy een Rijkftaf waard.
C 3
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Getergde M'tn doet

wonder en.'

La Signale.
O

r~F Ozach

Ar'mantzijnlief Amiel,

^-'Zijnheyl,zijnvreugd, lijnhart,

ziel,
Met traantjes op de bleeke
wangen;
En't hooft op een
gebogen hals;

zijn

Zyzuchte, enriepterkropuytbange:
Ballluuriglot, watzijtgy vals;
Zo zach dien wakk'ren

oorlogs-gaft,

Zijnliefflenszachte handjes vaft,
Ten rug geboeit met harde
fnocren,
Gekncvelt van den Arabier,
Om als een duyfjen wech te
voercn,

Voor

d'oogen van een wrede gier.

Die

met een

trop verraders quam,

Enfcheurdenditonnozel lam,

Als wintcr-wolven
uyt zijti armcn;

Hy roert noch voet, noch hand, noch oog,
Men hoortzijn
krijgs-ftem niet allarmen,
Hy ftaatgelijkeen marmere-boog.
Armantushoe? waar'snuhetpit;
Datinuw flerkefpierenzit:
Zo riepdeMin-god
inzijnooren;
Die ftem herwekt zijn
dapp're geett,
Die door te heete en
heevige toorcy
Was als verftikt, en wech
gewecft.
,
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Nu ftroopt

hy 'tfnydend kamp-fwaard
blood,
En fwecrt Argielukus den dood,
By Amnions blixcm-vuur en donder;
Met valthy alseenTeyger an,
En zend met d'ecrfte klink naar ondcr,
Zyn allereerfte wcderman.Zo vaart hy als een bos-leeuw voort,
Maay t weder-zijds, en fcheurt en moort,
A1 wat hem naakt, om wraak te boeten;
Al ftaag weer met een nieuwe moet,
Tot hy van't hooft tot aan de voeten,
Befpat was met Arabes bloed.
Dus woedende, vat hy Argiel,

Met deze woorden aan: Ofiei,
Die my mijn fchoone Bruyd ontkaapten :
Met veegt hy'tfwaarddehals-ftrotdoor9
En wierp de kop, zo die noch gaapten,
Daar't bloed van droop, Amielavoor.
Nu fmijt hy *t rookcnd ftaal daar neer,

Ontboeyt de blaauwe handjcs weer,
En veegt de traantjes van haar koonc,
En ftreelt haar ziel met zoete reen,
Omhelftheel vrindelijk die fchoone ,
En ftrijkt met zijn Amicla heem

T ooii
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.

Toon: M'tjn foete
Vf7Ie wekt my
* *

my

ui.

hikelijn.

uitdenflaap? wicrocpt

uit mijn dromen ?

3n't midden

van de nacht.
zuide wind?

Zijt gy't, 6

Zijt gy't die fuift en ruift, door hogeBeukebomen ?

Keen fluimerende ziel; 't is't knaapjen
datu mind.

Hy klaagtde nacht zijnleed,
En noemt u dikmaal wreed,
Hy roemt zijn trouweminne,
Met beweegelijk een toon,
En hy noemt u dikmaal fchoon.
O brave jongeling! uw trouheid in het

minnen,
JWaakt dat mijn grootfte zicl in wederliefdc
blaakt;
Kon ik de rode fchaamt', en bleke fchroom
verwinnen,
Dorft ik het wagen, daar het hartje wel na
haakt;
Daar my

de lull toe troont j
Gy zaagt u haaft beloont,
Voor al

uw trouwe

dienften,

Daarom noem my niet meer wreed,
Als gy vaak voor hene deed.

D U Y T S E L I E R.
J7
O Hemel ! waarom fcbiep gy voor 'c
.«Geflacht der menfchen
De rode fchaemte, en vrees, dc fchonc I lift

tenfpijd ?
Dc becftcn zonder fchroom , voldoen hmi
wil en wenfchen r
Het Ringel-duif]en , en al't
dicrte vrijd,
En trekkebekt en bluft
Haarminneals't him Iu-ft,

Pluim-gc-

By daag voor yders ogcn.
Albehcerfehende Naruur,

Och

u

fchikking valt

Getronheit is

Dachas

heft dieu

tout

my zuur.

loffelijk.

plain degloirei

AYSchoon
tortelduifjen,
uw treuren,
nijd onsftaak
poogt van een tc
fcheuren,
'tlswaan, 'tisydeldatfygift.
Verfehrilc niet voor haar vuurendeogen,
Licht breekt de zon door znlk ecu rnift;
De liefde za! dat nooit gedogen.

Mijn borft ftaatpal

voor

korfle vlagcn^

Al komtdiedroes metal haarplagcn,
Om oii!> gebou te ftorren neer 7
Zy bijc op ftaal r en fchend haar tandem
De lietcieacht minder alscen veer,
Het bonfen van haar ys.'re handen.
C 5*
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De licfde breekt door alle
rampen,
Gelij k de Zon door neveldampcn,
Dies bidde ik fchoone voed
gecn lecd,
Ik fweer voor't W cfen van daar
boven,

Datallesfict, enalleswcet,
Dat nook de nijd mijn hart fal roven.

lot

ongeluk gcborcn.
La

Ijabella.

/""N

Wredefcbik Godinnen!
Watmoogt, watmoogrgy fpinnen
Voor iny fo langeen draad
Vanrouw, van ramp, vanquaad?
Wie blies u zo vol haat,
,

Toen gy mijti noodlod
fchiktcn,
Dat van fich
felfverfchrikt-en,
't Waar nutter
maarcenbeeft,
Noch nutter nooit geweeft,
Danfou mijn droevegeeft

Nieteeuwig moeten klagen!
O hagclbui van plagen!

Hoe vaak ftotid ik u pal,
Als d'Eekelboom de vlagen,
Van wind en donderflagcn,

Nubrochtgyrnoed, enal
Zo dci-clijk ten val.

De

&

D

U

Y

T

S

E

L

I

E

R,

De fchoone Learned e,
Die ik door mijn gebede,
Door liefdens dap're kracht,

Eenlangen wijl veracht,

Tot wederliefde bracht,
Mocht my nu garen lijden,
Zy wou dat ik haar vlciden ,
Naar ik haar hart doorgrief,

Zy noemden my haar Lief,

En roemden.

en

verhicf

Mijn dienften boven and'ren.
Wy-leefdenmet elkaud'reu
Inweelde, cnialigheid.
De nijd knarft' op haar tanden,
En wrong, van fpijt, haar handen
Wy leefden haer ten fpijt,
In. vreugde cen lahgetijd.
Nu $uam de dood (6 fmarte!)
En fiSK mijn Lief in't harte,
De kracht ontvlood haar haaft.
En lietmy 'hpcl vcrbaaft. .

%y kuften mytyopr 'r faatfl,
EnftootJjaar^bl^e JvLpfeen ,

T ocn
Eh iTet my

hier aileen.
Ween, Dionikfus, ween!
Op eene.koucje. fteen.
Zal ik de dood verbeien,
En al mijn leed befchreien,
Tot ik in tranen fmeld ,
G 6

,
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Tot Me als dau w verd wij ne,
Als dauw voor't Welder fchijnc,

Desuchtens, alsfyfweld,
En vloei langs beemde en veld.
Zevende Verdceling.

OnkuiJJe min doet rede en nabcdenking wijken;

•

Vertoont zichfchoon, maar hat berouiv zijn
hielen kijken.

DEdonkrenachtfchuildindendag,
Hoe fchoon hy immer fchijnen mag
De min te faam getonne,
Gevoed, gevorrnten uitgedijd,
Vanwelluft, yyeelde en legen-tijt,
(

.1
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V erwint het fchoon der Zon'ne,

Zijn blanke vel daer't bleed doorflaaty

Verbeeld de purp're dageraad,
Die met Oranje ftralen,
Door bolle, en witte wolken

dringt,.

Terwijl het bofch zijn optocht zingt
Metduizend

Nachtegalen.

Zijn opgeblazen wangen zijn
Alslelien, daerde wederfchijn-,
V an vers ontflote rozen ,
Zo fchoon en haag'lijk inne

fpeeld:
Zijn lippen van een geur geftreelt ,

Doen d'Ammoerellen blozen
Van fchaamtei 't voorhooftfpreideen

glans;

Zijnk'rullendhair, datalseenkrans
Swiert over nek en fchoeren,
Braveert het goud der Zonne om

hoog,
Zijnwieken, IrisRegenboog,
Wie zou hy niet vervoeren ?
Het koudfteNimphjen, dat 'cr leeft,
Wenft, alshy voor haar oogen fweefd
Hem in haar fchoot

ftrelen,
vermaak,
Zijnvoorhooft, lippen, halsofkaak,
Enzo met hem tefpeelen.
Te kulfen

met een

te

groot

Nochtans die fchoone naakte

kind,

Dat jeugt haar lod'rc oogen blind,
Dekt met zijn fchoone leden,
Een overloze en boze geefl:,
C 7
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Wei waardig om te zij n gevreeft r
Men vrecs hem vry met reden.

Hy dwingthetallcsmetgewcld,

Wie hem verwaand, verwacht in't
Zal duur zijn trotsheid boeten.
De wijltc kan hemniet weerltaan ,

veld,

Hy fiet noch God, noch Godsdienlt aan,
Hy trappeld de cer met voeten.
Het praalbeelt, van de pronkcnde eer,
Moct met cen dart'le voct omveer,
De Godsdienlt die moet buigen.
Menluilter namijn Dnitfe Lier,
Het geld Emelia, diehier
De waarheid fal getuigen.

Toon: Ie voudro bien

o

cloris.

Tf Milia fokuis, als fchoon van wefen,
Sliep heel gerult in d'armcn van haar
hCcr.

Zy had hem lief, hy had haar uitgelefen,

Tot al

fijn vreugt, tot al fijn troolt en eer.
na wenfch.
Revildo baadc

'tGing heel

in weeldcn,
Als hy, vol lu(t,(ijnfchoone weerga ftreelden.
Nu had deMaan haar hoorens achticn
malcn

Gebogen,

en gefloten
;

dicht aan ceil,
Sint
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Sint Hymns toors met Goddelijke ilralen
Haar bruilofts-difch vol vreugtfofchoon

befcheen,
Als giile min dit kuiffche bed benijden,
En focht het door fijn liften heel te ont-

wijdem
Emclia verd waalden met hare oogen ,
In'tlonkcnd fchoon yaneenen iongeling.

