
Over dit boek

Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.

Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.

Richtlijnen voor gebruik

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.

Verder vragen we u het volgende:

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleindenWe hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uitStuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe-
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.

+ Laat de eigendomsverklaring staanHet “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.

+ Houd u aan de wetWat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com
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Och de Vorſtelyke Hoven en

# # Waranden, noch de Luſtplaat

N # ſen van aanzienlyke luiden, ge

#&85 zet op een afgezondert landleven,

kunnen ons eenige waardigheit toebrengen,

om die in hare uitmuntentheit te beſchry

ven ; noch luſt het ons de onduurzame ee

re, en de verkregene ſchatten met eenige

lofſpraak te verheerlyken , dewyl die dik

wils hunne bezitters zodanig van den rech

ten weg doen afdwaalen, datze, door al te

zeer de wereltſche begeerlykheden op te

volgen, zich zelven , Gode, en hunnen

evenmenſch onnut maken. O neen, wy

zien er van af, en ſteunt de afkeerigheit

op reden, ons klaar in dichtmaat betoogt

door onzen eerwaarden Schryver, den Heer

- * 2. W.



A A N DE N

W. SLu 1 Te R., die zeer krachtig aan

dringt, om de zober- en maatigheit te be

trachten, de quaade genegentheden te doo

den, de blinde werelt met alle hare ydel

heden te verlaten, en aan zynen evenmenſch

alle hulpe, byſtant, en liefde te betoo

IDCIl. -

Uit dien verſchillenden aart der dingen

en menſchelyke voorwerpen ontſtondt, dat

onze Dichter zich nooit onder den rang der

Poëten wilde vlyen, veel min onder de ge

nen, die zich van een al te geblankette wel

ſpreekentheit bedienen, en in ſtede van de

deugt met de vereiſchte verwen af te maa

len, de doolingen voorſtaan, de twiſten

vermenigvuldigen, de onwetentheit invoe

ren, en verre van vrede, eendracht, ruſt,

liefde, trouw en Godsdienſt in te ſcherpen,

de ſnootſte laſteringen byeenraapen , om

den naam van hunnen evenmenſch te be

zwalken.

Zyn oogwit ſtrekte dan alleen zich af te

zonderen van zodanige melaatſchen, op dat

wy zoo ſpreeken, en in oprechtigheit te

leeraaren, het goede uit het quaade, de rein

heit uit de melaatsheit, de deugden uit de

ondeugden, en den verkankerden wortel

des quaats in de bedorvene werelt te kunnen

onderſcheiden, en zich af te zonderen van

de
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de genen, die aan de ſnootheden de geboorte

geven, als t'over bewuſt, dat een ſchurft

ſchaap een ganſche kudde aanſteekt, en een

enkele druif door 't aanraaken de andere

zwart maakt. -

Dit dan is de bezondere reden, dit de

ſtoffe dezes Werks, en 't onderwerp van

't eenzaam Buitenleven, afgeſchetſt door

den eerwaardigen Heer W. S L UIT ER,

na dat hy alvorens daar toe was verzocht en

aangemoedigt, om godtlievende Chriſte

nen door heilzame middelen in ſtaat te ſtel

len, van hunnen tydt in eenzaamheit, en

geduurende den landbouw, met vrucht te

kunnen beſteden, en onder den arbeit te

overpeinzen, wat tot den welſtant hunner

zielen vereiſcht wierdt.

Wel is waar, dat veele eerwaardige en

hooggeleerde mannen, zoo in deze als in

de verloopene eeuwen, zich hebben bevly

tigt om met hoogdravende, en veeltydts

onnavolgelyke toonen, hunne verhevene

gedachten , en gulde leſſen en ſpreuken te

trompetten : doch hunne leeringen dienen

zoo zeer niet tot nutte overdenkingen,

noch geven zoo zeer eene aanſpooring ter

zaligheit, dan wel om door eene bloote be

ſchouwing de gemoederen in 't aardſche ver

maak, en de koeſtering cener buitenluſt te
#k 3. be
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bezwachtelen, waar door het nodigſte ver

onachtzaamt wordt.

Op dit onderwerp maakt de Heer S L U1

T F R zyne ſluitreden vaſt, van met geene

zoekers van aardſche paradyzen buiten de

grondveſt des Bybels te bouwen. Men

hoore hem zelf ſpreeken. Wanneer hy

voor de eerſtemaal dit zyn eenzaam Buiten

leyen den Heere OTTo, Graaf tot Limborg

en Bronkhorſt, met een toegenegen harte

opdroeg, beleedt hy vryborſtig, dat hy

zyne vrye en ledige uuren meeſt aanlei tot

oefening eener ſtichtelijke Poëzye , als

zynde zyn eenigſte vermaak en liefſte ver

luſtiging, wanneer hy vermoeit in zyn wich

tig beroep, door tuſſchenpozing van ande

re gedachten, eenige verlichting zocht ,

op dat deze uitſpanning niet vruchteloos

zyn zoude. Hier uit wierden gebooren

zyne meenigvuldige Gezangen, hier uit

dit Buitenleven, dat den Graaf ſchriftelyk

zodanig ſmaakte, dat hy den Dichter ver

zocht het werk ter drukperſſe over te ge

ven, waar toe hy 'eindelyk beſloot , doch

niet om daar door te trachten de hoogvlie

gende Poëten dezer eeuwe naer te draven,

maar om op eenen eenvoudigen voet en maat

heenen te gaan, ten einde hem ieder ver

ſtonde, gelyk zyne woorden inhouden.

Zyn
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Zyn eige vergenoegzaamheit in dit ge

ring lantgehucht, nevens het gelukkigbui

tenleven des Graven Otto op zyn heerlyk

en vernaamt Hof, dat als een aardſch luſt

priëel alle aanſchouwers verrukt, zingt hy

aldus op:

Leef lange, door Godts gunſt, alzo, .

Op 't heerlyk Hof te Berkelo,

Vernoegt, geruſt, en wel tevreden,

Als in een ander heuglyk Eden.

- Het Haagſch Voorhout zy trots, en bromm'

Met zoo veel koetſen, die rondom

Daar daaglyx zwieren door malkander.

Laat d'een daar vry braveeren d'ander.

Al wat men ooit in 's Gravenhaag

Op 't haaglykſt zag, is maar een plaag

By deze uw Berkelooſche vryheit,

Die 't hert verleent meer ruſt en blyheit.

Beken, 6 edelmoedig Graaf,

Dit groot geluk vry als Goats gaaf:

Want zulk een heerlyk buitenleven

Is maar aan weinigen gegeven.

Hoedanig des Heeren S L UIT E Rs een

zaam Huis- en Winterleven op het Zomer

leven gevolgt is, geeft ons de Gravinne

Amalia Louiſa Wilhelmina , de Dochter des

gemeiden Graven Otto , zelf te kennen ,

* 4 daar
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daar zy ſchriftelyk aan den dichter vertoont,

dat zyn Buitenleven wel zeer aangenaam was,

maar dat haar Heer Vader , Vrouw Moeder,

en alle verdroot, dat er het allerzoetſte van

des Dichters huishoudinge was uitgelaten : dat

zy dat datelyk gezocht hadden door 't geheele

Boekje, niet anders meende, of 't zelve zoude

daar mede zyn by geweeſt. Welke oprechte

liefdegift ons doet zien met hoe krachtige

invallen de natuur, als door een toegeneigt

ooge, de beminnaars van wetenſchappen

heeft aangezet, om met de grootſte zorg

vuldigheit de Poëzy voor 't verſterven te

behoeden.

Uit deze onderhouding en voorhoede is

't ons geen klein vermaak te zien, dat na

zoo lang een reeks van jaren de papiere kin

deren, thans voor de tiendemaal herbooren,

den ouden vader overleven, en niet voor

hem zyn geſturven, gelyk deſchepſelen van

veele hedendaagſche Schryvers te beurt valt.

Hier van geven noch dagelyks der waarheit

getuigeniſſe zoo veele Steden, Dorpen en

Gehuchten in Gelderland, en voornament

lyk Eibergen, alwaar de tegenwoordige

Leeraar, de Eerw. Heer Warnerus Imminck,

de gemeente van zyn Kerſpel noch ſticht

met de Gezangen van onzen Dichter, en

de herten al queelende ten hemel voert.

Nie
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Niemant verdenke ons dat wy dit Buiten

leven zoo onbeſchroomt aangetaſt, met

zulke breedtwydige Aantekeningen verrykt,

met zoo veelZinnebeelden, kunſtig in 't ko

per gebracht, verheerlykt, en met zoo veel

vaerzen van andere Dichters geſtoffeert

hebben, om het Werk des te meer op te

luiſteren. Al dit is veroorzaakt uit eene

zucht tot onzen Dichter, en zyne ſtichte

lyke Gezangen, al ten onzen gemoede in

geſloopen in den Jare 1665, alzo wy alten

dien tyde het geluk hadden van den Heer

S L U 1T ER ten huize van mynen Neef

H. Sweerts te leeren kennen, en zynen min

zamen ommegang te genieten: die ook ge

queekt wierdt van zyne tydtgenooten, de

Ridderen Kats en Weſterbaan , zonder van

den uitmuntenſten Huigens en anderen te

reppen, die onzen Dichter veel achting toe

droegen. Daarenboven, naer 't afſterven

van onzen Dichter, had het ontwerp van

onze Aantekeningen de eere van zynen

Zoon , den Heer Joannes Sluiter , .Leeraar

in de Gemeente te Steenwyk , zo zeer te

gevallen, dat hy betuigde gaerne te zullen

zien, dat het Werk op deze wyze in 't licht

UIAII), /

Of echter dit ons beſtaan ingang by de

thans zoo zeer vittende werelt zal vinden,

* 5 ſtaat
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ſtaat ons te hooren en te hoopen , ook

vleien wy ons dat we de toeſtemming van

doorknede harzenen zullen wegdragen, al

zo onze voorbeelden met oude beſcheiden

bekrachtigt zyn. Voldoen wy hier en daar

aan zommige gedachten niet, zy brengen

zich te binnen, dat wy ook onze gebree

ken hebben : en nadien de allervoornaamſte

daden het ſlaan van quade tongen niet ont

wyken kunnen, zoo zoude het van ons een

ydel poogen zyn , de geheele werelt met

goede oogen te willen behaagen. Des wil

len wy het oordeel den Lezer, en den ge

nen aanbeveelen, op welke reden en rym

vat hebben. -

-
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LA N D LE VEN

Van den Eerw. Heere

WILLEM S LUITER.

Secura quies &5 neſcia fallere vita.

W Ie is beluſt, om naer zyn' wenſch,

Gelyk een recht gelukkig menſch,

Zyn tyd te ſlyten en te ſluiten?

Die ga t'Eibergen, en verkeer'

Met S L UIT ER, 's hemels tolk, en leer'

Zyn Bybelpoëzy van buiten.

Een hart moet opengaan van luſt,

Dat hier gewaar wort, hoe geruſt

Dees Leeraar leeft en onbekommert: ,

't Zy dat hy eenzaam houdt geſprek

Met ſtommen in zyn boekvertrek ;

Of zingt, van eikeblaân belommert;

Ofadem ſchept op 't ruime velt,

Met zyn gepeinzen beſt verzelt.

Geen ledigheit was ooit min ledig.

Hier ſpeelt of digt hy dit en dat,

Of vouwt, of leeſt, of ſchryft een bladt,

Op dat hy Jeſus eer verdedig.

Hier



Hier groet hy met een morgendicht

Godts zoon, het rechte morgenlicht:

Zyn middagsyver roemt hier ſterker

d'Alvoênde hand, die elk verzaat:

Hier zingt hy d'avontzon te laat,

En vreeſt geen ſpook uit 's afgronts kerker.

Hier zingt hy u 't geboorteliet

Van Davids zoon, wiens erfgebiet

Het duiſtre Ryk der nacht komt ſarren:

Hier klimt die helt ten kruisberg op:

Hier bloedt zyn dootzweet, drop by drop:

Hier wyſt hem 't graflicht naar de ſtarren.

Hier leertge 't ware Chriſtendom,

Dat 's afgronts laſterkeel verſtomm',

O SL U 1T E R, en zyn laſterſtreken:

En hout den dierbren tyd te ra,

Eer hy herwenſcht worde al te ſpa;

En hekelt ſchendige gebreken.

Gy wyſt de jeugt het rechte ſpoor:

Gy moedigt haar, om ruſtig door

Te ſtreven, daar gy ruſt in 't weilant.

Gy ſmeedt den kruishelt eenen ſchilt,

Daar helſch geweer op wort geſpilt.

't Begin en einde is 's werelts Heilant.

Als gy uw zinnen ſpelen voert,

Gy bidt, en dankt, en ſtreelt, en roert,

En trekt een heilſchat uit Godts bladeren,

Maryen voeren dan het woort,

Dat



Dat 's Hemels hart op nieuw bekoort:

Dan klinkt de toon der oude vaderen,

Nu valt de ziel, die Misdaân boet,

De Hemelſche gena te voet,

Dan ryſtze bly en begenadigt.