Zy ruften liiet,

voor dat's hem had be-wogen,
Voor dat fy hem in hare fchoot ontfing,
Enfo (helaas!) haar uitgefpatte lul'ten
Een langcn wijl met Dialarkusbluifen.
Dit moelt terftond de gqldc kuisheid

fpijten,
fpeet haar, en het flak haar tegen't
hert,
Des quam fy't flil den Man in d'oorcn
bijten,

Het

Die door dees
werd.

maar

in wraak herbooren

Zy fchreef" het fclf met flralcn van Aurorc,
En flelden't hem fo klaar alsdag te vore.
ODialark ! elendigflederknapen!
O fchoonlle bloem der vryers van uw tijd!
Gecn menfeh kan lull in uwefchuldflraf
rapen;

Uwjongejeugd vvaslos,
Voelt gy het hart
ven?

cn

licht verleid.

niet in uwboezembeDe

64
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Dewoededood bruit vrecslijk naar uwlc*
ven.

Opeenenacht als Dialarkus vlcydcn
Zijnfn6 boelin, en fmolt in harefchoot,
Vond haar de wr>aak,met twee die hem geleyden;
En met een Heck was Dialarkus doot;
Emelia vol fchaamre en fchrik,verflaauden
Terwijl haar man haar dit in't aanlicht
fnaauden.
O

geyle hocr, nu fterf door deze handcn,
Onzalige: dat nooyt uw lichaam rot
Als in den buyk dcr dieren: fterf in fchanden;
Uw naam die zy de weercld tot een fpot;
Hier mede toont hy haar den naakten degen,

Daar hy zo ftraks haar boel me had doorregen.

Het blankc ftaal knar ft tuflchcn bey

borften,

En't geyle

de

blocdvloogbydcmoortpriem

9P,

Daar't laau en warm, dien wreeden hand
bemorften:
Een purpere bcek dreef langs de bleke krop
Door't bed, en droop al rookend vande

fpondcn;

Elendig menfclfthoefmoort gy in uw zonden!

Nu

•

Duitse
Nu floeg iy noch,

Ljer.
6f
op d'oever vanhet

leven,
Haare oogen op, enopendeden mond,
En zuchte, en fprak: ach woudgy'tmy
vergeven,
'kGetrooften't my, te

flcrven

aan

decz'
(gen,

wond;

Men zecht dat dit den man 20 heeft bewoDat hy bleef ftaan, met traanen in zijne
oogen.

Maar't was gedaan: zy (loot haar bleeke

(kaak;

lippen;

De naarc doodt blies't roosjen van haar
De bangeziel quam uit den boezem (lippen
En liet tot loon van't goddeloos vermaak,
Haar goede naam, die ecr een praalbeelds
waarde

V erdiende,door de min

gcfchopt ter aarde.

Meyneedigheyd is grouwelijk.

Efprits quifcupires , &c. O mid
jalouze nuifi.

OAs tor!e vluchten?
wilt gy rln voorLE ontin

E11 laten, nadatgy uw luftenhebtgeboet,
Voor haar niet over,ach!dan tranen,klach,te, enzuchten!
Zijn dit de blijken van een
.

moet

?

ridderlijk geIs
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Is dit

getrouwheyds loon ? mcin-eedigc
verrader,
Hoefchraptgy das verwaant, dc heugnis
Hoe ik

uyt

hct hart,.

om

u, verliet

Vader!
En

mijn land, mijn grijzc

heugt hct u niet mecr, hocik doormingefart,

De bcuk'laar aanfchoot

En

en

hct fwaart ten

heupegorden,

fteeg als man te paart, dc fpecr-piek op

de borft,
liep helthaftig toe,op yfere flach-orden?
Waar gaaft gy u ooyt heen daar ik niet vol-

En

gen dorrt ?
Is't al vergeeten ? ach!

ontaardc!

ondankbaare,

Hoe dikmaal heb ikuhetleven wel

en

ont-

7,et,

Alsgy omzingelt waart! hoe flatten ik

-

de

fwaarde!
Dat proefden vaak de kam van
mijngebuylt helmet.
Nooyt kon mijn ftandb're moet voor
barfle T urken 7agen;

Nooyt leuterden mijn mill' datisgenoeg
betoont
111't hevigfte gevecht der

flag.cn:.

bloedige oorlogsEn

D
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y
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fchimp en lafteren be-

loont!

Ondragelijkehoon! verradcr, 't is cent
wonder,
Dat d'Hemel die dit ziet, zich niet tot

wrekenzet,
En

wringt ten wolken uyt een balderende
dondcr,

Die u met eene klink, de lofle kop verplet.
Hoe zoude ik zonder wraak nu langer
Jevenkonnen?
God ziet zijn tergers met langmoedige
oogen aan,
Maar ik ben maar een menfch van blocd te
zaam

Ik

geronnen,

voelmijnmenfchlijkheyd, 'tenzalder
zoniet gaan.

Kom ridderlijke man,door waan ten top
lk

gedreven,

eyfch u voor de kling, te paarde, of ook
te voet ;

Wy

moeten zamen
het leven,

eerft eensfpeelen om

Zo koelt mijn fmarr, door mijn

of u w vcr-

bloed.
Zo fprak de Irere Vrouw, en ftreek haar
kuyfen v lech ten,
Ten blakcnde oogen uyt. Zy floot het met
gooten

eenzucht

Maar
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Maar Astor niet beluft, dan met haar
eertc

vcchten,

Ontfloop haar

oog, en

gaf zich heym'lijk

dcvlucht.
VluchtAsT or , vluchtvry voort; gy
zijt haar oog ontfchotcn,
Maar haar gedachten
nici;zy krijgt dclucht
op

daarvan,

Dies komt zy hem te paart,
galloppcnd' na

geftoten,

De degen in de

vuyft, behamaft als

cen

man.

V errader
~

fta, hou ftant, hou ftant, om u
teweeren,

Keer om, en

ftroop uw kling, of't.gaat van

acht'ren door;.
u dezen
dag,of gy my,ftcrven leeren:
Zo quam een forze Rem hem kiinkcn in
Ik zal

het

oor.

Hy wenden zich, en zach twe blix'meu-

deoogen blikken,
Gevolgt van cene vuy ft, die dapp'rc flagen
_

(Een woede Vrouw hecft vaak een Manshart doen

verfchrikken)
dcvinn'ge drc-

Nu keert hy vaft een poos
ven

af.

Dan rocpt hy om verdrag,tot zy haar blocd
Zict

vlieten,

Door

/
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Door Astors kling getapt; daar rentze

grimmrg in,
Gclijk ecn Leeu w, die op zijn tergersaan
komt fchietcn;

Geen grooter razerny,als omgekcerdc min-

Dien aanval luktnict, maardetweede
zoveelbcter,
Hctzwaart gaat door, dathaar
in't aanfichtfpat;
Daar lcgt meyncedigheyd , dien
eri
Trouw vcrgetcr;
Zo was dc trooft, die hyop's levensocver

zijnbloed

Eet

hat.

Het wont

heeft

ooren.

MElarkus
had zijnt in't
ad'rcn
vol gepeepen,
En lach geftrek
groerie
gras,
gelijk hy was,
By eenen Oltn, met d'oogen toe geneepeti.
Hier vonden hem Dariede,en Amarille?
Dc bloem der Vry iters in haar tijd;
Vauelkgedient, geviert, gevrijd;
Zy gingen uyt, om vroolijk tijd tefpillen.
N u waakt hy j uy ft, en vryft zij ne oogea

Zo brect en lang

open

,

Zo als zy bezig zij n met fchroom,
Om hem te binden aan een boom,

Zy reppen zich, en zctten \ op een loopen.

70
Joan Luykens
Daar fach men hem het boven lichaam
beuren,

Zijne oogen gins en weder flaan,
fptingende, op fijn kooten Itaan,

En

Gm dpor het veld haar achter hecr

te

pcu-

ren.

Soo

ging wel ecr de fchoone Dafnc
ftrijken
De wind voorby, gelijk men
fcgt;
Eerfe in dcr aerden wierd
gchecht,
En liet, vol fchrik, de Zon haar hiclcn
kijken.
Dariede kon het nu niet langcr duren;

De mild dee haar door't lopen feer:
Zy hijgde, en feeg in't klaver neer,
Maar Amaril ging, als cen
jachthond,
,

fchuuren.

Ay laat

my gaan

riede)

Melarkus (bad Da¬

Dienualinfijnarmcn ley,

W y deden't maar uit boertcry,
Hierop den knaap: gy fult mynictontvlieden.
Uit boertery fal ik wat met u
fpeelen.
De Vrij ftcr lachte met vermaak ,
En flocg hem fachjes op de
kaak,
En liet met vreugt haar
maagde-bloempje
fteelen.
Gy moet het niet aan Amarillcfeggen,
Melarkus: dat men't duifter hou.
Ik
.

.

[

D
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by mijncr trou
(Zo fprak den knaap) het blijft in defc
heggen.
Hier mce, vaar wel; dejonge ncltjes
Ik fvveer het u

.

.

fcheiden:

En

De-moye vrijtter was ontkuifl:,
Devryer lachten in fijn vuift,
2ong fijn vreugdeaanbomen, enaan

werdcn.
Een ouden Yp,

die't lietjen quam te

hooren,
O hemcl is het ooit gchoort!
Die klapten \, als een Aakfl;er,voort:
Dariede heeft in't veld hare eer verloren.

Achtftc

1
7&

Joan
Achtfte

Te

Luykens

Verdeeling.

vergeefs freekt

wen

den do overt.

Dat dc min zich zelf bcfpicgelcn wou,
Aan's anders fchadc, aan's anders na

berou,
Aan's anders fchande, en los gcwenfchte
trou,

En groote elcnden,
Men hoorden niet van zo veel bitter Icet,
Van zo veel ramps, door lofie min ge«

fmeet,
Van zo veel fpijts,die't harte knaagt en cct,
En'tal kanfchenden.

1

k\

.

L

Maar

Duyxse

Ljer.

Maar't is vergeefs,wat voorbeeld dat
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men

ftelt :
Hoe vcr het naar de
grootlte jam'ren helt,
Noch doet het op de iiefdc
geen gewelt,
Het is verlooren.
»

Hy drayt het oog ten klaren fpicgel af,
En fchelt de

fchroom en vrees, voor bloeti

laf,
Wat goude les men
oyt dien dwazen gaf,
Hy wou niet hooren.
Men fpreck,men preek, men leer
vry jaren
lang,
.

De dart'le min gaat zynen ouden
gang,
Hy lacht, en acht het al voor kind're
zang,
En beuzelmgen.

Diesis'tonnut,datik myneuuren

Ipil,
Met leering die ik
lang voor ydel hiel:
Ik laat de min zyn
gangen gaan, en wil
Van zocthcyd zingen.
.

Elk,

*t fchoonft.