Nu hygt het afgejaagde hart

Naar Jeſus heilbron, bang van ſmart;

Dan juicht het, aan Godts diſch verzadigt.

Zoo ſcheit uw ziel al eerze ſcheit,

Uit dit moeraſch in d'eeuwigheit,

Met uw Muzyk om hoog gevaren.

Dan vlecht de Maymaand rozenhoén.

't Gevogelt tjelpt u na in 't groen.

Hier ruiſcht geen wint in loof noch blaren.

De Nachtegaal in 't boſch benyd

Den zangprys u, en zwelt van ſpyt;

Haar keel en tongmuzyk legt achter.

De Berkel, daar hy, onder 't riet

Gedoken, ſtroomt en nederſchiet,

Geeft u gehoor, en vloeit veel zachter.

Dan ſtuift de werelt weg, als miſt,

Voor u: gy kunt den Haat, verniſt

Met loosheit, hier geruſt ontſchuilen,

Ontwyken 't net der boze ſpin,

- En zoud dat leven, naar uw zin,

Met eene ryxkroon noô verruilen.

Is iemand op wat rooks verzot,

Uw erfgoed heil en vreugt is Godt.

Een



Een ydel brein laat zich bekooen,

Maar gy niet, met Sirenezangk,

Die met geen waſch, maar met den klank

Van uw gezangen ſtopt uwe ooren.

O vreugt! ô jeugt! Ö eenzaamheit!

O WE L H E M, die dat leven leit,

Van 's Hemels gunſt des waardt geoordeelt!

Zinge elk dien Leeraar en zyn leer,

Dien Hemelſchen Poëet ter eer'.

Zoo leeftmen d'afgunſt tot een voorbeelt.

Een gulde tyd, die honig lept

Uit rots en ſteen, word dus herſchept,

Geen leven quam het leven nader

Van d'allereerſte onnozelheit,

Eer 't Paradys haar wert ontzeit,

En 't kint de dood at met den vader.

J. VOLLEN HO V É.

w, SLUI.
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BUITENLEVEN,

Aanwyzende,

Hoe men op een ſlechte en eenzame plaats ver

genoegder mag leven, dan in 't gewoel

van groote en aanzienlyke Steden.

Y die geduurig gaat betreden
G De ſtraaten van uw trotſche Steden,

En leeft, naer uw begeerlykheit,

By al des werelts heerlykheit,

En onderdies u zeer verwordert,

Hoe k alhier, dus nºorden,
Op

-- - - - -- - - - - - rive
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Op zulk een plaatsje woonen mag,

Daar nooit uw oog iet ſierlyks zag.

7.

Die roept als of gy groot gelijk had,

Hoe kont gy woonen in dit ſlykgat?

Ik moeſt er ſterven voor mijn tijd:

Houd op: te wydt gaat dit verwyt.

Al ſchynt het u hier ſlecht en oolik,

Ik leef er vergenoegt en vrolik,

En wenſch in vrede op myn manier,

Myn leven zoo te eynden hier. *

'k Heb

* Niet valt moeyelijker dan te ontleeren 't geen men

geleert heeft: want de gewoonte vereelt zodanig onsge

moedt, dat het, even als verbrande waſch, geenein

drukſelen meer ontfangen wil. De Iſraëliten, zwerven

de in de woeſtyne, wenden hunne zinnen en genegent

heden naer Egipten. 't Was hun zelfs leet uit het land

hunner ſlavernye geſcheiden te zijn; en waterden hunne

tanden noch naer de Egyptiſche ajuin en look. Kieſt

dan, zegt 'er een, het leven, dat gy het beſte zult

bevinden, en de gewoonte zal u 't zelve geneuge

lijk maken: want dat niet alleen de gewoonte detwee

de natuur is, maar zelfs meer, blykt daar uit, datze

de natuur beſtrydt en t onderbrengt. Ook begint ons,"

naer't gevoelen van J. de Bruine, allengskens te behaa

gen, het geen ons in den beginne de hairen deed ryzen.

Men ziet de roeiſlaven weenen alsze eerſt ter galeyetree

den, maar men hoortze binnen drie maanden vrolyke

toonen queelen. Die de zee ongewoon zijn: verblee

ken zelfs van vreeze in aangenaam weder, wanneer men

het anker licht, daar de matroozen in tegendeel, heb

bende het barnen dierſchrikkelyke hoofdſtoffe meer on

der de oogen gezien, in 't midden der hevige ſtormen

vrolyk van gemoede zijn, en lagchen. -
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'k Hebbeook al, in myn jongejaren,

Het leven van een Stadt ervaren,

En alles voor my zelf gehad,

Wat gy zoo zoet en heerlijk ſchat.

Maar 't afgezondert eenzaam leven

Kan my veel meer genoegen geven. .

Het dunkt u vreemt, geen wonder is't,

Als 's werelts glans uw oog bemiſt.

De luſt om prachtige gebouwen

# En ſtraaten vol van volk t'aanſchouwen,

't Gewoel, 't geloop, 't gekoop, 'tgepraal,

. Kan ik verachten altemaal. :

Myn dunkt, ik hebbe, door Godtszegen,

! Voormy een Koninkryk* verkregen,

Wanneer ik op mijn kamer mag

Iet vruchtbaars werken al den dag.

A 2 wien

i
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– * Niet onaardig heeft zich de Dichter A Biggertdes
wegen verklaart, toen hy, zinſpeelende op deze plaatſe,

zich dus hooren liet: -

Myn ziel verkieſt een ſtille wooning,

En lacht om 's wereltsydelheit,

Die meenig, doch te laat, beſchreit.

De marmre hoven van een Koning

Zyn klippen daar de ziel op ſtrandt.

Wat kan ons meer vernoeging geven,

Het Hof, of 't eenzaam Buitenleven ?

Voor my, ik hou het met het lant.
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Wiens geeſt gekiſt blyft in zijn boezem,

En ſteeds legt op zyn oude droezem, |

Die mag uit een geringe plaats

Zich zelf toepreeken zoo veel quaads.

Maar wie zyn wakkren geeſt kan roeren,

Dat die hem hemelwaarts kan voeren,

Ontlaſt van d'aardſche ſlaverny,

Acht weinig waar zijn lichaam zy.

De Wysheit kan, met haar bedryven, Wysh. 6.
Wel eenig in zich zelve blyven, 24, 27 •

- En gaan beweeglijk vlug en ſnel,

Door alle dingen even wel. *

Zoo

* Dat is de geeſt die van Godt wordt getrokken en

opgewekt. Dus werden wy aangezet om*#
- itemme
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Zoo dat een ziel, die wel geſtelt is,

Ook nimmermeer zoo zoet verzelt is,

Dan daar ze is by zich zelve alleen,

En houd met ſtomme boeken reên.

Die zulk een onderhoud gewent is,

Acht, dat hy in zyn element is,

Gelijk de viſch in 't water leeft,

En in de lugt de vogel zweeft.

Ja, zoo hy moeſt, van dees twee quaden,

Op een van beide zich beraden,

Om ſteeds, ofnooit, alleen te zyn,

Scheen 't laatſt hem welde grootſte pyn.

Hy voelt zijn luſt daar heen te ſtrekken,

Hoe dat hy beſt zich mag vertrekken,

Van al 't gewoel, tot ſtilligheit,

Verkooren uit vrywilligheit.

- A 3 Wie

-

ſtemme der Wysheit te hooren, ons harte den eigenaar

over te geven, en dat te leggen in den grondeloozen

boezem der Eeuwigheit. Des als Godt het harte alleen,

en zondergemeenſchap vaniemant, bezitten wil, doen /

we met den Ridder Kats deze belydeniſſe:

Ik was eens glibberglad, ik ging gemeenlijk ſchuilen

In 't grondſop van de zee, of diepe modderkuilen:

Maar doe des Hemels glans my krachtelijk beſcheen,

Dien ouden vuilen ſlym terſtont in my verdween:

Nu drijve ik op den ſtroom, nu ſtaake ik al de tochten,

Die ik voor dezen zag by andre zeegedrochten.

Die van Gods heilig vier ter degen is getreft,

Zijn hert uit 't aardſche ſlym en leege ſlyk verheft.
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Wie is'er die dit niet vermoén kan,

Dat men in eenigheit zelfs doen kan,

Het geen veele eeuwen op een ry

Miſſchien noch nut en dienſtig zy?

Men mag met recht het Buitenleven

Den naam van Buitenleven geven,

Dewyl m'er heeft zoo veel vooruit,

Om naer te jagen buit op buit,

Men haalt, in d'allerſtilſte hoeken,

Den beſten buit uit heil'ge boeken,

't Is niet te zeggen hoe het hert Pſ 1,9,

Door zulk een buit vervrolikt werd ***

Wie graag zijn tyd verquiſt met mallen,

Denk', datze hem hier te lank zou vallen;

Maar wie ze wijslijk, laat en vroeg, Eph. 3:

Weluitkoopt, valtze kort genoeg. ***

Hier zijn ook tydig alle tyden,

Om my voor lediggaan te myden.

Men vraag my dan zo dwaaslik niet,

Ofmy de tijd hier niet verdriet?

'k Behoeve, van den vroegen morgen

Tot aan den avond, niet te zorgen,

Wat beſt ter hand genomen zy,

Ik vind hier werks genoeg voor my,

Meer reden hebbe ik, om te klagen,

Dat jaren, maanden, weeken, dagen,

En uuren my ontgaan zoo ſnel,

Als ook te kort voor myn beſtel.

Doch
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Doch d'eenzaamheit, die 'k hier dus pryze,

Zou weinig paſſen voor d'onwyze,

Die ſap noch ſpys noch ſmout noch zout

Weet voor 't gemoed tot* onderhoud;

Die met zich zelf niet wel bewaart is,

Maar voor zich zelven ſchier vervaart is,

En nooit, dan met bedwang en pyn,

Eens by zich zelf alleen kan zijn.

Die d'eenzaamheit misbruikt zoo byſter,

Dat hem, gelyk een afſchevyſter,

De luiheit vaſt houd aan den haart,

Is eenzaamheits geluk niet waart.

Maar die den geeſt wel uit kan ſpannen,

En vadſche ſluymer weet te bannen,

Ontfangt een invloet, die de ziel

Nooit licht verveelde of moeyelijk viel.

Ei! wat verſchilt het, waar men woone?

Deplaats vereert doch geen perſoone,

A 4 Noch

* Indien zelfden ſtant bewondt zich eertydts Raymont.

Lullius, toen zeker Edelman hem zyne eenzaamheit ver-

weet. Neen, vriend, was zijn antwoort, ik was in

een goed en groot gezelſchap, maar ſedert uwekomſte

vinde ik my alleen. Zoo was ook de taale van Scipio,

zeggende nimmer alleen te zijn, dan als hy alleen was.

Doch de geleerde eenzaamheit paſt aan geen luiden, die

uit hun zelven geen vaſte ſpijze tot hun eigen onder

houd hebben. Deze verſchrikt van hun zelven, moeten

met den Spanjaart zeggen: Gadt bewaaremy voor myn

zelven.
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Noch ſtrekt tot mindering zijns ſtaats,

Maar hy vereert veeleer de plaats.

Daarom behoort men zich te wachten

Van naer de plaats de man te achten,

Vermits de plaats niet heeft noch geeft,

Waar van een wijs man vrolijk leeft.

Laat elk van ſchoone ſteden rallen,

Ik acht de beſte ſteé van allen,

Daar ſlechts de menſche liefſt magzyn,

Schoon ze in zichzelf niet heerlijk ſchyn'.

Niet in de plaats, maar in de menſchen,

Is 't dat men wel is naer zijn wenſchen.

Men leeft hier wel of niet vernoegt,

Na dat men zelf zijn zaken voegt,

Op aarden is geen ſtadt of ſtede,

Die 't hert geeft ware ruſt en vrede,

Ofzeker, waar der ergens een,

Elk menſch liep in gedrang daar heen.

'k Haak naer een plaats, niet die plaiſierig

Ofvol*gewoel is, ofganſch ſierig,

Maar die bequaam is om mijn geeſt

In ſtill'te oeffnen allermeeſt.

'k Be

* 't Is waarlyk zoo: want al wie het drieſſend en

ſnood gewoel ten rechten overweegt, zal zich gelukkig

houden achter af te mogen woonen, en uit eene lucht

die de rulle desgeeſtes, en de oprechtheit desgemoedts

wangunſtig is.
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#k-Beminne een plaats, daar plaats voor my is,

Waar in de ziel op 't meeſte vry is,

Van 't geen haarondankskomt aan boort,

En meeſt haar vreede en ruſt verſtoort.

'kZoek zulk een plaats, voor mijn bedrijven,

Alwaar ik in mijn plaats mag blijven,

En niet hoeve overal te zijn

Daar niet gehandelt wordt van 't mijn.

Van hier en daar te rinkelroijen

En komt niet, dan't gemoed verſtroijen,

Zoo dat het 's avonds uw gebedt,

Uw luſt, uw ruſt, en ſlaap belet.

't Zy wat vermaking ooſt of weſt is,

Ik zie doch, hoe het thuis op beſt is,

Daarleezeik,ſchrijve ik,doe iet goets, Jac.

Ik juich,ik zing,en ben*goeds moeds. 5:"3"

't Beleit van ieders ampt en leven

Vermag hem altijd werk te geven.

A 5 Elk

* 't Spreekwoord is hier op niet oneigen: Als ik op

ſpring waagt het al. En om dit nader thuis te brengen,

en te betoonen dat Deugt en Wetenſchap onlosmaake

lijk aan den anderen verknocht zijn, ja zo, datze geen

zints van den menſche zijn af te zonderen, laat zich de

Ridder Kats in 't verklaaren van dit zinnebeeld aldus

hooren: -

De Schildpad draagt haar huis gedurig op de leden,

Zy gaat als zonder zorg, en zachtjens heenen treden, -

- - Men
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Elk heeft aan 't zijne, laat en vroeg,

Doch meer dan tijdverdrijfs genoeg,

OO

Men vindze menigmaal van allen nood bevryd,

Al raakt de Vos zijn hol, de Beer zijn leger quyt.

Wie in zijn boezem draagt zijn geld, en beſte panden,

Zijn winkel, zijn beſlag, zijn vette koorenlanden,

Die heeft een zeker erf, en wandelt onbevreeſt;

Waar is doch iemand arm, die ryk is naer den geeſt.

Van die gedachten is ook de Heer Bogaert, daar hy

over deze ſtoffe dus aanheft:

Hy die geduldig draagt zijn kruis,

Is, waar hy heen gaat, altydt thuis,

De waare rykdom is 't genoegen.

Gelukkig is hy wiens gemoedt

Niet is gehecht aan 's wereltsgoedt,

En zich naer tydt en plaats kan voegen.

Wie is ooit droef of arm geweeſt,

Die ryk en vrolyk is van geeſt?
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Zoo dat hy in 't geklap van zaken,

Die hem ganſch niet of weinig raken,

Noch door geduurge nieuwe maar,

Niet hoeft te zoeken hier en daar.

Men kan naauw, in 't gedrang der menſchen,

Iet loflijks werken naer zijn wenſchen,

Mits 't voorwerp van veel ydelheit

Ons van de rechte ſtreek afleidt.

Men zoekt 'er dikwijls, maar vergaart niet,

Men krygt'er zomtijds, maar men baart niet,

Heel zelden komt er iets wat voort,

Dan een wanſchaape misgeboort.

Dies, wie volbrengen wil iet heerlijks, S#reuk.

En ernſtig tracht naer wat begeerlijks, ****

Dat nimmermeer 't gewoel hem gaf,

Die zondere eerſt zich zelven af:

In allerlei geſtaafde wijsheit

(Als of hy in een paradijs leid)

Vermengt hy zich daar naer zijn zin,

En niemant ſtoort'er hem dan in. *

Wie

* 't Was een deftig zeggen van Montagne, dat zoo

hem ter keure geſtelt wierd van altyd, of nooit alleen

te zijn, hy het eerſte zoude verkiezen. Doch gelijk de

buyen en onweders noch in de hoogte, noch in de laag

te, maar in den middelweg des luchtsgevormt worden,

alzo zijn de middelbare geeſten geduurig in beroerte en

onruſt, daar in tegendeel de groote boven 't gewelt der

fortuine zijn, en al haar ydel Poogen belachen.
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Wie al zijn vreugt zoo binnenshuis heeft,

En niet om 't wereltſche gedruis geeft,

Die weet niet veel vermaaks en baats

Te vinden in de keur van plaats.

Een ſlechte kamer van vier hoeken,

Bequaam voor my en mijne boeken,

Is my genoeg, 't zy waarze ſtaat,

Wat raakt my hoe 't 'er buiten gaat?

Wat zou 't, zoo 't plaasje, daar ik woone,

Een groote ſtadt waar, ja de kroone

Van alle ſteden, die ik ken,

Als ik doch op myn kamer ben?

Of't ſtadt, of dorp, of vuil, of mooi is,

En ofer veel of geen getooi is,

Of groot of klein, of geen plaiſier,

Wat geeft of neemt my dat alhier?

Als ik mijn kamerken mag ſluiten,

En houden al 't gewoel daar buiten,

En doen mijn eigen werk alleen,

Dan ben ik allerbeſt te vreên.

Daar hebbe ik al, waar hert en oogen

Zich lieflijk meé verluſten mogen,

Daar pronkt mijn allerbeſt ſieraad.

Wat raakt my, hoe 't 'er buiten gaat.

Of daar de ſtraaten dan vol drek zijn,

Of daar de poorten maar een hek zijn,

Of voor elk huis een meſtvaalt is,

Wat
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Wat geeft my dat voor hindernis?

Moet ik zomtyds daar overſtappen,

Ik weet niet, of op marm're trappen,

Of op een gladgeſlepen ſteen,

Al zachter zoude zijn te treén.

My dunkt, hy is wel week gebakken,

Die 't hert laat in zijn ſchoenen zakken,

Wanneer een ongevaagde ſtraat

Hem die met weinig ſlijk beſlaat.

Ik ga, met luſt, langs onze ſtraaten,

En ben verwondert bovenmaten,

Dat iemant ooit zich voor laat ſtaan,

Dat daar mijn vreugt door zou vergaan.

Niet dat ik, tegen alle reden,

Vermaak hebbe in den drek te treden;

O neen: ik minn de reinheit zeer,

Maar's herten reinigheit veel meer.Matth,5

'kHebb liever noch beſmet mijnſchoenen"

Met ſlijk, die weer is af te boenen,

Dan't hert met zondendrek beſlijkt,Spr.3o.

Die'swerelts grootſche praalaanſtrijkt."

Ik trede d'aarde en drek met voeten ;

Maar die in aartſche dingen wroeten,

Om zoo te wezen grootſch en rijk,

Die laden op zich dikken ſlijk; Hab. z,

En dikke ſlijk, die nu mag blinken, **

Maar al te wagelijk zal ſtinken,

Indien
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Indien eens 't quaê geweten kom',

En roer des herten meſthoop om.

Hoewel zich ook, langs onze ſtraaten,

Meeſt * leeme huizen vinden laaten,

En dikwils maar een ſtrooye dak,

Wat geeft my dat voor ongemak?

Ja 'k heb'er voordeel uit te wachten.

't Is als een beeld voor mijn gedachten,

Dat ieder menſch,hoe friſch,hoeſchoon, Job

Hier ſlechts een leeme huis bewoon.4. v. 19'

Laat moojers, toojers, vieze pronkers,

Verwyfde, kiezefſtraatejonkers,

Op

* De eerſte tenten en wooningen zijn door Jabal, den

zoone van Lamech, uit afgeknotte boomſtammen, ge

vlochte ryzen, en aarde zooden te ſamen geplakt, als

blijkt uit Gen. 4:2o. Waar in hem de eerſte Vaderen,

en naderhand de aloude Heidenen navolgden. In de vol

- gende eeuwen begon men huizen op onbeweeglijke

gronden te bouwen; eene zaake die Momusberiſpinge

onderworpen was, die dezelve liever gebouwt zag om

op eenen kruywagen, of karre, te kunnen verplaatſen

waar men wilde, inzonderheit als men met quadebuu

ren geplaagt was. Dit deeden ook de Scyten, die nim

mer vaſte wooningen vetten, maarop wagenen woon

den, en hunnen huizelyken omſlag dan herwaarts, dan

dcrwaarts voerden. -

f Hoewel het zeer gemeen is dat de Straatjonkers,

evenalswyshoofden, geparuikt gaan, echter zijn ze van

't hout niet die goede pylen belooven, of daar men een

- goeden
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Op zulke beuzelingen zien,

Het is geen werk van wyze lién.

De wispeltuurigheid der vrouwen,

Die van wat moois, uit zwakheit, houwen,

Zien zulks zoo wars en ſpijtig an;

Maar 't paſt te qualijk voor een man.

Zelfs achten edele gemoeden,

Die zich met merg van * wijsheit voeden,

Al woonenze in een woel’ge ſtadt,

't Gewoel maar ſchà , de ſtilte een ſchat.

Ik zoek geen plaats tot mijn genoegen,

Dán daar 't gewiſſe op 't minſt mag wroegen.

Zoo 'k ben die 'k wezen moet, is 't my

Aleveneens waar dat ik zy.

Schoon onze plaats waar tienmaal ſlechter,

Ik leef daar wel tevreden echter. ."

-
M

Als

goeden Merkuur uit kan bytelen. Veel beterbetaamt

eenen deftigen jongelingeene naarſtige nalatigheit, dan

dat wyffelijk geſmuk. In 't land, bewoont by den Ko

ning, die zich beroemt dat de zonne in zijne heer

ſchappyen nooit ondergaat, zegt men dat dezoon wel

gevoedt en qualijk gekleedt, de dochter hongerig en

welgetooit moet wezen. l

* 't Werdt Alexander den Grooten tot glorie nagege

ven, dat hy liever anderen in kenniſſe en wetenſchap,

dan in macht en rykdom wilde overtreffen. Van dat

gevoelen zijn ook Julius Caeſar, Hadrianus, Antoninus,

Konſtantinus, Theodoſius, Gratianus,Alfonſus,enandere

doorluchtige perſoonaadjen geweeſt,
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-

Als ik 'er 't mijne maar mag doen, -

Enmet myn oogmerk voort kan ſpoén.

Al is 't 'er doodſch van ſtraatgezweven,

Die dootſchheit is myn eige leven:

'k Achtte als een dood te veel gewoel,

- Die 't zoetſte zoet in ſtilheit voel.

Daar 't op de ſtraten, merkten, bruggen*

Van menſchen zwiert en zwarmtals muggen,

Daar d'een den ander loopt op 't lyf, -

Datme in't gedrangſchier ſteken blyf,

Daar 't al den dag van kruyen, ryen,

En ſlepen, raaſt aan alle zyen;

Daar 't rondom ſchreeuwt, alsof de ſtadt
In oproer waar, wat vreugd is dat? •

Een

* Dit ziet voorneemlyk op de groote Haagſche Markt,

alwaar onder 'tgezwerm en gedruis,zo op deVlees-Viſch

Hoender- en Groenmarkten, als ook op de wegen van't

Voorhout, de Adelen't gedraafder Koetſen, denWan

delaar preſſen ter zyde uit te wijken. , -
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WT

Een ſtadt, van d'overdaad verkooren,

Om, als een trotſche Babels tooren,

De werelt door vermaart te zijn, Gen. 11i

Geeft tot veel quaads een loſſe lijn, " 4.

De * weelde gaat er ongebonden,

Men geeft zich zelf in dertle zonden,

Om d'algemeenheit, veel verlof.

De hoogmoed houder open hof.

Wat hoeftme op grachten vol kaſteelen

Zijn oogen juiſt te laten ſpeelen?

Waar toe doch met vermaak gelet

Op pragt en praal te vry van wet?

Men hoeft veel meer zich toe te ruſten,

Om voor d'aanlokſelen der luſten,

Die d'edle zielden krijg aandoen, 1 Pet. 2:

Zich zelf naer moglijkheit te hoên. * 11.

Bevinde ik my beluſt, om d'oogen

Iet groots en aangenaamste toogen,

B
A"

Hk

* Dat de weelde en overvloedt het vergift van alle

volken zijn, en den ondergang der heerſchappyen ver

oorzaakt hebben, is eene waarheit die geentegenſpraak

is onderworpen. Tentyde van Salomon, alshen zijne

ſcheepen zoo groot een meenigte van gout uit Ophir

aanbrachten, en zulk een kracht van zilver, dat het de

ſtraatſteenen opwoeg, wierd den grondgeleit van 's ryks

verdeelinge, zijnde Efraim tegen Mannaſſe, en diewe

der tegen den eerſten, en zy beiden tegen Juda opge:

maakt. (
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Ik kies de beemden en 't geboomt,

Daar 't verſche water lieflyk ſtroomt.

Daar zitte ik neér om wat te ruſten;

Ofga al wandlend my * verluſten,

. En zie, in vreugt mijns herten, dan

Het ſchoon gebouw des hemels an,

Dan

* Op den voorzeiden weerzin van ſtadtswoeleryen

heeft de Heer Bogaert des Dichters zielzucht dus uitge

boezemt:

Weg, ydle pracht en praalgebouwen,

Ik walg uw zaalen meer t'aanſchouwen,

Zy zijn vol doodelijk venijn,

Vol addertongen, ſcherp in 't ſteeken,

Vol ſchadelijke zielsgebreeken;

De doodt ſteekt in uw dierbren wijn.

w

My
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Dan moet al 's werelts glans verdwijnen.

Wat ziet men al ſieraats verſchijnen

Slechts op het veelerlei gebloemt,

Het welk zijns Scheppers glori roemt!

Ook Salomon, die groote Koning, Matth. 5.

In al zijn heerlijkheitsvertooning, * 19.

Was niet bekleed als een van die,

Indien men 't naer den eiſch bezie.