'Tp
Wee beminnende gezellen
-*•

Roemden van haar Vry Iters fchoon:
Melleker zou het oordeel
vellen,
Die, of dcze fpant de kroon:

Hofrijk zou 'er ondcr flnyten,

Op het befte dat hy kon:
De Echo teeg tcrllont aan't
ftuyten,
Met als Bloemcrt dus
begun:
D
Toon;

74
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Joan
Toon

:

Gy beyligheetjens,

'tV/TOct alles wijkcn voor dc fchoonc
^
Gardelijnc;
Wyk witten Yflel-fwaan, verfchuyl u in
het riet,
Uw blankheyd gclt'er nict.
MijnNimph is blanker dan de fchoonfte
manefchyne.
Eelhart.

sii.

v

By Gloroos witte deugt, mach fneeu,noch
hagel halen;
Waar is'er fchoonder fchooigals wijsheyd,
eer, en deugt,
In'tbloempjen vande jeugt ?
Men ziet de kuysheydt uyt haar zeedigc
oogen llralen.
Bloemert.

Mijnliefis jeugdiger dan d'eerftontflootc
S

I,

Rozen;

.

.

gloeijen als het bloosjen van
dePers,
Haar lippen als een Kers;
Mijn lief is bolder dan de purpre Abriko-

Haar kaaken

zen.

Eelhart.

Gelyk den dageraat,wanneer fy door komt
breeken,
Nu

D

Li

y

T

Nubleck is,cn nu
en

s

E

L

I
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blooft, en purpcrt veld

zee,

Zo word

mijn Gloroos mee,

Wanncer men haar bekijkt
fchaamte ontfteeken.

,

in kuyfle

Bloemert.
Haar

vroolijk wczen doet dekoutfteharten vonken,

Haar lodderc oogen, vol

Die

brant,
Zo bruyn als

aanlokkclyke

Diamant,

fchietcn, draycnde, beweegelykc lonken.

Mijn Gloroos

,

Eelhart.
als zy inaar met ymant

komt te fpreeken,
Zy buygt haar knien,en be wijft hem fchuldigeeer,
Zy flaat haare oogen neer;
Mijn liefllen is volmaakt, wie wijft my
haar

gebreeken ?
Bloemert.
Mijn Nimphjes byzijn kan't gefelfchap
ftaag vermaaken,

Ze is fier en dart'ler dan een
jongen Geyt,
Die in de klaver
weyt;
Wanncer zy danft,
danfchijntzyd'aardc

nictteraaken.

Eel-

Luykens
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Eelhart.

]Vlijn Lief hangt nict te vccl

aanfpel,

en

fpeelnootinncn:
Zy loopt niet dikmaal uyt, inaar ftemmig,
ilil

van

geeft,

Zitzy in huysen Ieeft,
Of aan haar Mocders zyde, en fpilt den tyd
met

fpinnen.
Bloemert.

Zeis

dcugden zal ik rncer de Nijt voor
oogen ftellcli?
iszooredenrijk, als't Nimphjen dat

Wat
Wic

myblaakt?

OG:

Wieis'cr zovolmaakt ?

Zy wect wanneerze wil, veel fprookjes te
vertel.Ien.

jEelhart.

Het

paft de Swaluw, die van achtcren tot ZoVt!
vooren,

Dcs landmans huys

doorkruyltyefnat'rcn,

maargeen Vrouw,
Dat die zich ftemmig houw:

Alltji
)oou

MynGioroospraatniet veel, het In ft haar
meerte

a i

hooren.
Bloemert.

_

hi

kleyne pluym-gediert, gewoonin't
groen tefpringen,
Swijgt met de Nachtegaal, die met zyn
kleyne tong,
Zo menig deuntjen zong,
Al't

Hec

m

I

Duitse

Lier.
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Heclftil, enluyfterttoe, als zy begint te

zingen.
v

Eelhart.

Dcboort,enftoejery (cenftrikomk hart
Die

te vangen)
mecnig jonge bloem haar maagdom

heeft

gefchaakt,

Die word

van

haar

gewraakt:
voorzichtig als

Zeis achterdcnkonde, en
een

ipij

HI

Slange.
Bloemert.

O

Gaardelyn

hoe ver verwinncn uwe
haaren,
Zoo blond, de geele verf, der uytgedyde
,

pruym,
Zo ver als't goud zyn fchuym,
Zover als 'trypegraan de tydelozer arcn.
Eelhart.
Alle

ydcltuytery, en allc flimmigheden,
Doortraptheyd, dat een gek vcrftant en
wijsheyd hict,
Diegaften huyfl: zy niet.
Wat ziert een Maagdzo, als eenvuldigheyd en zeeden ?
Bloemert.

Mocht ikdeflaapkoetsvan myn Nimph-

jeneensgenaken,
D 3

Een
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Eenblootcn krop,

eenarm20blank,

zo

fchoon, zo bol,

Zozachtgelijk een mol,
u bezeffen, wat daar fchuyIdcn on*

Deede

der't laaken.
Eelhart.

Wathoefik mijn gczang

noch verdcr uyt
breyden?
Menvind geen fchoondcr fchoon , dan
wijshcyd,eercn deugt,
In 'r bloempjen van dcjeugt.
Nil Melker ,oordeel, wiedekroonftrijkt
van onsbeyden.
re

Verfchil.
Toon

:

Ons

blijdfchap is vermengt

met

fcfaeyden.

Tymena.

DEdageraat begintteblinken,

De Roosjes zijn aan 't open gaan;
Denucht're-Zon konit peer'len drinken,
Dezuyde wind fpeelt met de blaan:
Het Nachtcgaaltje floyt,
En't Schnapje fcheert hc.t
Hoezoet

kruyt;

Iseengemoet,
Metzulk

eenvreugd gevoet.
.

Hofrijk
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Hofrijk.

O Harderin! wat mcugt gy zingen ?
Van 'tgeeu gy in den uchtend zict;
Van vrugd, van duyzend zoete
dingen:
De rechte zoetheyd kent gy niet;

Wat is

een

bloot

gezicht,

Vanbeemde, en morgcnlicht?
Ik vin
Voor my tie zin
Daar geen -vernoeging

Wat keurt gy

in.

Tymena.

Harder dan voor't beften ?

T e flurpen uyt Silenus kan ?
En't lijf met lckk're fpijs te meften
Zo veel de buyk verdragen kan ?
Of is het noch al meer ?
Kom wijzeHarder, leer

•

,

My't wit,
En't rechte pit,
Dat in de vreugden zit.

Hofrijk.

Een menfche tongkan't niet

verbeelden,

Het is een eeuwigduurend vuur:
Een vuardat al de wereld ftreelden
Van ouds;hetiseen zoetenzuur;
Het is de fchoone
Min,

Onnooos'le Harderin;

Geenbeeft,

Of 'tisgcweeft,

Bewoont

van

deze
D 4

geeft.

Tymena,

to

JoanLuvken

5

T'ymena.

Onnoos'le Harder, loop vry hcenc,
Is die hct pit van zoetigheyd ?
Dat tnygt uw zuchtcn,klagen, ftceue,
U w ongerufte levens tyd;
O ververdoolde gall!
Het fpreckwoort dat gaat vail:
Die mint
Is blint,
Onnozelals een liint.

Wy kuyzc Harderinnerijen,

Gaan onder lindefchaau ten dans,

Geru'ft,en onbeludop vrijeti;
W y pronken met de maagde-krans,
Onsallerbefte goet;
Wat is dc maagdom zoet!

Swijg vry,
Want Harder gy
Praat niramer rain in my.

Hofrijk.
Geveynflheyd is ten troon gezeten,
In't wwlps enbrandend maagden hart
Hoc fpreekt men tegen zvn geweten!
Wat voed uw ziel al vuur'ge fmart,
Om dat gy dragen moct,
Uw allcrbefte goet,
Waart gy
Met eerenvry
Daar van, wat waart gy bly.

Duytse

Lier.

Mijn Lief is al mijn vreugd.
Toon: Windeken dtar den bos
af drilt.
/"\Ch Lcliana! och al mijn goct,
Die mijn hartje branden doet,
Door uwlonkjes,
Vol

van

vonkjes,

Vonkjes die van'dodder oog,
Quetzen, als pijltjesvan een boog.
Schoone, waar fchuylje hier in'c grc

'k Moet my lavcn met een zocn,
Voor de tipjes,
Van uw lipjes,

Lipjes die alsrooze-blaan,
Zijn met een zoete dauw belaan.
't Rijzend zonnitjen gaat my voor,
Wenkt mijn lusjes,omzijn fpoor,

Natereppen,
Enteleppeti,
't Vochjen van nw montjen zoet,
Als hy 't van zijn Laura doet.
Nu dan mijn waarde ,flagcluyt,
Steek uw hooft ten groenten uyt:
Met dit wachten

Mijngedachten
Raaken in

een

diep gcpeyns,;

Lelicnhalsje, dat's geenrcyns.

Si

Joan
Of hebt gy uyt

Luykens
boertery,

Voorgenomcn, datjc my
Wat zoud qucllen,
En cens ftcllen,
In een vuur van ongedult,
^k Swcer datje't my betalen zult.

Alsikjenumaarvinden kan,

PrillcNimphzo moetj'cr an;
Hondert kusjes,

Zijn mijnlusjes,
Niet genoegzaam tot ccn wraak :
't Gelt dan u halsjen, mont, en kaak.

Getroofte Minnaar.

Laboure cTOlivet.
T1Y lacht, en acfit, wiens fiere hert
k-* Van liefde
nooyt en wert

Beftookt, een minnaars klacht van pijn,
Voor louter veinzery.
By and'ren machdie denkingzijn ,
Maar anders is't by my.
De fmart die't hart

eens

minnaars knelt,

Daagt alle fmart in't vclt,
Indien dat hy rechtfchapen mint,
En naar zijn Nimphjenzoekt,
En haar, of hare gunft niet vint,
Die fmart die zy vervlockt.

Geen
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Geen ruft,maarluft,
bekruyptdeziel,
Die in de ftrikken viel,
V an een bekoorelyke
rnaagt;
Een luft die't al verheert,
Die wijsberaat en ruft
vervaagt,
En vleefch en bloed verteert.
Acht weeken zag de nacht en

dag,
Klarypa zag? .7; <<<>,
Myqpynenalseen bloemop't veld,
Sintik

Mifdeelt vanhemelsnat;
Een blaem die op zijn
ftceltjenhelt,
Door heete droogte mat.
Dit zong Urmedon in der
nacht,
Bekans in luft verfmacht;

By nacht! vpof zijn Klarinaas deur;
Sy hoorden't lietjen aan;
Zo drogfeen toon beweegdien
heur,.
T en ruft-beddc af te gaan.

Sy ftak haar hooft ten venft'ren uyt,
En fprak : Urmedon fluyt
Uw klachten, want my deert uw
pijn;
Komt fpreekt my morgen aan;
Ik zal voortaan zo ftraf niet
zijn,

Mijn wrevelisgedaan.

La
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'

La houre d?olivet.
t-1

-1

7'"-

"C Eti ander ling van krijg en moort,
•*-"
Hoe datmcn menfchen fmoort,

In 't laauwe bloed,door 't fwaart geplengt,
En roephem uyt voorvroom,
Die't meefte vjolkom 'eleven btcngt y
E11 verft, of velt, offtroom.
Ik 'iirtginet(iang6naam vermaak,
Van Liefde, ecu fchoondcr laak :
Daar Itdrtmen &loed;maavniet langs't
Ten kollen van den man ;
■

Maar bloed waar u>y t het leven
Dat flaat my betcr an.

velf

fvvelt,

Is't leven felioonderdande'dood,
Die't alles't hart Wfftoot ?
Wat rocmt men dan op moordery ?
Men ling het
lof,
Indien het leven't fchoonfte xy,'
Deminis's lcvensflof.
A1 wat my op-de wcereld haagt,
Dat is een fchoone Maagt,
Alleand're dingen achtilt niet ,
Die harts-tocht trekt my meeft;
Die voert de Scepter en gebied,
Detochten van mijngecli:.
'k Zie Venus, die degeeflvermaakt,
Veel liever moedcr naakt,
Ont-

fchoonlie
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Ontbrooft, ontgord, ontflingcr kleed,
Met alle deelen blood,
Als Mars in't blanke ftaal

gefmeed;
Befpad met dierbaar rood.
Petite

Bergerc.

T>

Uyffcnde winden,
Door Yp en Linden,
Echoos ftuyten,
Op's Harders fluyten,
Door het dichte houd
Van't groenc woud,

Vleyd my vcel meer als het klinken
Der trompet,
Die fchel teivgil gezet,
De harten wet
En dorftig maakt om blocd te drinken}
En graag om't fwaart te zicn befmet.
Als men ziet kommen

*Nimphjen met blommen * zioeymaant
En met bladen,
Schoone fieraden^ /
Om het hooft gefiert,
Van't woudgevierd,
Dan is het goet in't velt tc llapen.
Dien 'tdan mach
Gebeuren metdendach.
't

T.ewand'len, ach
D 7

Wat
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Wat kan hy lekkernye rapen!
Hct iingend woud maaktdan gewach.
Andere Vrycrs,

Luftige dryers^
Dap'reknechten,
Vryenmet vechten
't Muertjen vaneen flat,
Ik gun haardat.
Vry eenjongeHarderinne
Aaneen ftroom,

Begroeit larigs haarcn foom
Metd'Elfe-boom,
Dat dunkt my is een betcr minnc,
Dat is

een

foeter leverrs droom.
.

»1)

:

Aymable Bergere.
\J Erbied gy my't minne ?
*

O fchoonewat'sdat?

Verbied gy my't minne ?
O fchoone wat's dat ?

Gyroofden mynfinnen,
En wees my

dat pad,

O fchoone wat's dat!

Gy roofden myn finnen,
En wees my dat pat.
Aan u moet ik klagen
Myn fmart ende leed.
Aan u moet ik klagen

"Myn

Duytse

Lier,
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Myn lmart ende leed,
Gy kunthetvervagen,
Gy hebt het gefmeed,
Myn fmart endeleedt;
Gy kunthetvervagen,
Gy hebt het gefmeed.
Ach fchoone vcrkecr eens,
En wees nict meer wrang.
Ach fchoonc verkeer eens,
En wees nict meer wrang.
Word fachtcr, en leer eens
Des liefdens bed wang;
En wees niet meer wrang.
Word fachter, en leer eens
Des liefdens bed wang.

Het wackten valt

pjnelijk.

Se millc torments.

TTErvrager
der dagen,
V

20 fladig in't
Jagen,
Hoe vliegt gy, hoe vliegt gy 20 trage ?

Nooyt fuften uw't ruften, of zoude'tu

luften
Een minnaar, een minnaar teplagen.
Wanneer ik verlange, dan traagt gy
uw gangen,
Dat

88
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Dat valt my , dat valt my
Ik achtc, tefmachtcn,
wachten

Dat fmaakt my, dat fmaakt my zo wrangc.
Wanneer myn beminde, haar by my

laatvindeti,

kutit gy verflinden,
zoduurevcrguldc fchoone uu-

Dan kunt gy, dan

Oguure,

ren,

"Dan tart gy, dan tart

gydewinden.

de ftromcn, die Jangs

Dan tart gy

hare

zomen

Alspylen, alspylenafkomcn.
De kusjes, de lusjes, van heden, van
flusj.es,
Diemaaktgy, diemaaktgy tot dromen.
Dit uurtjen is hcene , dit weder vcrfchene,

Ditkusjen, dit knsjenverdwene.
Dat glyden,

der tyden is beter te lijden t
als 'ttrcuren allecne.

Als'ttreuren,
Den dach is
aan't

aan't rijzen, en't nachjcn

dijzen,

Ay repu, ay rep u wat grijze,
Ga fpoede, nooyt moede, dan noem ik u
goede,
Dan zal ik, dan zal ik u pryzen.

Op
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Op de fchoone oogen van Juffer
LEA

STEYLVLIED,
La

pieron.

'er in het wezen
fchoone Lea woont,

men wat
v an

uc

p

(Schoone Lea nooyt volprezen)
Wijl zy zulke krachten toont,
Wijl zy zulk een groot vermogen
Heeft op harten koud en guur ?
't Is gecn wonder, want haar
oogen
Zijn beziclt met Hemels vunr.
Als de Goden Nektar dronken,

Strooyden'talbeheerfend wicht

Dartel twee geweyde voncken,
Van zyn eduwig brandend licht:
Venus vingfeftrakxin eenen

Kruyk van helder Kriftalijn,
Daar zy flikkerdenen fchencn,
Onverdronken in de Wyn.

Lea had pas eerftontflooten
Bey haar oogen, alsditvat
Schoon daar in wierd uitgegoten;
Daar men't vuur op't hemels nat
Nu fiet dry ven, blik'ren ftralen;
Lea fchoonfte die 'cr leeft,

9o
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A1 Wat trots is doet gy dalen,
Als gy maar eer. lonkjen geeft.

Ophetfchoonzingen vanjuffer
APPELONA PYNBERGS,
La

Ducheffi Rojaal.

TN't ryien van den koelendach,
-*•
Als yder noch te
flapen Iach,
Zat
Appelona, die ik fach
('t Zijn my gccn dropaen)
In de fchaauw dcr
bomen,
En ftreeldeceil
Luyd,

TerwijI fy uyt

Een heldere boefem
fong.
Stil hiel de tong,

Die'tgeveert

Van het hele Woud bravccrt,
Het fingen,
't Springen,
't Fluy ten
'tTuyten,
En't fwiercn,

Gier-en
Dat
In de

Linde,
Lecfde

Duytse

Ljer.

Leefde,
Sweefde,
Wasnu ftil ,cnfat
Te luyftcren;

'tFluyft'ren
Van dc blaan ging facht.
O Goon
Zo fchoon
Een Zang

Haardwang
verkracht.

Hceft my

Ver raffing.

SPytig klaartje fou haar baden

Moedcmaakt in eene beek,
Die langs klav're boorden ftreek,
Overfchaant van wilge-bladen;

Grage Reynoudt fat en keek,
Watertandend doorde rietjes ;
En hy riep eens foet met een:
Noch wat dieper, tot de knietjes;
Daar mee droop fy fchaamroot heen.

92
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VerraJJing.
'*7 Even dart'le Nimphjes vonden

^Gcyte oor, daar hy fliep in't woud,
Hike Nimph was even ftout,
Daad'lyk zach men Pan gebondcn

Hy fchoot op cn lach gewondcn
In een zecl van
kruyt en gras,
Mcysjes riep hy; wat zalwefen ?
Maar hy fag haaft wat het was,
Elk wou't eerfte xijn genefen.

Negendc
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Negende Verdeeling.
ydele vermaak verdrijft gelyk een

jlroom:

Nu is: mi is'/
dream.

T

geweeji; bet leven is een

o

o

Waar mag mjn

N:

Filida.

OP 'thoogfte
nacht, naar't fin- ken, en vande
voor't krieken
Des dageraats, wanneer

verblind,

de flaapdie't -al
Met

L
Met

Mankop
vale

En

om

U

Y

K

E

N

5

de kruyn drijft opfijn

wieken,

d'y'd'ledromen, door een fluyftcrende
wint

TenOlm-boomuytgejaagt,

Door al de Weereld
Om al wat harflens vliegen,
draegt,
Met fchaduw te

Mct-lift te domp'len inbedricgen,
een treur, of
vreug-

de-llroom,

Toen viel myn
geeit te beurt, defc allerfchoonfte droom.

Myn Laura die ikmin,
Met

Slaapfaal treden,
lieffelyk gelaat en
,

leen,

quam in myn

moedernaakt^

Een kleetje alleen bedekte haar
hcupe
't

naarbeneden,

Hing al van melk enbloed,en Maagdenwas aatTeen:

Een windje op haar
verlieft,
Ten veynfter
ingeflopen,
Bedreef een ftoute dieft,

En

fpreyden't kleetjen

open,
Daar zach men dat een
menfeh, hoe koud,
fettein een vlam.
Men fegt, dat Venus fo wel eer ten oor-

dcelquam.

Lier.
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Zy naderden myn koets; wat hart was

niet bewogcn
Geworden, door Too fchoone en goddclyk
een fwier ?
De liefde blixemde uyt haat bruyne en
drayeride oogen,
En fetten al de Zaal in lichte vlam en

vier;
Zy lachte,en grecp myn hand,
Myn boefem iloeg aan't beven;

fwoegde door de brand;
Ikfwymde, enblicshetlevcn
Op roofelippen uyt; maaroch! hoe on~
verwacht,
't Hart

Vondik my toen gewaakt,
k're nacht.

A

I

ineene don-

R.

DRoomis'tleven,
anders
niet;
't Glyt voorby gelyk
een vliet,
Die

Iangsfteyle boorden fchiet,

Zonder ooy t re keeren.
d'Arme menfch vergaapt fijntijt,
Aan het fchoon der ydelhe yd,
Maar een fchaduw die he m vlijt,

Droevig wie kan't weeren?
d'Oude

gryfe blijfteenkint,

Altijd
-

'ill

D

U

I

T

s

Tiende
Die

E

L

I

E

R.
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Verdeeling.

tfonruft niet in't hart en heeft,
zallg, als hy buyten leeft.