Hier kan mijn ziel zich beſt vermyen,

Van Godt verquikt in groene weyen, Pſal. 23.

Gevoertaan watren zacht en# 2. 3.

Hierzegts';HEER,sus LustMY u wILL.*

Hier hange ik vaſter aan den hemel,

Dan in het ongeſtuim gewemel

Der werelt, diemy lokt en vleit, Matth.4.

My toonende al haar heerlijkheit. **
- B 2. Al

My luſt veeleer in 't lant te wroeten,

Daar my de Rozen ſteedts begroeten,

En 't hart verfriſſen met haar geur.

Hier kan ik, waar mijn voeten treden,

Beſchouwen Godts almoogentheden;

Zijn goedheit ſluit my nooit de deur,

Waar door ik kan ten hemel koomen.

O aangenaame en zoete lucht!

Hoe heeft mijn ziel om u gezucht,

Gy zijt het luſthof van de vroomen.

*Deze Letterkeer, gemeenlijk Anagramma geheeten,

ſluit des Dichters naam in, als by zijne ondertekening

van 't Winterleven te zien is. Deze ſoort van"E:
, 19jas
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Al wat byna hier komt voor d'oogen,

Kan haaſt een * Zinnebeeld vertoogen,

Van d'eene of d'andre goede zaak,

Te zaam tot ſtichting en vermaak.

Men

digheit is al de ſpeelpop der Griexe en Latijnſche Poëten

geweeſt. Zoo men Iſaak Tzet zes gelooven mag, was

Lycophron daar van de eerſte vinder, die geleeft heeft om

trent 38o jaaren voor Chriſtus geboorte, ten tyde van

Ptolomeus Philadelphus, wiens naam hy ook letterwiſ

ſelde, en daar uit de betekenis van Honig voortbragt. Dat

gevonden is op den heiligen naam van onzen Zaligmaker

Jeſus blinkt by uitnementheit uit, overeenkomende met

het gene by Eſaia 53. ſtaat, als een ſchaap is hy ter ſlagtinge

geleid,en luidende aldus; IHXOIX XET HOIX : GyJeſus

zijt een ſchaap. De ſchrandere vindingen van onzentydt

opte haalen, laat dit beſtek niet toe, hoewel ons niet ſtaat

te verzwygen de gelukkige letterkeer, bedacht uit de

woorden Duc d'Orleans Regent , als daar uit gevonden

zijnde, C'eſt l'age d'Or rendu, betekende, Dit is de weder

gegeven Goude Eeuw, alzo wy wenſchen dat het de waar

heit mag inſluiten.

* Dat men overeenkomende dingen doorZinnebeel

den en gelijkeniſſen, als het gereetſte voor 't verſtant,

heeft geweetente vergelyken, en deugden en óndeugden

af te ſchetſen, is eene bekende zaake. Dit hebben de

Egiptenaars, zelfs voor 't vinden der letteren, denna

komelingen getoont. Daar in hebben zich de Wyzen,

Filoſooffen, en Poëten geoefent, en heeft Salomons

wysheit daar in uitgemunt. Dezen weg ſloeg ook de

Zaligmaker in, leerende door gelykeniſſen, op dat het

gering verſtandt zijner Leerlingen te dieper in dehemel

ſche geheimen indronge, die, als Erasmuszeit, wonder

lijk ſchikkende en veranderende tot zijne wysbegeerte.

Gy ziet, dus vaart de geleerde Rotterdammer voort, de

op

l



opgaandezonne, en wordt verblydt: maar wat vermaak

zultge gevoelen, als de zonne der gerechtigheit voor de

oogen van uw hart opryſt? Een zwaarelaſt is de ziekte

des lichaams , maar hoe veel laſtiger de ziekte des ge

moedts? Een hof geſiert met boomen en bloemen, acht

gy voor een heerlijk ding, maar welk een vermaak is

een gemoedt, dat in onſchult bloeit, en in alles over

vloeit? Gy ziet de ſlang, en hebt een voorbeelt der

Chriſtelijke voorzichtigheit: de duif, en dat der eenvou

digheit: het hart, en dat 't geen u vermaant de God

delijke ſchriften naerſtiglijk te volgen. Gy ziet hetlam,

en daar in een ſtaal der oprechte langmoedigheit. De

winter drukt: gy wordt vermaant in tegenſpoedt u met

de verwachting van een beter lot te trooſten. De lieffe

lijke zomer boezemt u in, dat gy u tegen de aanſtaan

de zwaarigheden zult bereiden. De ouderdom is laſtig;

gy tracht naer de onſterflijkheit. De jonkheit isaange

naan : gy wordt vermaant u met het behulp der deug

den en geleertheit tegen# aanſtaanden ouderdom te

3 Wa

\



2.2. W. S L U 1 T E R. s

Men mag uit boomen, kruiden, dieren, ºf ga ,

Ja zelfs uit * muggen, mieren, ſieren##
Veel leſſen trekken, die heel zoet """"" !

En leerzaam zijn voor elksgemoed. | | |
Hoe

wapenen. Invoegen dat gy het beeltenis van alles, 't geen !

van de zichtbare werelt voor delichamelijke oogen ver-, .

toont wordt, in de dingen desgemoedts zult vinden.

* In deze leerzaame beſpiegeling dergekorvene dier

tjes, als muggen, mieren, vlooyen, en diergelijken,

zien wy middagklaar, dat de Alwyze Werkmeeſter in

de geringſte dingen wonderdaden ten toon ſtelt. Dit is

de reden dat wy eenen diamantſteen voor een ganſche

rots ſtellen, op dat ik met de woorden van Albert !

* Magnus ſpreeke. Dater meer in eene bye dan in eenent

os, meer in eene mier dan in eenen ezel tot verwonde- .

ring voortkomt, heeft Plinius ondervonden, alzo hem

bleek dat het vernuft der natuure zich nergens zoozeer

ten toon ſtelde, dan in de geringe lichaamdeeltjes der

gekorvene diertjes. Want uit groote ſtukken, dus re

deneert hy, is om de gevolgzaamheit en overvloedt der

ſtoffe lichtelijk iets goeds te maken. Doch welk een

verſtandt, kracht, en ondoorgrondelijke volmaaktheit

ſteekt er in dit gering , ja nietig tuichje ! Waar zijn

zoo veele zinnen in eene mugge, waar is haargezicht,

ſmaak, en reuk geplaatſt ! waar haar geſnor ! en, naer

de geringe maate van het vliegend zonneveesken, die

overgroote ſtem ingebooren! met welk een ſpitsvinnig

heit zijn zijne vlerkjes gehecht, en zijne pootjeszoo lang

uitgerekt ! Zeker wy verwonderen ons over deſchouders

der torendragende olifanten, over de halzen der ſtieren,

en hun vreeſlijk werpen in de lucht : de klaauwen der

tygers, en de maanen der leeuwen overſtorten onsge

moed met diepheit vangedachten, daar de natuurnoch

tans nergens zo zeer dan in de geringſte dingen haare vol

maakheit betoont, - - -
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Hoe vry en heuglyk kan men buiten

Voor Godt zijn zielbegeerten uiten!

Het hert komt in den hemel haaſt,

Ofdie word in het hert geplaatſt.

Maar (om te ſpreken zonder veinzen)

Ik weet niet, waar ik mijngepeinzen

Al laat', wanneer ik in de ſteên,

Door 't volk galangs de ſtraaten treén.

De daagraat ſpreidt zijn goude glenſtren ,

Alhier eer voor mijn glaze venſtren,

Dan daar de muuren dicht en hoog

Zijn als een blinde voor het oog.

'k Aenſchou met luſt, en miſſ'te noode-- --- - - - - - -- ,

Dat allereerſte morgenroode,

't Welk 't aerdrijk geeft een nieuwejeugt,

En 't hert en oogen t'zaam verheugt... .

't Is dikwilsjaer en dag geleden,

Dat veele luiden in de ſteden

Nooit zagen, waar, en hoe de zon

Haar ſchoonen morgenglans begon;

Hoe die met goude en purpre ſtralen, lob.37.

Ons eenigzins daar afkomt malen . ***

Godts vreezelijke Majeſteit, " Syr,43.

Die meerder is in heerlijkheit. * *

Is iet op aarden aangenaamer, Pred. 1 r. 7.

Dan (als CCI).Bruidgom uit zijn kamer,”ſ 19°.

B 4 Ver
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Verſiert in't heerlykſtfeeſtgewaad)leſoire,

De zon zien opgaan in ſieraat? Richt 5.31:

Of,met haar eerſten glans,hier buiten? San 23

Te zien de jonge teere ſpruiten, **

Van dauw en regen zoet bevogt,

Haar hooft uitſteken in de locht!

'tGevogelt zelfkan't niet verzwijgen,Pred.124.

Maar ſingtenſpringt dan op de twijgen Pſio4.

Om dat het weer een nieuwen dag, *

Met nieuwe vreugt aanſchouwen mag.

Het leert ons met zijn quinkeleren,

Hoe ieder zal zijn Schepper ceren, E

T.Hi
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i

l

En hertlijk zijn verheugt in 't licht Pſal. 4.

Van zijn heilſtralend aangezicht * 7 *

Dan tijtmen hierbytijdtsaan't werken Pſ: 104,

Maar (zoo ik immer aan kan merken) *3

't Onluſtig ſtadtvolk wil niet op,

Tot dat men het van 't bedde klopp',

B 5 't Ge

* 't Is bovenal, in dennieuwentydt des jaars, zeer

zielſtreelendeden verwonderenswaardigen Nachtegaalte

hooren queelen, terwijl hy onder het loof eens eiken

booms gedooken zit, of zijne eyeren uitbroeit, wiens

aangenaam geluit den nacht verkort, en den arbeit des

bouwers, en den moeyelijken gang desreizenden mans

verzacht, en hem heilzame gedachten inboezemt. Hier

op zag de Dichter A. Bógaart, toen hy zich ter uitbrei

dinge van deze ſtoffe aldus liet hooren:

De nacht is eindelijk geweeken.

Ik zie den ſchoonen Morgenſtondt

Met zijnen inkarnaaten mondt

Door dikke en duiſtre nevels breeken.

Op, op, mijn Ziel! verlaat het bedt;

Laat uw gebedt ten Hemel dringen,

Terwijl in 't boſch de vogelen zingen;

Verbreek het webbe en aardſche net,

Dat u van 't hoogſte goedt zou rooven;

Beſchou met diepe eerbiedigheit

In 't aardgewas Godts Majeſteit,

En wil hem voor zijn goedheit looven.

De wakre haan volvoert zijn plicht.

Gelukkig zijnze, die ſteedts buiten

In 't velt aan Godt hunn boezem uiten,

Om thans t'aanſchouwen 't eeuwig licht;

Een licht, met verwen af te maalen,

Noch met geen tongen te bepaalen,

-
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't Genoegen, dat zy 's morgens raapen,

Is in 't vergaapen en 't verſlaapen

Van 't eelſte deel des dags op 't meeſt,

Welk 't lichaam hindert en den geeſt. *

Hoe zoet is 't, 's morgens, op het zingen

Der vooglen, uit het bed te ſpringen, .

En dan te zien, wat, tot Godts lof,

Is uitgeſproten in den hof!

Wat geeft dan tijd en vlijt al vruchten

In zulke ſtille lantgehuchten! -

Wat werpt de vroege + morgenſtont

Ons dan al gouts toe uit zyn mond!

Wat

* Men kan licht rekening maken hoe groot een ge

deelte des levens de genen afſnyden, die zich dagelijks

drie of vier uuren verſlaapen. Welk een oneindig ge

tal berooft men zich vrywillig van die goddelijke wel

daadt des levens, daar menze zich ten nutte kon maken.

Overleg eens, of het zeggen van Plinius de waarheit in

zich niet opſluit, dat het leven eene waakinge is; en de

menſch, hoe hy een grooter deel destydtsaan de leer

oefening beſteet heeſt,deste langer leeft. Hierom noemt

Homerus den ſlaap de zuſter des doods, waar uit niet

duiſter is af te leiden, dat de genen die met den ſlaap

bevangen zijn, meer onder de dooden dan onder de le

wendigen worden gerekent.

f. Deze is de goddelijke, koſtelijke en goude tijdt,

waar van de hemelſche wijsheit , by Salomon , aldus

ſpreekt; Die 's morgens op my waaken, zullen my vinden.

Hoe pryſt David in zijne Harpzangen den morgenſtont!

's Morgens verheft de Profeet Godts barmhartigheit;

dan wordt zijne ſtemme gehoort, dan komt zijn gebedt

VOOT



B U 1 T EN L E v E N. 27

Wat gaat de dag voort heuglijk henen

Voor een die zig begeert te ſpenen

Van al wat d'edle ziel verſtoort,

En tot verkeerde luſt bekoort!

't Geluk en is niet uit te ſpreken,

Dat, waar men 't hooft hier uit komt ſteken,

Mend'oogen rondom heeft in 't groen,

En die voor ydelheit kan hoên,

Wel, laten ſteden, trotſche wallen,

Met luiſter van de werelt brallen;

Des hemelsgloriblinkt op 't velt Pſal. 1o4.