Leeft

GElukkig
menfch , wien't is gegeven,
By 'tvreedzameenonnozelevee,

Dat nooyt noch
quaat, noch onrecht
In't veld zyn
dagen
afteleven ;
De Bloemekrans braveert de

Die's

dec,

goude Kroon

Konings zorg by nacht doet waken;

Ger utter zit men onder dak
en,
Van rict gebout, als
op den hogen

Troom
.O hoe pleyzierig is't te kruypen,
Ter kooye op eene veed'ren
zak,
In't land-huys, onder't
Inge dak,
Wanncer de rege-vlagen druypen,
Ecn koelc wint in
hooge beuken ruyft,
Dc krekel die geen zorg wil
dragen,
V oor winter,
zingt uyt ruygtc en hagen,
Tot dat men word in zoeten
flaap gefuytt.
Daar legt me en ronkt, en droomtin
vrcden,
Niet als den Vortt, dieonverwacht
Uyt zyne flaap fpriugt, en by nacht
Hetklamme Tweed vind op zyn leden

Om dat hem docnt:

,

men

ftak hem

naar

het hart:
E

Maar
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begint tc gclcn,
.Hoe in het groen dc Gytjes fpelen,
Hoe Bloemerts fluyt de Nachregalcn tart.
Mara- hoe hct veld

Den hof-hond baft met zync makkcr,
Wanneer denHuysman fmorgens vroeg,
Voor dag, met

omgelteerdcn plocg,

zingend', trekkcndcten akkcr,
Op zyne Guyl voorby dc hoven rijt;
A1

hancn,

Dan waaktme,cn hoort de wakk're
Die ons tot naarftigheyd vermaneii:

Gclukkig menfch,diczoozynjaren llyt.
Men opent venfteren en deuren,
Men zict de ftarren dun gezaayt,
Men voclt hoe't wefte windje waayt,
Dat met ecn fchat van vcrfche geuren,
Van Vlicrblom,en VfoJcn zuykcrzoet,
Van Wyn-ruyt ,Tym en
Die alseen root fcharlaken blozen,
U in uwhuyszoliefclyk begroct.

'

'inla!
Da

hagc Rozen,

Few

j Ileal

Daar ziet men't blodc Haasje lopen,
I
Gins zeylt den Havik in de
De Klok-hcn raaft, en is beducht,
Dat hy haarkoomt
De Tortel kort, de fwarte Lyftcr fluyt,
Men hoort langs't veld de bceftcn loeyen,

lucht,

heurkiekens ftropen;

tei

SI

Ha
Tcrwyl den dagbeginttegloeycn,
En langs hoe meerhaar ligt te fpreidenuit.
Menzietden hofmct vruehten prijken;
Meji zayt, cfplant, ofctit den boom , ■ I• to
Of queelt ecu deuntjeo aan dc ftroom,
Zo

N
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Zo gaat dc zomer
middag (Iryken ;
T ot dat deZon in't wefte aan't
ondergaan
De Tchad' we rekt,langs beemde en
heyden,
En jaagt debeeften uyt de

weyden,

Terkooye, met hun Uyers volgelaan.

By winter, als de wat'ren fluyten,
Wanneer het fnippen van de
vorlt,
Het land

harden

met eenen

korft,

Bcdekt, dan blyfc men in der muyten,

Denavond fteektheel vroeg haar
lampcti
'■/

aan;

De dceren zit 'er by te fpinnen:
Men fluyt
delaauwcZomerbinnen,
Fn laatgeruftde Winter

buyten ftaan,

Dangroeyt hetroet
ken

in fchoorfteen hoc-

:

Dan knapt de harde
Beuke-ftam,
En roort defchenen
mctzyn vlam,

TerwijI

men gaat te

gall inboeken;

Menbraat iivd'as Kallanien ; ofvcrtelt
Malkandcr fprookjes: zo met vreden,

Vtrwacht men weer dezoetigheden
Dbszomer-zons,die't koude berg-fneeuw
.

fmelt.
Dit leven loofden alle wyzen :

DithaagdenKATS,

ea

Westfrbaan,

Die pryzen 'r ons met vaarzen
aan;
Dit leven zal ik altyd pryzen.
Q dat het lot my zulkeen leven

gaf?

Myn zang-luft zou veel fchoonder bloejcn
E

2

En

ioo

Joan

En met den

Luykens

Wilg aan't beekjen grocycn,

Gelyk een Swaan

lydc ik het leven af.

Gelukkig menfeh, wien't is gegeven,
By't vreedzame en onnozele vcc,
Dathooyt noch quaat, noch onrccht dec,
In H veld zyn dagen afte leven :
De bloemekrans braveert dc goude-kroon,
Die'sKoningszorgby nacht doet waken,
Gerufler zitmen onder daken,
Van riot gcbout, als op den hogen

Troon.

Aan

Joan van Rozenda al.
Op

zyn

vertrck

na

Pruyfen.

SPits-broeder,als gy naar uw wenfehen,

In'tvetteen vruchtbaar Pruifen-lant,
Uw voeller-ftee, dc voetcn plant,
Daar gy wel eer, zo vcr van menfehen,
In koele fchaau van cenen Olm-boom zat,
U ws Vaders Geyt, en Stier, en Koeyen,

Zaagt in't verfchiet de klaver fnoeyen,
Vanmorgen-dauw, zoo zoet als honing,
nat.

EcT'tOorlogs-beeft met ftaalctandcn,
Dat vuur en rook tcr neuze uyt blaaft,

En

DUYTSE
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En

balkt, en bruit, en tiert, en raaft,
Gelyk een wolk, vol heete branden :
Een fwarte wolk, die't hemels-blaauw
ontblinkt,
Die fors gewrongen, en genepen,
Met donderkloor, cn blixem-ftrepen,
Dc trotze kruyn van berg en (teen-rots

klinkt.

Ecr dat dat fpook met zo veel euvel,
En zo veel ramp'tal onder
bracht,
En liet u, vluchcendeindernacht,
Zo guur en kout van eenen heuvel,
Eens ommezicn,hoe dat uws Vaders
huys,
In lichte vlam, door't vuur zyns
oogen,
De wolken rooften aan den hoogen,
Als't Ieven u verdroot door't fware
kruys.

Wanneergy,zcggeik

,

daarinvreden,

Met vreugd en veylig weder koomt,
En al de woeftheyd (chynt gedroomt,
En welftantvind in voile leden;

Danvecgeen kroester

goe gedachtenis,
aluwY, enAmftel vrmden
Schoon uyt ,;er wyl gy u zult vinden,

Van

Verwelkomt aan

,

uws

broeders vette dis>

Maar als de Zon ryft uyt de oaren,
En (chfldert veld en
gevel root,
Na dat hy driemaal's weere'ds kloot

Op zync koets is om gevarcn,
E 3

Daa!;
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Dan
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Licr, en fchuyl in't Eekcl-

neem uw

wout,

Dat aan uw Oom, dien vromcn ouden,
Wei eer, toen hy zyn woning bouden,
Befchaften dik en fchoon, en duurzaam
houd.
Daar zittende onder eenen hagc,
Ofte eenen bruyncn Eekcl-boom,
Aan't kantjen van ceil varze (boom,
In't kriekjen van-den koelen dage,

Zing ruftig; hocgy zo veeljaren lang
In't vryeen goude Holland lcefdea,
Hoe dat gy naar Parnaffes lltcefden
,

Hoe lcnte-bloem

u wees

den rechten gang.

Zing, hoe wy daar elkander vonden;
kouten langs de wcg;
Zing meerder als ik u wel zcg;
Zing, hoewe ons aan elkaar verbonden,
Door vrundfehap, en hoe dat wy naar dien
tyd,
Zo vaak, 'wanneer den y ver woelden,
De zorgen van het hartc fpoelden,
Met Lieber, diededoffen maakt verblyd.
Maarzing, vooralaan'tbos van PruyEn hoe wy

fen,
PIoc dat wy met de Zang-goditi,
Wicns fchoonheyd ik zo hoog bemin,
Niet ver van daar het Y koomt bruyfen,
Zo liefelyk gedooken in het riet,

Uyt allermenfchcn ogen lagen,
#.

Gc-

.
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Gckoeftert naar ons wel behagen,
Van niemant, daft de wefte wind befpict.
O jonge blocm der Rozen-dalen !

Wanncer gy van die zoethCyd zingt,

En hart cn ziel tot dichten dwingt,
Men mocfter u als V orft onthalen,
Indicn gy dan niet wecr naar Holhndt

haakt;
ja fchoon mer 11 als Vorft onthaalden,
Ik weet uw harfens hierwaard awaaldcn ;
Ik

wcet

het

waar u

Vaar heene

met

geelt mede is vermaakt.
myn wenfeh en zegen ,

Gy draagt mijn gunft en vrundfehap mee;

Dat op de wilde en woefte zee
U nooyt een fwarte wolk bejegen 5
Den Hemcl hoede uw Schip voor klip en
zand ;
Een koelte blaaze in u we zylen,
En doct u door de golvenylen,
Tot dat gy aan het vruchtbaar Pruyfen

land»

E 4

Op

104
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Op het Verjaren
Van

NlKOLAAS

dc

V

R E E.

VYfrnaal zag het bofch haar bomcn,

Wit belturven alseen doot,
Vyrrnaal fcheenen't weder dromen,
Als 'er blad en
bloeyzel fproot:
Vyfmaal was het Y bcvroren,
Zedert, by een los geval,
Onze vrundfchap wierd
gcboren,

Nochal ftaatze kant en pal.
Kant en pal, en zonder wikken,
Dat zy al myn leven fta,
Zonder buygen , zonder fchrikken,
Hoc verdceltheyds donder fla:
Viermaal

zagikuverjaren,

Driemaal vlocht ikucenskrans,
Omuwkruyn en blonde haren,
Toen noch Vryers, nu al Mans.
Maarwat zal ik nu verkiczen ?
Wat voor bladers ? vvat voor kruyt?

't Winter-maantje
klapt zyn ldezen,
Kruyt en bladers hebben uyt:
Maar het fpeelt noch in myn zinnen ,
Wat men op uw trouw-dag zong,

't Was,

D

U

y

T

S E

L

I

E 8,

IOJ»

't

Was, ik wcnfch dat gy meugt winnen
Binnen't eerllejaar eenjong.
En nu zien ik dezer menfchen,
Wenfchen, meer als half volbrocht:
Schuylt'er zo veelin het wenfchen ?
Waar toe naar een krans gezocht ?
Steekt in menfchelyken zegen,
Zo veel kracht,cn zo veel pit ?
Wat's aan blad en kruyt gelegen ?

Luyfter fpits,lk wcnfch u dit:

Van uw Bloem eenjeugdigroosjen
Root va'n kaakjes, blank van vel:
Bolder dan het Abricoosjen ,

,

Moojer dan de Keuken-fchel,
men zegt te zyn
gefproten,
Uytdeblocd-bel van Adoon,
Zulkebloempjes,zulke looten
Die

Worden ueen fchedel kroon.
.Zulkc looten, zulkebloemen,
Zulke kruyden, zolkeblaan,
Geven ftof om op te roemen,
Zetten't leven luyller aan;
d'Ouders (niemant kant't verzaaken )
Levcn fchoonder in haarzaat.
't

Zyn de vruchten die 'er maken,

Dat het boompjen mooyer ftaat.
Lecfook in uw groenekind'ren,

Opgekoeftert door't penzeel,
Die noch fpys,noch drank vermind'ren,
'k Hou

van

zulke kind'ren veel:
E j-

Cat

IG 6
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D^t zy uwekruyn vcrzicren,

Oin hct hooft van Poezy,
Pad ccn krans van Lau wcriercn,

Ofzy ftom, of fpreekcnd zy.
Lccf in vrcede, lecf in vrcugdc,
Leefzoalsgy wcnfchen kant;
Lcef in ceren, leef in deugden,
Lecf in wysheyd en verftant,

Leefzo, dat u

naar

dit Ieven,

Van het al bcvattende Al.
t

Eeuwig levcn word gcgeven,

Daar

men

nooyt wecr

rtcrvcnzal.

Op hct Af-beeldzel

van

JUFFROUW
Barbera

Wiggers.

T_3 ler bootrt dc kunrt het

wczen

na,

*

-*Van d'allerfchoonrtcBarbera,
En poogt de Lauwer-kropn te ftryken;

Maar ver nakanzenict beryken,
De groote Mecltcres, Natuur,

Die konrtig door een vocht, en vuur,
En aardc, en lucht, in een te mengen,
Dit wezen quam in't licht te brengen,
Datzclfhct licht met fchoonheyd hoont
Een hemel daar dc liefdc in woont,

Duytse Lier. 107
Dical zyn goddelyk vcrmogcn,
Door diamante blikrcnde
oogen,
Uytftraalt tot op't vryc hart,
Dat dadelyk in min verwart,
Zich geeft aan die Diaan gevangen,
Beluft op purp're lip en
wangen,
Zo roos-befchamende, en 20 mals,
Bel uft op blanke nek en hals,
W aarom de blonde lokjes
fpeelen,
Wanneer een windjen haar komt ftreelen,
Houd op

vermetelepenzeel,

Naturaasmaakzelszyn teeel.
Aan den Poet

KAREL VERLOVE.'

LAatKaizerKarel,
trots drommen
tepaard , ftoo(ten;
Volmoedts door ys're
Bfcfcheptert
Geflepen

op

fnydend fwaard,
de nek der Grooten :

met een

En dond'reli met zyngrofkanon ;
Op't Oofte, op't Wcfte, op't Zuyde, cn,

't Noordcn,
Befchcnen van een harnaszon;
En halcn zadoor menfche moorden,
Een Lauwrc-kroon mctbloed befmet,
Om d'omkieits'van zynguld helmet.
De krans die om uw fchedel fluyt,
Gchaalt doorvrindelyk teltreelcn,

De fnaaren

van u

Duytfe-Luyt,
E 6

Door

io8

Joan
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Door braaf met lctter-klank te fpcclcn,
Wykt voor de zy ne niet een zier;
Maar trotll dien dubb'len oorlogs kroning,
Van Goud, en bloedigeLauwcricr:
Dus ftc>,ot uw kruyn der ftarren woning,
Daar gy eerlang noch blinken zult,
Als's levens maat is opgevult.
O S waan,

Al

die in den iEmftel fpeelt,
dry vend langs haar bieze boorden:

Dezoetezangen dicgy queelt,

Als of men Maroos veld-pyp hoorden,
Rekkealler Nimphen halzen op ;
Endoende YMcreminneluyft'ren;
Zo haalt men een bekranlten kop:

NooytzaLdedood uwlof verduyft'ren:
Gy leeft noch in uw zang, hiernaar,
Veel langer dan dric hondert jaar.

Op

een

Vraag,

Welk de befte kunft zy.

tTJEl-levens kunft word noyt volprefen,
**

Zy vinddenrechtcn wysheydsfteen,

En ftrykt met groote fchatten been:
Haar kracht kan lyf en ziel genezen;
Wie deze kunft recht leeren kan,
Is ryk,eneen gclukkig man:

Hy is op wyshcyds-top gerezen.

Wat

'r
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Wat kunft zoude op haar zegepralen ?
Schoon d'Algemift zyn doelwit raakt,
En klink klaar goud van yzer maakt,
En poedcr fchept voor alle qualen:
Zois't nochtans nict meer dan wint;

By't gene dat wel leven vind,
TewetenGod,in'sHemels Zalen.
Ga wysbeydtoteenHemel rfcbtQji:
Gaar alle kunften tot een fchat,
Die's Werelds wydekringomvat,
En hangts'er aan voor ftarre-lichten:
Zozal mynkund metheld'ren ftraal

'

Alleen die and'ren altemaal

Gelyk eenzon doen fchaamroot fwichten.
Zie hiermyn Vriend denallerbeften;
Zy is van vele wel begeert,
Maar weynig word fy recht geleert,
Dat doet dc wellaft met haar peften:
Maar flaat dien vyand uyt het veld,
Gelyk een wakker Oorlogs held;
Zo boud gy licht wcl-levens veften.
Aan N N.
n

*

geeft die ydeloos poogt te leven,

v'an edelmoedigheyd gedreven,
Door Leerzucht ftadig aangefweept;
Ontziet noch wind noch dollc baren,

Der fwaremoeytenen gevarcn,

Hy

Joan Luykens
Hy oogt op't gcen hicr agter fleept.
no

Beleefde Jongeling,de(tralen
Die 'k op u w voorhoofts rtar zie pralen,
Die hebben't hart door't oog gevleyd ;
En porren al myn aanfpraaks krachten,
Om u te manen tot het trachten,
Naar't hcyl van goudeonfterflyjtheyd.
Ecn zal'ge berg, alom bewoffen,

MetgeurigeMirtccn Lauwrcboflen;
Ecn kroon van't fware en

logge eelmcnt,
Vcrheftzyn kruyn door's hcmcls r in gen,
Hier koomt ecn bron ten aar uyt wringen,

Wie daat- van drinkt, leeft zonder ent.
Daar moet gy heene om op te ftygerr,
Door klimmens moeyten,fwoegen,hygen,
Verdient men byde Wyzecer;
Verfchrik niet, fchoonle hoogen fteyl is:

in

Kyk al na hoogeen ltimmer nccr.
Daar wonen negen zuyv'rc Nonnen,
Wiens tweemaal negen voorhoofts zonBezielen't drajend rond met brand; (nen,
Die zullen u te moedc treden,

Metzang en dartelende leden,
En bieden u belecft dc hand.
Een ziel die eyndeloos poogt te leven,
Van edclmoedigheyd gedreven,
Door leerzucht (tadig aangefweept,
Ontziet noch wind, noch do]le barcn,
Der fware mocyten en gevarcn,

Hy oogt op't geen hier achter fleept.

Schyn

D

u

y

t

s e

L

j

e r.

r 11

Schyn bcdriegt.
T

o

o

n

:

O ICarsnacht.

"C En

knaap, in't bloejen zynerjaren,
•'-'Dreef daar dc zee met breede baren,
Komt flepen op de fchuyne ftrand,
Zyn Vadersvee, naaft zynen Broeder,
Geboren

van een

zel ve Moeder:

Nooyt was de vee- flaf uyt zyn hand.
Nubeurden't op eenvroege morgen,
Wanneer Kleenardes zonder zorgen,
Befchouden hoe depurp'redag,
De bleeke melk-wcg de verdwyne,
Dat hy dc dart'le Schoone fchyne,
Datblanke ■water-Nimphjga zag.

Zy liet haartot den navel kykcn,
En quam langs d'Oever heeneflryken ;
Noch fchoonder dan dc trotze § waan,
Beldeed met hagelwitte pluymen,
Die't water voor zyn borftdoet fchuymen,
Wanneer hy wil ten Ih ydegaan.

Ohogen Hemel! riep dejongen,
(Och had hy doch zyn oog bedwongen,
Dat hem zo deer'lyk doolen dee!)
Mocht ik myn Vaders vee begcven,
En met ditfehoone Nimphjen leven,
lk fleet myn dagen in de zee.

Het

u2,
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Het Nimphjendat haaraanlicht draayZo haaft decs woorden over waaydcn,(den
Benam hem met een Ionk't verlhnt:
Daar lach fijn plicht en trouwighedcn,
Daar lach de deugt, daar lach de rcden,
En mcnshcyd met de ftafin't zant.
Nu lobden hy al indegolven,
Die bey zyn bcnen vaft bedolveil,

Enklommeby zyndyen

Zo als zich

aan

op;
de poort zijns ooren,

Zijn-Broedcrs bange Item liet hooren,

Een llemuyt cen bcnaaude krop:
Sta llil, fta ftil, waar wilt gy henen ?

Rampzalige! ach gy doet my

wenen

?

Uwdwaasheydgaatmyaan hcthart!
Ketr weer, ofandcrszal't u rouwen,
Gy broutjik fweer't by myner trouwen,
Gy brout u eygen lecd en (mart.
Kcer weer, keer weer, waar zyn u finne!
Waar dwaalt gy door vcrdoolde minne!
Wat ziet gy defe fchoonheyt aan ?
Haar monfter deelfchuyld in debaren:
Zo gy dat zaagt, ik weet de haren
Diezoude» utebergeftaan.

Zovoerhy voort. Terwyle vleydc

Het Nimfjen,hem van d'andrc zeydc;
Met defe rein: K!eenaardes,hoeJ
Hoc laat gy 11 zo licht verbafen ?
Uw' ooren vol verfaagtheytblafcn:

Waar is uw ftoutemoed? tretoc,
Tre
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Tr e toe, gy meugt de kans wel
Wagen:
Ik fal u op myn armen
dragen;
Ofanders fult gy met gemak,
Des Dolfijnsfchonenek
befchryden,
En over't water hene glyden,

Gclyk een Duyf, door't grote vak.
N'iet ver van hier Ieyt eenen
haven,

Daar hceft natuur een hoi
gcgraven,
In't borft-Euk van de harde fteen
Daarlaat fich nooythetonweervindcn;

De hoge ftecnrots breekt de winden.
Tre toe daar moet gy met my heen.

Daarfullenwy vermaak'lijk fpelen,

Elkanderkuflfen, vleyen, ftrclen,

En doen al wat de liefde luft.
En fo gy weder t'huys wilt
keren,
Ik fal u, trots d'onftuyme wcren,

Weerbrengen aan uws vaders kuft.

Dees redenen, vermcngt met lonken,
Die bliefen in Kleenardes vonken,
En fetten't hart, in vlam en vuur;
De hette ftraald' uyt bey fijn' oogen,
Hy quam het Nimfjen toegevlogen;

Maarach .'diedwaasheyt ftonthemduur.
Zo haalt als fy de knaap fach vlotten,
Bcgon fy met fijn leet te fpotten,
Endook toen naardediepegront;

Het water vond fijn
aam-gat open,
En quam ten Ifchaam
ingeflopen,
Dies floot de doot fijn bleke mont.
O Har-

ii4 Joan
O Hardcrs! die

Luikens

V aders fchapcn,
Langs d'Ocver weyd, 6jonge ktiapcn,
Wannecr gy Schoone-fchyna ziet;
Dan fluyt uw oogen en uw zinnen,
Ofgeefu vaardig boswaart innc,
Betrouw, betrouw u zclvcn niet.