En wordt er zichtbaarlijk vermeldt. 14 &c

Daart vrugtbaar kooren op zijn ſtoppelen,pſ.

Of't weilantgroent vanverſche droppelen, 5.De kudden berg en dal bekleén, II •

Daar wordt met vreugt Godtslofbeleén.

O !

voor den Heere. Ook betuigt Lukas dat het volk, be

geerende gezontheit en onderwijzinge van den Heere,

in den vroegen morgenbyeenquam. Gemeenlijk kiezen

de Artſen den morgenſtont tot het gebruik hunner ge

neesmiddelen uit: zy kennen die gulde uuren om 't li

chaam te baate te komen : en zullen wy die verwaar

loozen om 't gemoedt te verſterken, en van zynequaa

len te geneezen? 't Was een out Romeinſch gebruik el

kanderen in den morgenſtondt te bezoeken, en noem

den zy die byeenkomſt heilig. Demoſthenes leeraarde

dat men dezonne meeſt navolgden, dat iste beddegaan

alsze onderging, opſtaan alszerees. Stelt u de wakkere

haan ten voorbeelt, volgt den nachtegaal en zwaluw na,

en leert van de bloemen, hoezy zich op de eerſte ſtraa

len der zonne openen, om eenen damp van geuren uit

te ademen,
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O! die bevrijd van aartſch geſlommer,

Slechts gaat of zit in dichte lommer,

' Op d'oever van een zuivre beek,

En houdt daar met zijn Godt geſpreek,

Die wordt bekoorlijker gedragen,

Dan in karos of gulden wagen

Door 't allermeeſt gezwier der ſtadt,

Daar 'taartſch alleen wordt hoog geſchat.

Gy denkt miſſchien, by zomertijden

Zou dit noch alles zijn te lijden,

Maar 's winters is de vreugt van 't lant

Geheel verſtorven en van kant.

Dan zijn geen bladen aan de boomen,

Dan ſtremt het ys de waterſtroomen:

't Is al van gras en bloemen kaal;

De vooglen zwijgen altemaal.

Maar zegt my, lieve ſtadtsgezinden,

Wat vreugt is dan by u te vinden?

Komt ook by u geen ſneeuw ofys,

Ofkoude, op onzes landen wijs?

Ofſchijnt de zon daar in uw nekken,

Dat d'oogen u van traanen lekken !

Men wierd van ouds al verr'gewaar,

Hoe koud en zuur de winter waar.

Wie gaat dan lang op ſtraten dralen?

Men weet zijn neus daar in te halen,

En zoekt een hoekje dicht by 't vier,

Tot zijn vermaak, zoo wel als hier.

Daar
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Daar zit men dan zoo net en fiertjes

Al meeſt by kleine propre viertjes,

Want turf en hout wordt dier betaalt,

Die 't volk uit boſch en veenen haalt *

Ik

* Teweten omſtreeksZutfen, gelegen aan den Yſſel,

de hooftſtadt des derden vierendeels van 't Hartogdom

Gelder, hebbende de voorzitting van de ſteden Doesburg,

Deutekom, Lingen, Grol, Brevoort, en Bronkhorſt;

welke laatſte nochtans voor een Graafſchapop zich zelve

gehouden wordt, even alsook het bezonder Graafſchap

van 's Heerenberg onder 't deel van Zutfen wordt gere

kent. In dit Graafſchap, paalendein 't ooſten aan Weſt

falen, in 't zuiden aan Kleef, in't noorden aan Overyſſel,

in 't weſten aan 't deel van Gelder, genaamt de Veluwe,

zijn verſcheide boſſchen, die eene geweldige meenigte

- van
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Ik vinde 's winters niet bequamer, *

Dan dat ik, op een warme kamer,

In ſtille vryheit, iet verricht',

Het welk te zaam vermaakt en ſticht.

En'k zal my 's avonds minder quellen,

Dan of een narreſlee met bellen,

Door al de ſtraten van de ſtadt,

My op en neêr getrokken hadt.

Geen

van Brandt- Bouw- en Vruchthout uitleveren. De ſtadt

Zutfen werdt ookZuitveen en Zutveen genaamt, om dat

Veen in onzetaale een brok- en zulferachtigen grondt be

tekent, bequaam om turven van te maken, die in Hol

lant en elders, gelijk het hout, tot brandt dienen. Deze

landen zijn weleer Vrieslantonderhooriggeweeſt, en om

dat Zutfen ten opzichte van Vrieslant in 't zuiden lag,

en een veenachtigen grondthad, heefthet, in tegenſtel

ling van het Noordtveen, den naam van Zuitveen ge

kregen, dat zoo veel betekent, als veenen in 't#
elegen. -

* Dat de ſtedelingen de guure wintervlagen en vly

mende koude meer onderworpen zijn dan die tenplat

ten lande woonen, en deze aan hunne lichamen meer

levensgevaaren toebrengen, leert de ervarentheit. En

om te toonen dat een traage haaſt een ſpoedige wysheit

is, om zich op geen ſchijn te vertrouwen, hoorenwe

den Dichter Bogaert dus krachtig dezen handel ontdekken.

O loſſe en ongebonde jeugt, A

Waar toe verrukt u d'ydle vreugt?

Hoe laatge u door 't gewoel verblinden ?

Leer van de Vos voorzichtig zijn,

En u vergaapen aan geen ſchijn,

Of gy zult u bedroogen vinden. -

Verkies voor 't ys een warmen haart,

Daar zijt gy veiliger bewaart.
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Geen winter drijft myn luſt naer ſteden;

'k Hebb dan, zoo wel als 's zomers, reden,

Om liever hier te mogen zijn,

Vermits hier 't* daglicht eerder ſchijn.

Men wint hier wel een half uur daaglijks:

En is dat niet iet welbehaaglijks

Vooreen die naauwkens, vroegen ſpa,

Die korte daagjes houd te râ.

Wat iemant ooit geneuglijk toetſte,

Ik houde licht en lucht voor 't zoetſte,

Dat mijn gemoed verquikken kan,

Wat deert my hier de winter dan?

'k Acht ieder winterdag voor winſte.

Ik weet niet wat alsdan in 't minſte

Voor vreugt zou wezen in de ſteên

Of 'k hebze beter hier alleen.

Weet, dat ik ook wel, met vermaaken,

Kan naer de winterdaagjes haaken,

Waar in ik hebb' het minſt belet

In 't geen daar 't hert is op gezet.

't Be

* wegens het licht is Plotinus van oordeel , dat er

geen plaats ter werelt zonder 't eene of 't andere licht
gevonden wordt, alzo de duiſternisgeeneberoovingVan

't licht, maar het allerminſte licht is. En dewijl de dui

ſternis in noodtyden ons zoo vervaarlijk en afgryſlijk te

voren komt, alzo vertoont ons in tegendeel het licht het

allerſchoonſte der dingen, dat haaren zichtbaren ſtandtvan Godts handen ontfangen heeft. w
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't Bezoek van dertle ſtedelingen

Verſtoortmy dan niet in mijn dingen.

Men klopt, om d'eene of d'andre leur,

Dan half zoo veel niet aan mijn deur.

Men laat my met gemak by 't mijne.

Zoo heeft de winter ook het zijne, -

Dat my tot groot genoegen ſtrekt, -

En tot veel goets en zoets verwekt.

'k Zegg', dat de ſtélién, daarentegen,

Meer met den winter zijn verlegen.

Zy zijn dan hier dan daar ter bank,

oo lange als ik maar niet en miſſe

Een bly gemoed en vry* gewiſſe,

Zoo

* Die in zyn harte en in de zoetigheden van een goed

GTR
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En mag gevoelen in mijn geeſt ,

Slechts dat geduurig vreugdefeeſt,

Wat zal ik dan om 't ander geven?

Een vrolijk hert is 's menſchen leven: #e.
En dat bewaar ik beter hier, - -- -

Dan midden in het ſtadgezwier.

't Valt moeilijk langs bepronkte ſtraten

Geen ydelheit in 't hert te laten.

Daar alles zich zoo ſchoon doet voor,

C Is

en rein gewiſſe zijn vertrek neemt, is als in een heerlijk

tuighuis, waar in men de wapenen der deugt glad en on

beroeſt bewaart, om by alle voorvallen gebruikt te wor

den. Geen paradys is vermaaklyker , geen plantagie

zoo zoet en welluſtig, dan het paleis van een geruſt en

onbeſmetgemoedt. Daar is het alwaar het zich, onttrek

kende de zoute wateren der werelt, van den dauw deshe

mels leeft, daar de ziel zich in haar eigene wendt en keert,

en, even als een zorgvuldige bye, uit zichzelve begint

te zuigen den waaren honig dergelukzaligheit. Hierop

doelt de Ridder Kats, daarhy over de woorden van Pau

lus, de dienſtknecht der gerechtigheit is vry van zonde,

dus zinſpeelt: e

Alvloog ik in het wout, al zat ik daar verborgen,

Nochleefdeik evenwelin veelderhande zorgen;

Het ruiſchen van een riet, het drillen van een bladt,

Datbracht my in den ſchrik van ik en weet niet wat.

Nu ben ik (naer het ſchynt, en zooje meent gevangen,

Maar vriendt het isgemiſt; 'k en hebbegeen verlangen

Te wezen daar ik was: een harde ſlaverny

Die maakt ook in den dwangeen reine ziele bly, ..
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Is licht iet dat het hert bekoor'. *

Maar, waar de werelt minder glans heeft,

Weet, datze daar ook minder kans heeft,

Door aanzien wordt het oog verzocht.

Schoon voordoen is al half verkocht.

#E

mi

* Op deze verlokking laat zich de Dichter Bogaert al

dus hooren:

Hoe wordt een werelts kint bewoogen

Door 't lonken van twee minlyke oogen,

Twee netten voor de teere jeugt!

O opgepronkte en volle ſtraaten,

'K wil eeuwiglyk uw pracht verlaaten,

En zoeken op het lant myn vreugt;

Daar zal my noot de geilheit prangen,

Noch immer in haar ſtrikken vangen.
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-

Een ander mag zich ſterker voelen,

Om, onder 't menigvuldig woelen,

Zijn aandacht even ſterk te voên,

Ik ben te zwak om zulks te doen. *

'k Bevinde, dat men langs de ſtraaten,

Vol wereltſche eere, glans, en ſtaten,

Veel meer naer d'aarde buigt en nijgt,

Dan opwaarts naer den hemel ſtijgt.

't Is zeker, dat wy met onze oogen

Den hemel zoo niet aanzien mogen,

Daar zich een muurwerk tuſſchen ſtelt,

Als in een vlak en open velt.

Wy zien langs 't velt de zonne blinken,

Daar langs de ſtraat onze oogen pinken

En gluuren naer die aardſche pracht,

Die uit der grooten huizen lacht.

't Valt lichter hier zich zelf met eenen

Van al het ſtadtſch vermaak te ſpeenen,

C 2 Dan

* Om zich voordien ſtrik der werelt en haar warrenet

te hoeden, dient deze waarſchouwinge van den Ridder

Kats : -

't Is 's werelds warrenet dit rond datgy ziet hangen,

Daar weinigbreeken deur, en veeleinzyngevangen.
Denaardſchen menſche werd met'swerelts luſt beweeft;

Niet anders dan de mug in 't web der ſpinnen kleeft.
De weſp (een moedig ier) weetdoor het nette breken.

Die 's hemels glansbemint, en blyft in d'aard niet ſteken.

De werelt# deſpin, alszy ons heeft verwert,

En met haar raag bezet, danbytzy ons in thert.

»
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Dan in de ſtadt het zelve alleen

Te ſchikken naer beſtier van reên.

De luſten, die de ziel bekooren,

Zijn lichter t'eenemaal te ſmooren,

Dan zoo te temmen, dat het hert

Niet eenigzins verſtrikt en werdt.

Daar, met betoverend gegrinkel,

De werelt open doet haar winkel

Van welluſt, koſtlijkheit en eer,

En wat een grootſchgemoedt begeer':

Wie zulks als dan van herte weigert,

Die moet al hooger zijn geſteigert,

En klimmen met zijn ziel recht op,

Tot Zionsberg, den hoogſten top.

Daar 't ſteengeflonk als nieuwe ſterren

Een vleeſchlijk ooge komt verwerren,

Daar als een nieuwe hemel brand

Van peerlen, gout, en diamant,

Daar daaglijks ruiſchen hoofſchedrachten,

Hy moet al ſterk naer 't hemelſch trachten,

Die zulk een praal en pompery Hand. 25.

Dan houden kan voor lompery. **3.

d'Aartsvyant van Godts lievelingen,

Geheel deurtrapt in al zijn dingen, -

Wanneer hy 't heeft van all's bezocht,

Dat hy ze tot zich trekken mogt;

Vind
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Vind niet bequamer uit ten leſten,

Dan dat hy d'heerlijkſte geweſten Matth.4 v.8.

Van 's werelts Koninkrijken toog,

Als meeſt verlokkend hert en oog.