Van

uw

Dooraltus.

T\Ooralt, o roem dcrJongclingcn!
**-^U kan ik niet'vergeten :'t luit
My van uw trouw,aan d'Amftel-kuft,
De jongeknapen toe tc zingen ;
O negental! begunftigtmyn verftand;
Verlicht myn dofFegeeft met ftralcn :
Gy hebt Dooraltus zelfzien dwalcn;
Gy wcct waar hy zijn Lelidn* vand.
De Zon vcrzonk i nT etus ftromcn,
't Was fpade, tuflchen dag en nachr,

Wanueer Dooraltus onverwacht,
Een rook zach ryzen uyt do bomen ?
Daar woont cen mcnfch (zo dacht hy) en

ftapteaan,

Langs'tkrommepad, dathem gelyden,
Begroeyt met ruygte aan wcdcr-zydcn,
Tot

hy zich vand aan d'ingang van cen
laan.

H ier ftond

Daar lag een

hy ftil, als een verftelden ;
doodshooft in het gras,

Dc
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DefwarteRaafriepdrie maal kras;
De

Nacht-uyl fcheen niet goeds te fpeldcn,
Hy evenwelfchept moet, en gaat al voort,
Belufl waar't eynde zal belanden;
Nu Ituyt hy tegens hooge wanden;
Een oud geb^ouw, heel woeft, met open
poort.

Hy koomt tot in de keuken flreven,
E11 vind een lang en mager wyf:
Het hartc klopt hem in hct lyf,
En al zyn frifle leden beven :
Eeneys'Iijk wijf,zat flordigby den haart,
Haar lange fwarte hayr te kemmen.
Eenkoudefchrik fcheen't bloed

te

ftrem-

men,

Van

onzen

knaap,

voor dozen nooyt ver-

vaart.

Een menfchen-hooft,met blekc wangen,
Enopenmonde,vuyl van bloed,

En etter fwartbeklad metroet:
Dat zachm'er aan een nagel hangen,
Zo als het wierd befchemcit van de vlam,
Eens vuylen lamps, die damte en rookten,

Dooralt, fchoon hem de vrees bcflookten,
Oiltfloot zyn mond, zoo dra hy wat bequam.

Hy fprak : VVeet gy my 00k te wyzen,
De heyrbaan op de naafle Had ?
Mijn onluk bracht my van her pad.
Hicr me begint zijn hayr te ryzen;

Het

n6

Hct

Joan Luykens
wijf liet op, en grimlacht hem ccns
aan:

Endaad'lijk laatfe haar wakkerhorcn

:

Mijn Avaardedochter koom eens vorc,
Ga heneen wijsdien man dercchtebaan.
Met hoord hy een portaal-deur krakcn

,

Daar komt een maagt met flauwe fchrcdli,
Noeh jong, maar ongedaan fo't fcheen;

Hethooftbehangen met een lakcn.

Volg maarde Maagt; fo fprak de monftervrouw.

•

Dnoralt, vol dpchten en vol forgcn,

Veranderde, als dc vroege morgen,
Nu root,nu bleek;en will nict hoe hy fou;

Doch,na den aart der grootftc zaelen,
Gcfproten uyt een edel bloed,
Vcrflaaut dc bloheyt voor dc moed,
Hy volgt de Deeren op de hielcn.
Zy trcden af by donk're manefchijn,
Langs twalef blaauwe fteene trappen;
Nu zijnfe, ontrent een twintig ftappen,
Of daar ontrent, gevordert, op een plijn,
WannecrdeMaagt begintte fpreken,
Met (tern verval(t,door droefheyts pijn;
O Ridder, wie gy ook meugt 'zijn;
(Hier bleeffe wecr in fuchten llekcn)
Doch na't gcdroog der tranen, vocr
fy
voort :

Zo wel docn ooyt uw xicl
behaagden,
V crlos d'elendigfte der
Maagden:
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kuntgydoen, als gy deesborft door-

Hoot ;
Door-boort dit hart,met uwe degen,
En berg uw felve door de vlucht;
Ach koft hy vliegen in dc lucht,
Dan waar ik min om u verlegen:
Dees Gaardcn legt beftoten in een muur.
Dat monfler-mens, 6 fonde! 6 fchanden /
Verlcheurt, en knaaut met hare tanden,
Hetmenfchen-vlees; dat leven valt my
fuur.
Dit was een donder in fijn ooren :

Hy vraagde :Zijt gy gceft, of fpook ,
Zo laat my, en verdwijn als rook:
Maar xijtge een mens, fo laat my horen,

Van waar, en wie, hoe't met uisgegaan;
Ik fweer by't geen ik't meeft beminnen,

U, wie gy xijt, met hart en finnen,
Met raad en daad, als broeder, by tc ftaan.
Hicr op begon de Maagt te fchryen,
En fprak: Och of't noch mocht gefchien,
Dat my mijn vaderweer mocht fien,
Hoe fou dien gryfen fich verblyen !
Ik was weleer ecnlief en waardig kint,
Gckoedert op de fchoot mijns moeders;
Ik had, noch fullers, noch gebroeders,
Ik wierd alleen, als't hooglte pand,bemind:
Ik

MijnVaderwas ccn Land-regeerder,
fooghct Vorflelykebloed,

En

\->
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En wicrd tot gtootshcyd opgcvoct;
M jtijarcn wierdcn langs hoe mcerdcr.
Ha beurdc dat ecn brave
jongcling,

Op

my

verlieft, al zynedagen,

Beftceden. om my wel tc hagen,
En nacht cn dag om mync

ging'

.

,

woonplaats

Mijn Vader wild hemzien,noch horen,
(O blinde ftaat-zucht,nooytgclooft! )
Maar ftiet hem wrevel voor hct
hooft,
Wijl hy zo hoog niet was geboren.
Hy evenwcl houd onvcrzetbaar ftand,
»
En trok door zyne trouw
mijn zinncn,
En blies door zijri
ftandvaftig minnen,
Mijn jeugdig hart in eene lichtcn brand.
Ik mindehcm,ja ikkan't
nietvcynzcn?

Diqn fchoonen bloem! dicn trouwcn och !
Schoon dat hy dood zy,'k min hem
noch,
Het luft my
ilaag op hem tepeynzen.
Wcch tranen, tocf, tot dat ik dezen

Helt,

(Zoooyteen pijl van liefdens pezen
Hem trof, hy zal medogend
wezen)
Myn levcn en mijn lydcn hcbvcrtelt.
Wydan van allehoop vcrlaten,
Befloten,door ecn jongverftand

•

,

,

Om t' zamcn naar cen ander land
Te vluchten; en hct Hofte haten:
Mcnvondhet goet, men ftemdcn cencn

tyd,
Wanncer

men

hey mclijk zouvuehten,
Ik
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Ik wachten naar dien tijd met duchten:
Nu waar ik bang, nu wederom verbleid.
't Was's uchtens, in den koelen dage,
Wanneet ik wandelde in den Hof;
Vaak keek ik om door't groene lof,
Of my 00k ymants oogen zagen :

Tenlaaftenfloopik ftilten hof-poort uyt,

'

En qaam daar my mijn Lieffte toefden,
Met al het gecn dat wy bchoefden:
Ik noemdc hem lief, hy noemde my zijn

Bruyd.
Wy vluchte, en hielden ons verborgen :

Men zocht ons door het heele land,
Door bos en bcemde, en langs de ftrand:
Vaak waren w y in anglt en zorgen :

Maar'tging naarwenfch, men zocht en
vondons niet,
Tot dat wy ons, na dartien dagen,
Te fchecp op Zee bevonde, en zagen
©ns Vaderland verdwynen in't verfchiet.
't Was lang mooy weer,de rondezcylen

Gefpannen door eenkoele wind,
Die deden't logge Schip gefwint,
Gelijk een Dayfdoor't water eyleti:
Maar och! 't geluk
leentf
't

dat word ons maar gc-

BalRuurig lot,te v/ufcin't wenden,

Herfchept de vreugden in elenden,
En zend de dood, wanneer men't niet en
mccnt.

Den

i2o
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Den feltcn dag quam, uyt het Noordcn,
Zo als de Zon in't Weften fonk,
En blikrend langsdebaren blonlc,
Ecn by Iter fwarelucht; men hoorden
De Noorde-wint verfuchtcn
langs dc
Zee:
De nacht quam fnclder aan
gctogen ,
En rukten ons den dag uyt
d'oogen;
Het wierd een weer,- datydcr fchrikkcn
dee.
Men lach de dood op yders wangen,
.

Men fuchte,en riep den hemel an,

Den allerlloutlle en ftarkfte man,
Liet toen het hooft van weemoed,
hangen.
De blixem fchoot door fwarte wolken

heeji,
En flikkerde in dc lucht: het kraken
Des donders, fchcen elkx hart tc raken;
De wind groeyde aan. en maaktc grootc
Zeen.
Het fchip aan lager wal gedreven,

Gitig fchuuren over klip en fant,
En liep tc barften op dc ftrant;
Daar koften't menig man fijn leven;

Wy bleven op het voor-fchip fitten. Ach !
Mijn waarde lief had my om-vangen,

En las dc tranen van mijn wangen;
Zo wachten wy, al fuchtende den dag:
Ten laatftcn quam den uchtcnd ryfen,
T er kimmcn uyt, met weynig kracht,

En
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in fchaduw van de nacht,
Het land met berg en boffen wyfen :

En

ons

fat hoog en droog, met fant oewelt;

Hct fchip

Den hcmel voerde

een foctcr
weder,
Wy klommenbydeboorden neder,

Dochvondenonsvanniemand

meet ver-

zelt:

Nu dreef een wolk van voor de
Zo dat het bleek befturven licht,

mane

,

Quam fcheem'ren in haar aangeficht:
Toenriephy: Ach/mijn Leliane!

Daarzccgfy

neer, en

fweem in'tgroenc

gras,

Terwijl Dooraltus nederbuktcn,

Haar blanke boefem open rukten,
En kns op kus, van hare lippen las.
De Maagt bequam, daar had men mogen

Befchouwen, hoe die beyde elkaar
Omhelfdcn met een bly gebaar;
De tranen dreven uyt haar oogen.
Na lang een wijl quam haar de fpraak
wecr by.
Hoequaamt, hoequaamtgy doch, mijn
fchoone,
Hier by dit monfter-wijf te woonen ?
Zo vroeg den held, gefeten aan haar zy.
Hier op de Maagt: Toen wy de Itran-

den,

F
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En't fchip vcrlicten, met den dach
En al fo diep algaande ( ach! ach !
Het vie! iny

Tocn gy

I

,

1
fgur) in'tbosbelanden,
daar by d'ypc-boom lict

my

daan,
licpt door ftruyken en door hagen,
.

En

Om'c jonge

Helaas

tocn

cerft

Gcytjen nate jagen,
ging, tocn ging mijn

ramp

aan:

Gy quaamt nict weer, hoe lange ik beyden ;

De winden ruyden door het wout,
't Was ccnfaam; n'aar, en guur en kout;
Ik dont allcen bedrocft enfchreyden;
Ik fchriktcn van het riflcn eener Wad :
De waan quam tocn mijn herfTens krcn-

ken;
Ik wid nict watik had tcdenkcn :
Ik twijftclde of gy verlaten had>
Den avond was alredc aan't komcn,

T ocn quam dit leelijke oude wijf,
(He fchrok) my onvoorfiens op 'c lijf;
Zy fach't, en feyde: ay daakuwfchromen,

Mijn kind'hoe koomt gy hicr-verdoolt ?
Kom gatot mijnent overnachtcn ;
Ik feyd' haar dat ik u moell wachtcn,
En hebhaar al ons avontuur vcrtclf.
Kom , fprakte, en greep my by
moiiwen,

,

der

'

Den

i
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Den knaap koomt Kcht op onfent aan,

Als hy de rook fal o p fien gaan;
Gy kunt het hier by nacht niet hou wen r
Zo fleeptcn fy my naardit oud gebou y
En liet my tot den dag van heden,
Nooy t weder uyt de voorpoort treden;.

Drie Maanden fleet ik fo in angft,en rou»
Een leven daar men nooit van hoorden
Ik fach haar een verd waalde knaap,
Die hier quam rufteninfijnflaap,
Helaas! fo decrelijk vermoorden:

Gy hebt fijn hooft fien hangen in den fcf,ou;
Zy at fijn vlees, en dorft my noden
O Griiwel! 6 alfiende Goden,

Gy weet dat ik veel liever fterven wou.
Zy houdopmy een wakend ooge,

En fpoort waar dat ik henega,

Altijd

met vlijt mijn ftap-fte£n na.
Dank ly de Godheyt in den hooge,
Dat ik u fie: Maar feg> hoe is't gefehiet f
Hoe ging't met u, mijn hoog bemUlden ?
Kofi gy de plaats niet w eder vinden,
Daar gy my by den hooge Ype liet ?
Dat koflen my fo vele tranen.

(Dit was fijne ant woord dat by gaf )
lk foeht, en
liep my felffchier af;
Ik fuchte en riep:
Mijn Lelfahc ?

.

(aan

Maar al vergeefs; de nacht
quam fchlelijk
De halve Maan airede aan rt
klimmen,

Schiep narc fchadu we en fchimmen ;
F

z

Ik.
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Ik doolden, met ccn hart vol

pijn gela^n,1
kriekjen van den koelcn dagc,
Quamikterplaatsdaarik uliet,
liy d'Ype , maar ik vond u niet:
Dcnk fchoone, hoe ik was verflagen!
Van dien tijd af hebbe ik het land doorfocht,
In DorpenStad, door Woudeen Veldcn,
Op hoopdatymandufoumelden.
Dank ly die God, die my hier by u brocht.
In't

Maar facht:

wat

komt daar van dc trap-

pen?
Met glo£nde Fakkel in de hant.
'tis 'tWijf: Vrccs niet, mijn lief; hou
ftant,

Terwijle

het Monfter Happen
nu ftontfc, en fach
rondotn,
Tot fy de lieven had gevonden:
quam

Metflaauwe fchrcen:

Zy prevelden met fchcven mondc.
Korn fprak den held, vervloekte Monfter',
kom.
Hy fchcurt de fakkel uyt haar handen,
drijftfe haar blakende in't geficht,
hair-klitsrcngt, en geeft een licht,
Enftinkt, hyknarftopfijnetandcn,
En fteeptze by het fwarte hayr langs d'aart,
Zy ballikt, en vlockt, metys'lijk gillen ,
En
Dc

Dat d'Eekel-botnen ftaan en trillen,
De Nacht-uylende Vlcermuys ziin vcrvaart.

L

Het
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Het blanke fwaart zo
In 'c kamp-perk, of op 't

T2f

fcharp van fnede
vlakke-vcld,
Beprocftop menig wakker helt,
Sijnfchilten helm,raakt uytde fchede,
Enverft 2ich in de ftrot van'tmenfchlijk
beelt;
De ziel geprangt om heen te vaaren,
VIoeyt met het fwarte bloed uyt cPaaren
Zy krimt ,en geeft al brullendedegecft.

r

Kom, fchoonekom, mijn ziel, mijn 16ven,

Het ftaat ons hier niet Iariger aan ;
U waakfter Ikapt ,kom iaat ons
gaan,
En dezc gruwel-plaats begeven,
Zo fprak Dooralt, en nam haar by dc handr
Tt Geluk was nu voortaan haar mede:

I-J,y voerden haar door Lande en Stcden,
Zo wijd, zo ver, tot 111 haar V aderland.
Daar wierdenzy metgonfi ontfangen^.
De grijie Vader baade in
vi'eagd,
De Moeder kreegeen nieuwejeugd,
En beter verwe op haare

De heylige'

wangen:

Echt fchiep haar

Vrdtiw,

tot

Man

ca

Zy fleeten al hun levens dagen,
In luft, en rufi, en
welbehagen,,
Men. week 'er nooyt van d'cerif gegronde.
trouvv.

F 5

Ssho&w*-

126

Joan

Luykens

Schoonheyd is bekoorelijk.
Conrante

Jimplc,

T Ndien'cr dan ecn Venus zey,
-*■
De fchoonfte van de fchoone godcn rcy,
Zo is't Argivina , die ik bcmin -y
Want in haar wezcns trek fpeclt cen God-

din.
Men ziet'er fmelten ondcr een
De grootsheyd en dezoctevrind'lijkhcen:
De ziel die tintelt in haar bruyn gezicht,

Gelijkecn ftar dieuytden duyfterlicht.
Het root dat op haar wangen fpeelt,
En zichalsbloedop inclk geplengt, vcrdeelt,
Befchaamt de Rozelaar met dau befproeit,
Hoe fchoon by in de gcurige uchtend

bioeit.
Haar half ontfloote rozemont,
Blaaft zoeter geuren dan de morgen-ftont,
Waar door de blankc boezem fwelt en
daalt:
v
't Is fchoon tezien hoc dat zy adcm haalt.

Op't voorhooft blinkt de majefteyt,
Gelijk ecn dagcraat, zoo fchoon, en fprcyt
Zijn ftralen uyt , cn fchept ecn zonne•

kring,
En

D
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u

y

T

S

E

L

I

E

R.

127

haar hals daar kreukt zich ring by

ring.

<

Nu luft het my haar heel t'ontklcen,
En eens te zien die welgefchikte lc£n :

Vergeef het my 6 fchoone zo 'k misdoe,
achtbaarheyt, inijn graagtc word ni'et

Uvv

moe.

Haar opgeblazeborftenzijn
Als fneeu w, wanueer den uchtent zonne-

fchijn
Die flaautjes verft met

(chuyne en purp'ren
flraal,
So verft de krop, zo verft het altemaal.
Haar brave middel laat gecn been
(Gelijk alsveele) ziendoor't vlecfch; o
ncen;
't Is al

volmaaktgefchapen;maarzy bceft
Van poezelhcyt, wanneer zy treet en lecfr.
Natuur boetfeerde nooyt foobraaf,
Nu teckent fy met eene (lip de Naaf,
E11 buygt zozoet allengsjes fachjes neer,
E11 haalt een (Ireep half ront, en puyld dan
weer.

Hier hoogt zy flaauw aan elke
zy,
Eti trekt in fchaauw, cen diepfel
tuffenby:
Terrechteren tcr (linker baygtdelas.
Nu raak Ik weer van daar't op't heetfte
was.

Nu fcheprmijn long,mi jn zfel weer aam,,
Nu ftromenal mijn gecften weder t'faam.
F 4
Hot
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Hctfwocgcnd hait bcgeeft zich wecr tot
rult,
Haaft waar ik dood gcftikt indiepe lull.
Haar dey, volflagen en gezet,
Voldoet tc wonder de vol maakthcyts wet,
Na d'enkelen fmelt de bolle en ronde kuir,
En als fy treec verkrcukt de voct gecn kruit.
Daar Itaat die fchoonc naakt voor't oog,

Sy fchiet gelyk cen Palm-boom recht om
hoog,
En draayt haar hals,tcrwijl de wefte wind
Genuchte in't fpcclen van haar hayr-lok
vind.

Blijfeeuwig naakt, cn klced u nooyt,
Hetklcedhoc'tzy, hoe fchoon> hocwcl
getooyt,
't Miftaat u fchoonc

by dat lcvcnd naakt,

Dat felf de wint van't koude noordc blaakt
Men dichte cen V enus zo men wil,

Spot met haar grootsheyt nict, maar hou
my flil
tietzyhoc'tookmachwezcn, waar, of
*k

waan,

Ik bidde Argivina voor Venus aan.
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38

tijd.

'j TJchtens als het
haantje kraayt
Vaar zvel
myn hals vriendin den (laat
herbi edgy my yt minus

10
42

86

Vervager der dagen, zo (ladig in hjagen 8 7
Vraagtmemvaher inhetwejen
89
Vyfmaal zaghetbofcbhaar Jtomen
104
W.
IVie fpant dc kroon derjchoone
Wrede Vader
Wie wtkt myn kit denJlaap, &c.
PVel-levens- kunfi wordnoyt volprefen
Zo var.
Zo zacb AAm antfijn lief Amiel

V

O

Y

S

E

14
3a

86

108
30
5*4

N.

Amarillamia bella
Anakreon

14
2$

Amarillitje myn Vriendin
Aymable ber?ere
Air
"

4°

86

9S

Ballet

V

O

S

Y

E

N.

ftl-30

Ballet du Roy.
Courante la Reyne.
Courante la Bare.
Candieraton.

9,13

3 f, 42,48

46

CouranteJirnple.

I

26

Defilan Lief, «y /rfrff uwjlraffe worde» I41
Dachus heft dieu tout plain deglorie.
SI

Efprits quifcupires &c. 0 nuitt jaloufe nuiSi
19,6*
Gy Heyligheetjens,
74
//0», Charon, houw.
24
Hoger Doris niet myngloetjc &c.
42
Je voudre hien 0 C lor is.
61
La Belle Iris.

10,21,43

LaDueheffe.. 47,5*2. LaSignale.
S3
La IJabella,
La bourc dyalivet. 82,84
Pieron, 89.
Ducheffe Rojaal. 90
Mijnfoete Jakclijn. y6. Nova
23
Nova, of ftuckje Pens.
S°
Ons blydfchap is vermeugt met fchreyden.y I
0 Kersnacht.

111

Perioftadiemet trage.
Petite Bergere
Reveille vous belle

Repicaban, 32.

iStf w/7<r torments.

en

dormie.

Sofonie.

SaMonfieurs.
Windeken daar den bos of drill.
IVaar mag myn Philida.

3^

85"
17

28

87
45"

S3
91