'k Voel, in mijn kleintje, hier geen mangel,

Daar ſteekt my een# angel,

My twijfſlen doende, of zulk een ſtaat

Den mijnen niet te boven gaat.

Worde ik daar door niet afgetoogen,

Ik word er echter door bewoogen.

Het gaat hoe 't gaat, een zulk vertoog

Bedwelmt al heimlijk ziel en oog.

Derhalven hebbe ik meer begeeren,

Om weer geruſt naer huis te keeren,

Dat mijn gemoet zich zelf bezit',

En volg zijn voorgeſtelde wit,

Om my weer vryheit te beloven,

Dat niemant my een dag mag rooven,

Want tijdverlies is zulk een quaad,

Dat zich niet weer vergoeden laat.

Hy kan niet in zyn ruſt gedyen,

Die ſtrijkt en kijkt aan alle zyen.

Indien ge uw geeſt bezaad'gen wilt,

Bedwing uw lichaam eerſt in ſtilt'.

Dien d'ydelheit niet zal bekooren,

Keere af zijn oogen en zijn ooren: *

Zoo

* Hy dan die de zonden niet wil inlaten, moetze in den

be
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Zoo ſluit men hun de venſters veur;

Zoo gunt men hun geen open deur.

wie

beginne het hooft bieden. Volgens de taale eens krygs

mans, is het voorzichtiger 's vyandsingang te beletten,

dan hen binnen 's lants te heoorlogen. Een ervaare Arts

acht het wijſſelyk de ziekten in haare beginſelen te weder

ſtaan; een goedt lantman oorbaar deſchaapen voor den

dam te ſchutten. Doch het beſte van alle is, dezondein

haar geboorte met wortel en al uitte rukken. 't Is de taale

van den Heer Kats :

't Is met den leeuw gedaan, zogy maarkondgewinnen

Het ooge van het beeſt. De Duivel dwingt onszinnen

Wint hy maar ons gezicht: de ſtadt is vol van moort

Indien des vyands heir is meeſter van de poort.

't Oog is der zonden deur, door 't oog komt ingeſtreken

Nyd, eerzucht, vuile luſt, en duizend quägebreken:

Dus yder die met ernſt zyn geeſt opſtygt omhoog,

Van ydelheit te zien, bewaar zyn dertel oog.

Dit
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je

Wie in de werelt kan verkeeren,

En uit het hert de werelt weeren,

Die moet al heel voorzichtig gaan;

Zoo licht kleeft ons het wereltſche aan.

Hoe 'k van de werelt meer kan ſcheyen,

Hoe minder datze my zal vleyen.

Zy vleit ook hier, maar zulks verſcheelt,

Als ſchildery van 't levend beelt.

't Geſchildert onweêr ſtaat vervaarlijk,

Maar is me op zee, en word m'er waarlijk

Zoo hol geſlingert op en neêr,

Als dan verneemt men 't dies te meer.

Des wereltsydelheyt, by tyen,

Verſchijnt hier wel in fantaſyen,

Maar, evenals ze dan verſchijnt,

Bevinde ik, dat ze ook weer verdwijnt.

Een goede ſchuilplaats en bevrijding

Is hier voor driederlei beſtrijding,

Waar door men meeſt en in 't gemeen

Bevochten word in groote ſteên.

De ſtrijd der oogen, tong, en ooren,

Komt my zoo dikmaal hier niet ſtooren,

- C 4 Ik

Dit van den Heer Bogaert :

Zal d'ydelheid u niet bekooren,

Zoo ſluyt uw oogen en uw ooren

Voor eeuwig toe, mijn lieve ziel.

In
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Ik hou my hier als buitens ſchoots.

En is die vryheit niet wat groots?

De werelt kan heel licht verlokken, lac. r.

Zoo dat de menſch wort afgetrokken ***

Van 't goê, tot quaé begeerlijkheit,

Als door een lekker aas verleidt:

Meaanſchoutgeen aarde en hemelt'ſamen:1 loa.

En Gods en 's werelts liefde quamen , 2. 15.

Nooit met elkander overeen:

Men kan maar dienen een alleen.Math.6.v.24

Die in 't gewoel van aardſche dingen

Zich zelf zoo diep en vaſt inwringen,

Datze altijdt die voor oogen zien,

En

Indien gy kunt de leeuwen blinden,

Gy zult geen krachten by hen vinden.

Al 't ſchynſchoon dat uw oog beviel,

Zal u de poort des hemels ſluiten,

Verlaat de ſtadt, en ga naer buiten. '

En wat de tong belangt, Eraſmus en meer andere heb

ben haaren lof ruim ingemeeten. Hier van zeit de

heilige Jacobus , de tonge is een kleen lidt , en roemt

groote dingen: zy is de naalde en 't groote uurwerk der

ziele, dat ten allen ſtonde de uuren moet aanwyzen; de

tolk onzer gedachten, het beelt onzer werken, de uit

legſter onzer wille, en de voornaamſte roerveer van on

zen ommegang. Die dat paardt zoet van bek maakt,

en wel naer den toom doet luiſteren, zal in kundigheit

den beſten Ritmeeſter overtreffen,
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t
r

:

En zijn belaân met zorg van dien; *

Hoe vinden ze ooit zich zelven ledig,

Om onverhindert, vry en vredig,

Te trachten naer een hooger goet?

Daar elk voor al naer trachten moet.

Ook kan een weelig woelig leven Pſ39 7.

Geen ruſt of waar genoegen geven, " *

- Daar d'een als daar wil overdaat, ****

En kuipt en kruit om hooger ſtaat,

Daar meeſt gelijke ſtandsperſoonen

Malkaår uit ſtaat- en baatzucht hoonen, T

Of d'een is heimlijk gram en quaat,

Dat d'ander voor zijn oogen gaat.

C 5. Daar

* De wiſſelvalligheden der tyden doen hem geduurig

te onvreden zijn, hoewel zommigezich niet te onrecht

over zaken bekommeren: want de koopman roept om

vrede, de ſoldaat om oorlog ; de harder ziet gaerne

regen, de ploeger droogte. Als men de ſtadt opvult,

word het platte lant ledig; en terwyl dekoophandel in

de eene plaats toeneemt, vervalt die in eene andere. In

zulk eene verandering van zaken , en wyze van lee

ven, moeten de voornemens en belangen der menſchen

tegen elkander ſtryden, zonder datze beide kunnen ge-

lukkig zijn. -

f De natuur, hier meermaalen vertoogt, is met ee

nen nederigen ſtaat tevreden, maar eene meenigte van

koninklijke kroonen, opgeſtapelt tot den hemel, zoude

voor een roemgierig hert noch te gering zijn. Een ſtaat

zuchtige, die er veelen benedenzynen zetel heeft gela

ten, meent dat hy noch niet genoeg verhoogt is, zoo

lang er nochiemant boven hem zit.
r
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Daar elk wil voeren hoogmoedts ſtander,

Daar d'eene jalouſy volgt d'ander,

Zoo dat de geeſt ſchier nimmer vry

Noch d'aſem recht geruſt en zy.

Daar ſteeds te hakken en te weeren,

Altoos te ſtooten en te keeren,

Nu dit, dan dat, is in de weeg',

En 't nimmermeer eens is te deeg.

De nijdt, der vroomen vyandinne, *

Die als eene booze looze ſpinne,

Vergift uit de eelſte bloemkens ſchept,

Waar uit het byken honing lept,

Mag my van verre een krijg aanzeggen;

My luſt niet met haar aan te leggen,

'k Ontſchuil haar liever hier in 't ſtill',

En laat haar woeden naer haar wil.

Men

* Niet qualijk heeft het een getroffen, dat die men.

ſchen een zoort van ſchimmen zyn , welker herten en

aangezichten ter ondermyninge van eens anders welvaart

ſteedts knagen. Niet verſchillen zy van de gieren, die

van krengen gevoedt, en van reukwerken gedoodt wor

den. Die door de zon wandelen, zegt Sokrates, heb

ben de ſchaduwe tot gezellinne; alzo worden de geren,

die den weg der eere bewandelen, van de nydigheit

vergezelſchapt. Hieruit blykt , volgens de gelyke

niſſe van onzen Dichter, dat de kunſt des gebruiks de

dingen onderſcheidelijk behandelt, en dat een vernuftig

menſch zijn eigen geluk kan voortqueeken. Wantge

lyk van een en 't zelve kruidt de bye naer de bloem, de

geit naer de ſpruit, het varken naer den wortel, de os

naer 't bladt, en de vogel naer 't zaat tracht; alzo kan

een iegelyk naerden inval zyns vernufts uit een en dezelve

zaak of nutte dingen, ofniet dan beuze ingen trekken.
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Men zal my hier zoo licht niet mogen

Aanſchouwen met afgunſtige oogen,

Noch ik voor al een ander niet.

't Bekoort geen hert dat d'oog niet ziet.

Hier leeve ik met mijn ſtaat te vreden,

En wenſch, in ſtille bezigheden,

Dus buiten nijdt en ſtrijdt, voortaan

Naer d'eeuwge ruſtplaats voor te gaan."

5

* Dus leeraart onsdehoogverlichte Paulus: Gebruikt

de werelt als niet gebruikende: dat Kats,aldus uitbreidt:

Ziet hier een verſchebeek die met de zoute baren -

Kan ſpeelen in het diep, ookzondereens te paren?

Ziet ! hoe het water raaſt, zy blyft al even zoet,

Zyhoud haar eerſten aartte middenin den vloet,
- et
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Niet is op aerde groot te ſchatten,

(Hoe zalig is hy die 't kan vatten!)

Dan 't vrygemoet, dat, welberaân,

Die groote dingen kan verſmaân.

O! mogt ik zoo my zelf verzaken,

Dat 't hert naer 't aardſche nooit mogt haken,

Maar zijn, met luſt, daar van ontbloot!

'k Waar boven alle grooten, groot. /

-- ---- --

Begeertge vrede en ruſt? Waar zoekje?

Ze is in een hoekje met een boekje. *

Zoekt

Het is een groote deugd met alle man te leven,

naan het losgewoelzyn herte niet te geven.

O die de werelt ſchiept, en ſchiept ook even my,

Geeft dat in deze zielde wereld niet enzy.

Hier op doelt ook de Dichter Bogaert, alwaar hy zich
dus hooren laat.

Tracht, zyt gy vroom, ſteedts vroom te blyven;

Bewaar uw ziel voor 't aartſche zout;

Wil nimmer ydelheit bedryven: 3

Zoo gy den Alpheus ſlechts beſchouwt,

Hy zal zich nooit met zoute baaren

Vermengen, ſchoon hy loopt door zee.

Wil dan, ó menſch! u zelf bewaaren,

d'Onnooſle viſſen doen dat meé.

Bemin alleen beſpiegelingen

Van ſtille en goddelyke dingen.

* Een diergelijke zinſpeeling ontmoet ons veeltydts

onder het afbeeltſel van Thomas van Kempen, wiens

Hantboexken van Chriſtus Navolginge zoo Veel ingang

in
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Zoekt hier en daar, en waargy wilt,

Zy is te vinden in de ſtilt'.

Gy meugt van luſt en ruſt veel droomen,

Doch zult ze in 't aartſche nooit bekomen,

Maar onluſt in de plaats van luſt,

En onruſt in de plaats van ruſt.

in de werelt gevonden heeft, dat het in alle taalen, ja

in de Turkſche, is vertolkt. Want volgens het ge

voelen van den geleerden Gisb. Voetius, begrypt hetgeene

Roomſche liere altoos, maar eene waare en innerlyke oefe

ninge der godtzaligheit en aandacht. Ja dat meer is, dus

vaarthy voort, ik zoude weldurven zeggen, dat ik, na de

H. Schrift, nooit iets eenvoudiger, krachtiger, noch god

delyker gezien heb, eenige weinige kleenigheden uitgezon

dert. Hy bloeide in de veertiende eeuwe, en ſleet zynge

heele leven in 't Klooſter der Reguliere Kanoniken van

Auguſtinus, aan den berg van St. Agnes by Zwol, waar

in hy eindelijk Prioor wierdt.
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Wat is 't dat iemant 's werels ſpel luſt?

Daar al de welluſt is een quelluſt; *

De welſtant welzant; al haar goet

Gaande op en af als ebbe en vloet:

Daar d'allergrootſte praal haar quaal heeft,

De ſcherts veel ſmerts tot haar onthaal heeft,

De eer haar zeer, 't beval zijn val, Spr. 14.

Het zoet zijn roet, ja al zijn gal. **3'

Zoo 'tal, wat in de ſteên behaaldt wordt,

Zoo dier gekocht, zoo zuur betaalt wordt.

Wie is'er, die niet, met vermaak,

Naer 't vrye BUIT EN LE v EN haak'?

Om liever daar zich te verquikken,

Dan zoo elendelijk te ſtikken

Doorbangelucht van 't ſteedſch gedrang?

Wie kieſt geen vryheit voorbedwang?
t - - - - 'v-r

De ſtaat der allereerſte oprechtheit Gen. 2.

Wasbuiten, in eenvoudige ſlechtheit,* *
Daar

* Beſchout'er de vruchten van. Uit de welluſten,zoo

kort van duur, ontſtaan ziekten, behoeftigheit, ſchan

de, dwaaling in 't verſtandt, ongeregelde driften, wroe

ging des gewiſſen, en, ten waar men zebetoome, ver

doemenis. Deze zyn de lieffelyke bronnen van Elim!

die in Mara, dat is, in bitterheit, eindigen: deze de zoete

ſtroomen, die zich in den zouten Oceaan uitſtorten,

Hieruit blykt dat al de genieting van 's werelts geluk aan

een verrotte kabel vertuit leit, niet beſtandig om het

ſchiponzerziele voorſchipreuk te behoeden.
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Daar Adam met zijn ribbe alleen

Zoo zoet in 't Paradijs ging treén.

Dat leven was het aangenaamſte,

Vol ruſt en luſt, en zoo 't bequaamſte

Om beſt met Godt te zijngemeên.

MaarCains onruſt bouwde ſteên Gen4.14,17.

De wijze Vaders leefden immer

Meeſt buiten, niet in 't ſtadtsgetimmer. *

In hutten op het eenzaam velt . Heb 11

Was ſlechts hun wooning neêrgeſtelt. 9."

Zoo wierd van hen op 't beſt, in tenten,

De ſtadt op vaſte fondamenten

Zelfs door Gods meeſterkonſt gebouwt,

Verwagt en door 't gelooveaanſchouwt.

Dit kon hen daaglijks recht verklaren,

Hoe dat ze alhier maar pelgrims waren,

Hoemen geen vaſt verblijf hier hadt,Heb.13.

Maar zoeken moeſt d'aanſtaande ſtadt.****

Zoo.

* Niet alleen degew#maar ook de ongewydeSchr f

ten getuigen, dat de Patriarchen niet in ſteden, maar in

't open veldt woonden, dewylze als harders leefden, en

zich met den lantbouw verledigden, gebruikende zelden

vlees of wyn, dan in de offerhande, of hoogſtatelijke

feeſten. Zoo leefden ook de Brachmannen, na t vol

einden hunner ſtudien, zich generende op 't lant en in

de boſſchen met melk, ryſt en moeskruiden : en rekten

zyhunne dagen, evenals de Patriarchen, zonder eenige

quaalen, tot eenen hoogen ouderdom.
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Zoo wierden allerbeſt hunne oogen

Met vreugt naer dat gebouw getogen,

Wier laagſte zold'ring blink en bernt

Van zon en maan en 't hel geſternt.

God zelf,omvleeſcht,gaand'hier benedenITim.

Hield nooit zoo veelvan grootſche ſteden.3 16

Ging Nazareth en Bethlehem uich 5.1.

GodtsZoon niet voor Jeruſalem?Matth.2.23.

Moeſt nietdeglansvan zijne werkenlaan 1: 11.
In kleine ſtedekens uitſperken? en 4.49.

Moeſt niet d'Olijfberg of Woeſtijn, Lºº. 22.

Zijn keurigſte vertrekplaats zijn?# 42

en 5. 16.

Indien hy in de ſteên verkeerde,

't Was maar, op dat hy 't volk daar leerde,

En niet alsof haar trotſch gebouw Marc, 13.
Hem eenigzins vermaken zou. I-2-3

Maar 't ſcheen zijn luſt en ruſt te wezen,

Zelfs eer de zon noch was verrezen, Marc. r.

En eer 't gewoel hem had verſnelt, ".35:

Weer uit te gaan naer 't open velt.

Zoud hy zijn Godtheits glans verklaren,

En zich verheerlijkt openbaren,

't Moeſt niet zijn in 't gewoelder ſteén,

Maar op een hoogenberg alleen. Matth. 17.

Daar blonk, als 't zonlicht, de Meſſias, 1 e".

En ſprak met Mozes en Elias?

Daar
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Daar klonk Godts ſtemde wolken door,

Als by den vloet Jordaan*te voor Math.3.13,

I7.

Ik merkook,hoe't zyn ondertrouwde, Hoſ2.18

Zijn Bruidt,wel meeſt met dorpen houde,Hoegl

En luſt hebbe, om, met hem verzelt, 7:".

Te gaan in 't vry en eenzaam velt. “

De Bruidgom wil op oop'ner ſtraten,

(Zoo 't ſchynt) zich niet omhelzen laten,

Noch met zyn Bruidt zyn zoo gemeen,

Als daarze by hem is alleen.

D Zoudt

* Een vermaardeſtroom van Aſie, op degrenzen van

Syrie, zijnen oorſpronk nemende uit den berg Liban,

en vlietende door ganſch Judea, en de Galileeſche zee,

tot dat hy zich in 't doodemeir uitgiet. De wonderen,

daar in voorgevallen, en zoo zorgvuldig in de Heilige

Bladeren aangetekent, werden dusheerlijk van den Dich

ter Bógaert inzyn Roomſche Monarchy opgezongen:

Dit was de ſtroom, die op het nadren der Leviten

Van een ſcheurde, en een padt den blyde Iſraëliten

Vergunde, om droogvoetsnaer't beloofde lant te gaan.

Elias ſcheidedien van een ook doorhet ſlaan

Zyns mantels, enging droog door d'afgeſcheurde plaſſen,

Hy heeft ookNaaman, met zich zevenmaal te waſſen,

Gereinigt van zijn ſmet, en droevelazery.

Indien mynpen, die zichgebonden ziet, mocht vry .

En weelig weien, en aan die iet heiligs knoopen,

Gy zoudt haar heerlijk zien den Nazarenerdoopen,

Terwyleen wakkreſtem in 't midden van dien toon

Zou roepen: deze alleen is mynbeminde Zoon,
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Zondt Godt zyn heilboôn ooit beneden,

't Was zelden in 't gedrang der ſteden,

Maar in de vrye velden meeſt, Luc.2.8,9.

Ofdaarmein't ſtilverhiefzyn geeſt. Dan 91o

Verwacht me ook noch bezoek van Englen,

Menmoet niet veel op ſtraat gaan henglen,

Als op dat aardſch gezwier beluſt,

Godt zoekt een ziel in hem geruſt.

Wat zouden wy zoo boven maten

Ons hert en oog verbyſtren laten

Door glans van ſteen vol pracht en trots,

Die niet en zyn in d'oogen Godts?

't Is ydelheit en dertle zotheit,

Kleinmoedigheit, of enkel botheit,

Niet op een plaats te mogen zyn,

Om datze ſlecht van aanzien ſchyn'.

Men ziet ook noch, uit 't ſtadtſche leven,

De wyſte* zich naer 't lant begeven,

Op .

* Dit voorbeelt dergeruſtheit in eenen nederigen ſtaat

beſpeurt men in Diokletianus, verklaarende meergenoe

gen in het lantleven, dan op den Keizerlijken troon van

Rome gevonden te hebben. Geene bede kon hem be

weegen om weder den laſt der heerſchappye, van hem

beproeft , te aanvaarden, daar hy zoo veel vermaak

vondt in de groene kruiden, van hem ofgepoot ofge

zaait, met eige hant te ſnyden, te waſſchen, en daar

na ingeruſtheit te nuttigen, die hem ſmaakelijker voor

quamen dan koninklijke banketten. Want hy hadt on

der
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Op dat zyn afgaande ouderdom

Eens tot geruſte ſtilheit kom'.

Ne:

T|

|#| #| #l iſ E

. Daar vindt hy dan gelijk een haven,

Na al 't geduurig ommedraven,

En, na veel ſtormen, goede * reé,

Op dat hy leeve en ſterve in vré.

D 2 Zoo

dervonden op hoe hooge bergen de heerlijkſte ſtaats

gelukken ſtonden, en dat men beginnende te ſtruike

len, ter halverweege bleef; daar hy in deeze een

zaamheit leerde, dat zelfs de wysheit uit het gras was
te zuigen. t

* Zulk een doorgeleert gemoedt bevindt zich dan,

ſchoon geſolt door de vlaagen van rampſpoedt en we

derwaardigheden, in de haven der behoudeniſſe#
ert,
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Zoo wie dan, in zijn jonge dagen,

't Geluk heeft, om, van 't aardſche ontſlagen,

Strak tot het beſte voort te gaan.

Is hy 'er niet veel beter aan?

't Kan niet gezegt zyn, noch beſchreven,

Wat voordeel dat dit ſlag van leven

Geeft aan een yverig gemoet, 1 Theſſ 4

Datgraag het zyne in ſtilheit, doet. ***

Hoe zoet is 't, 's avonds na den eeten,

Zich met een vry en bly geweten,

- In

kert, en toont dat zijne ſchatten, verkregen door de

leſſen der wysheit, onuitputtelijk zijn. Het kan met

Demokritus roemen, dat de geleertheit den voorſpoedi

gen tot een ſieraadt, den ongelukkigen tot eene toevlucht

verſtrekt. Dit beveſtigde Dioniſius de Jonge , want uit

den ryke gedreven, en gevraagt wat voordeel hem de

wysbegeerte gegeven hadt, antwoordde hy: Dat ik de

verandering des geluks metgedult opneeme. Dusleert

men met Diogenes den loop van 't noodlot, hy zy dan

hoe hy zy, ongekreukt uitſlaan. Hiervan geeft onsde

ſchipbreuk van Ariſtippus door de uitkomſte eeneleſſe;

want aan een vreemde ſtrandt geworpen, en verſchei

de wiskunſtige tekenen in 't zandt beſchouwende, riep

hy zijne medeſchipbreukelingen toe: Vrienden wy zijn

behouden, ik zie voetſtappen van menſchen. En ge

gaan naer de naaſtgelegene ſtadt, wierdt hy niet alleen,

maar om hem alle zijne reisgenooten, door de liefheb

bers der kunſten beleefdelijk onthaalt. En deze zich we

der naer huis ſpoeyende, en hem vragende, of hy iets

aan zijne medeburgeren te berichten had: Zegthen, zei

de hy, datze naer zulke ſchatten jagen, die teffens met

de bezitteren de ſchipbreuk ontzwemmen kunnen.

Laërt. 2. B.

f
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In d'ope lucht hier te vertreên!

Maar wat geſchiedt dan in de ſteên?

Men zit er op de ſtoep ſlechts neder,

En ziet er zwieren heen en weder,

Zoo veel geloop, gepronk, gepraal,

Dat ſchier 't gezicht daar in verdwaal.

Men hoort rontom zoo veel gedommel:

Hier ſchiet muſquet, daar raaſt te trommel:

Hier klapt men deur en venſters toe,

Daar roeptmen beide uw ooren moé.

Wanneerge eens wilt in 't ſtil alleen gaan,

Men laat u ongemoeit niet heen gaan.

Men noodt u binnen tegen dank,

Zoo miſt gy 't oogmerk van uw gank.

O! die, in ſchaduw van de boomen,

Zoo vry, by ſtille waterſtroomen,

Een avondluchtje halen mag,

Hoe zoet voleindigt die den dag!

Hy ſlaapt geruſt, en quelt zich minder.

Zyn aandacht vindt niet zoo veel hinder,

Als wel wanneer men 's avonds laat

Zich heeft verluſtigt langs de ſtraat.

" Maar, zegt een, die zulks nooitbekende,

Gy zit ſchier als aan 's werelts ende,

En weet niet eens in zulk een ſtaat,

Wat in de werelt omme gaat:

D 3 En
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En daarom maakt hy zyn gedachten,

Dat ik de werelt meer zou achten,

Zoo 'k van haar ſlechts meer kennis hadt,

En niet zoo verre van haar zat.

't Is waar, ik zit hierals verborgen,

Wanneer ik denk, wat van den morgen

Tot aan den avond al gezwier

Is in de ſteden meer dan hier.

Maar doch, ik kenn genoeg de werelt,

Diezoo bedrieglyk is beperelt,

Dat zy geheel in 't booze leit, 13ean 5.

Enſchoon genoeg voor oogen vleit. "

De wereltlacht in haarvertoogluſt 1 Ioan 2.19.

Van'slevensgrootheit, vleeſchluſt, oogluſt.

Drie elementen, daar de menſch

Tracht in te leven, naar zyn wenſch;

Dat 's d'aarde, daarze ſteeds in wroeten;

Het water daarze in zwemmenmoeten;

De lucht, daar d'aâm zich in verwijd.

Het vierde is 't vuur van twiſt en nijd.Zuc12

v.49,5 I.

Het is noch niet heel lang geleden, \

Dat ik, door noodt, in deelſte ſteden

Een ruimen tijdt hield mijn verblijf:

Maar wat was daar mijn tydtverdrijf?

Ik vondt'er doch niet aangenamer,

Dan dat ik ſtil bleef op mijn kamer,

En
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En ſloot mijn venſters dichtjes toe,

En deed het geen ik hier ook doe.

Wat kon my doe 't geweld der ſtraten

En 't leven van de ſtadt doch baten?

Mits ik het alzins zocht t'ontvliên,

En moede was van zulks te zien.

Mijn hooft moeſt malen van al 't pralen.

Wanneer ik 't hert eens op wou halen,

Zoo moeſt ik, uit 't gezwerm der ſtadt

Verkiezen 't ſtille wandelpadt.

Dan voelde ik ook een zwerm te trekken

Van 't hert, en 't vry gemoedt te ſtrekken

Naer hooger dingen dan al 't geen

De werelt zoekt in trotſche ſteên.

Dan ſprak ik tot mijn ziel, Verluſt u,

En tot mijn moede zinnen; Ruſt u,

Zweeft in uw eigen element,

En leeft eens als gy zijn gewent.

Wie 's werelts masker af kan trekken,

Zal haaſt met al haar ſchoonheit gekken,

s ls als een vuile Jeſabel; 2 Kon. 9.

Met valſch blanketſel blinkt haar vel. *39:

Zy lonkt en lokt, en jokt begeerlijk,

Maar kroont en loont op 't leſtte deerlijk

Dien, die, gelijk haar trouwe vriendt,lac4.

Haar heeft geëert, geviert, gedient. **

D 4 't Is
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't Is 's werelts aart, dat zy de ſchelle

En ſchors van alle ſchoon voorſtelle

Met ſchitterglans, maar 't vuile merg,

. Onzichtbaar voor ons oog, verberg.

Zy toont de vleeſchlijke genuchten,

Maar bergt te pijnlijk quynlijk zuchten,

Dat door het ſpade rouw in 't hert

Te jammerlijk veroorzaakt werdt,

Daar is by groote rijke lieden, , .

Die, hoog in ſtaat, veel volksgebieden,

Een heimlijk zuchten en geklag,

Dat elk niet zien of hooren mag.

't Schijnt heerlijk, als men hun gepraal ziet;*
Maar

* Groote welvaart is vaak oorzaak van qualijkvaart

Uitmuntende toevallen van 't geluk zijn veeltydts de
zwaarſte
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Maar niemant is'er die hun quaal ziet,

Om dat de glimp van overvloedt

Die voor ons oog bedekt en hoedt.

De grootſte houd in zich verborgen

Veel leet, bekommernis, en zorgen;

D 5' En

zwaarſte veranderingen onderworpen, als Ceſar leeraart.

Watheerſchappye is'er, die niet de val, de vertredinge,

de overheerſcher, ja de beul op de hielen heeft ? Op

den troon te heerſchen, en eenen anderen te voet te

vallen, verſcheelt zomtijdts weinig oogenblikken ; op

welke ſchielijke veranderingen de Ridder Kats dit zin

nebeelt gepaſt heeft:

De Gild-os gaat daarheen, verſiert met roozekranſſen,

Men hoort# trommelſlaan,men ziet dejongens danſſen; ,

Hyſchuimbekt in den wyn, en pruiſt van enkel vet,

Maar denkt niet om de byl die op hem is gewet.

Hoemeenig is er trots, en gaat daar moedigpronken,

Die, eer de zonne daalt, in pyneleit verzonken:

Neemtvrienden op uzelf, en opuw zaken acht,

Ook als het zoet geluk op u geduurig lacht.

En hoe duurzaam het wankelbaar geluk der voorſpoe

digen is, vertoont ons de Dichter Bogaert, daar hy zich

over dezeſtoffe dushooren laat:

Als d'Os, getooit met praalſieraadt,

Werdt omgeleidt langs gracht en ſtraat,

Dan is zijn wiſſe doodt beſlooten.

Dus gaat het ook in 'ttraanendal.

Hoe hooger ſtaat, hoe zwaarder val:

Beſchouwt het leven van de Grooten.

Nu heerſchen zy met macht en ſtaat,

En morgen ſleept men hen langs ſtraat.
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En onder 't uiterlijk geluk --A

Schuilt menigmaal inwendig druk,

't Welk dies te meerhem valt bezwaarlijk,

Om dat hy niet mag openbaarlijk

Elendig zyn als ſlechte lién,

Die zich het zelve niet ontzien. -

Zeer ſierlijk zijn wel groote ſteden,

Om wandlend eens daar door te treden,

Maar onbewroegt vernoegt en rein,

Aldaar te woonen, dat 's geen klein.

Hoe menig menſch,die 't B U 1T EN L Ev EN

Ging onbezuiſt voor 't ſteedtſche geven,

Heeft zulks betreurt, wanneer hy dacht,

Watluſt en ruſt hem 't eerſte bragt?

De werelt met al haar bedryven

Gaat om, en ſtaat op loſſe ſchijven,

En zwaait en draait geweldig krom:

Wie vraagt my dan? Wat gaat daarom ?

'k Zie, dat de trein van 's menſchen zaken,

Waar in hy hier zich gaat vermaken,

Met recht geſtadig word gezeit,

Slechts in haar ongeſtadigheit.

In onruſt zoekt de menſch daar ruſte,

Zoo dat nu dit, dan dat hem luſte.

Al zijn begeerten zijn op 't beſt

Maar wint, die nu waait ooſt, dan weſt.

" Door
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Door kracht van wenſchen naer 't aanſtaande

Is tegenwoord’ge vreugt vaſt gaande.

Zoo dat m'er met veel wroegen hijgt,

Maar nooit een vaſt genoegen krijgt.

Wat is 't genoegen onbeſtendig,

Wanneer men 't zoeken moet uitwendig?

Dewijl het doch niet kan geſchien, Pred. 1.

Dat d'oog verzadigt wert van zien. ***

Vermaakt u, om, in alle wijken,

Veel koſtlijks door en door te kijken,

Gy blyft weer op wat nieuw beluſt,

In plaats van wel vernoegde ruſt.

Eer 't aardſch vermaak noch wordgenooten.

Kan 't wonder zijn waardy vergrooten; |

Maar, als men 't heeft een wijl gehadt, l
' Zoo wordt men 't haaſt weer moede en zat. "

bus ziet men elk zichzelfbedriegen,

En haaſt van 't eén op 't ander vliegen,

! Gelijk een bye, die, rondom,

Haaſt zwerft van d'eene op d'andre blom.'

Al wat verandering kan geven,

Schijnt even eerſt als een nieuw leven, ,

Doch 't nieuwtjen is er haaſt weer af. !

-Al wat zoo lief ſcheen, wordt haaft laf.'

Doch kont gy waarlijk u vermaken,

Niet in veranderlijke zaken,

- Maar
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Maar in een goedt, dat nooit verkeert, M

Zoo hebtgy watuw hertbegeert.Pſ37 v3. 0

Zoo wie 't vernoegen heeft vanbinnen,

En niet door d'uiterlijke zinnen,

Dien blijft, hy zy dan waar hy zy, "

Het voorwerp zijnsgenoegen by. )

'k Beſchouw den hemel nooit van ondren,

Of moet op 't hoogſte my verwondren,

Dat iemant om een ydle leur

In d'aartſche woonplaats zoekt veel keur.

Wy hebben, onder alle ſteden, Heb. 13.

Geen vaſte ſtadt alhier beneden, * 14- !

Waarin men zijn verblijfplaats ſtell',

Al wat hier ſchijnt, verdwijnt te ſnel. 1#
7 • 3 I.

Maar
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Maar* moedig moeten we onsverkloeken,

Om ſteeds d'aanſtaande ſtadt te zoeken,He” i3
Die boven alle trotſche ſteên t). I4

Beklijft en eenig blijft alleen.

Wat zal hy 't uiterlijk veel achten,

Die dag by dag moet leeren trachten,
Naer

* Het onderſcheit tuſſchen onzen verdurven aart, en

eenrecht Chriſtelijk gemoedt is grooter, dan dat tuſſchen

een beeſt en menſch. En hierom werdenwe zoo krag

tig aangedrongen om den ouden menſch met zijne.be:
geerlijkheden af te leggen, en die voor een vernieuwt

herte en reinen geeſt te verwiſſelen. Op deze geſtelte

niſſe laat zich de Ridder Kats dushooren:

Een romp, geen dier gelijk, een maakſel zonderwezen,

Is tot hetſchoon gewelfdes hemelsopgerezen;

En dat maarin het ſtof, maar in het duiſter lag,

Heeft nu geen andre vreugt dan in den hellendag.

op, mijn gedachten, op dienaerden hemelitygen,
Die moeten overal een ander wezen krygen. -

Welaan dan, waarde ziel, verlaat den ouden menſch;

Dat is mijn eenig wit, dat is mijnshertenwenſch.

wegens dit vernieude leven zinſpeelt de Heer Bogaert

op deze wyze:

Leg uw verdorven leven af9

Entree gelyk vernieuwt uit 't graf,

Beſchouw de Zyworm na het ſpinnen,

Zy ſterft, en na een korten tydt,

Herleeft ze vrolyk en verblydt.

Wat moogtge een vaſte plaats beminnen?
De plaats, die eeuwig duuren zal,

Is niet in 't aardſche traanendal.
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Naer 't geen hier boven is, en niet Col. 3.

Naer 't geen men hier op aarde ziet ?* ****

Die 't wereltſch aanzien niet kan miſſen,

Wat zal men anders van hem giſſen,

Dan dat hy 't noch te zeer bemint,

En meer dan 't hemelſche verzint ?

De zieloog van een yvrig Chriſten

Dringt dwars door 's werelts nevelmiſten,

Ons ſteeds omcinglende om en om,

Tot 's hemels binnenſt heiligdom.

Dan achtze maar voor beuzelingen

Deeze ondermaanſche fijmelingen;

Daar zich de werelt aan vergaapt,

En zoo veel ydle vreugt uit raapt.

Gelijk de fiere zonneſtralen

Wel op den aardboom nederdalen,

Maarblyven daar ter plaats nochtans,

Daard'oorſprong is van dezen glans,

Alzoo de ziel, van Godt gegeven, Pred. 12.

Om vooreen tijdtalhier te leven, *7.

Toont wonderlijk de kragt haars aarts,

En heeft haar opzigt hemelwaarts.

Een menſch, die noch, in alle hoeken,

Zijn welluſt hier beneén wil zoeken,

Die kan noch wijs zijn noch vernoegt,

Hoe dat hy't immerſchikt ofvoegt.

Een klein misnoegen kan hem quellen,

En

E
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En haaſt ontſtelen of ontſtellen - ---

- Al d'ingebeelde luſt en ruſt.

De werelt krabbelt daarze kuſt.

Haar dulle ſchijnvreugt (zoo wy weten)

Kan heel bequaamlijk kortswijl heet en,

Om datze duurt een korte wijl,

En is gedaan in alleryl.

Geneugte en weelde zijn verſcheiden,

Ziet, dat gy d'eerſte kieſt van beiden.

Een Chriſten weet geen ware vreugt,

Als daar menziginGodt verheugt..leſ 61 vio

Gy denkt, dus eenzaam is niet lieflijk,

Maar veel gezelſchap is gerieflijk,

Dat heeft men in de ſtadt ter hal 1t,

En naer zijn keur zoo niet op 't lant.

Maar meent gy dat men groot gelink heeft,

Wanneer men 't dagby dag zoo druk heeft,

Verſlaaft aan 't een bezoek op 't , aar?

Is 't heiligſt veiligſt leven daar?

Hoe veel gezelſchap veel verleide,

Wiſt hy zeer wel, die eertijts zei de,

Zoo 'k onder menſchen veel verkeer,

Ik keer altijdt een minmenſch wreer. *

/ Men

"Niet zonder reden liet zich sameka aldus hoor en zoodik

wilsalsik onder de menſchenben geweeſt,zoo dikwilsben

ik minder menſch wedergekeert. Datzelve wel dt by ons
IllCt



64 W. S L u 1 T E R s

Men kcomt heel zelden by malkander,

Ofd'een e menſch wrijft af van d'ander

Een ſt:helfer van zijn menſchlijkheit,

O! waar 't ook van zijn vleeſchlijkheit!

Hoe haaſt verderven quade reden 1 Cor. 15.

En dwaas geklap daar goede zeden, "33

Hoe

niet zelder ondervonden, als wy ons in lange zamen

ſpraaken verledigt hebben. Zoo dat hetgereederis thuis

in veiligheit te ſchuilen, dan zich buiten by de men

ſchen wel te kunnen bewaaren. Want -

Het Schaap dat door de doornen gaat,

Steeds iet van zijne wolle laat.

Desis'te en eerlijk hert, een wys en deftig man,

Die in zijn Vroomheit blyft, ook daar hy anderskan,
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Hoe haaſt wordt iet ontroert van 't geen

Men wel geregelt had door reén!

Het quaade, alrede uit 't hert verdreven,

Zal plotslijk ons op 't nieuw aankleven.

Men komter zelden zoo vandaan,

Gelijk m'er was naer toegegaan.

Licht doet er dit of dat ons wanken.

Het gaat met ons als met de kranken,

Die haaſt weêr uitgaan naer de ſtraat,

't Geen oorzaak geeft tot grooter quaat.

Want onze zielen, die veel dagen

In doodelijke ziekte lagen,

Zijn al te zwak, en onbequaam,

Om veel te zijn in 's werelts aâm.

Weeſt ergens maar de vierde of derde,

Daar niet uw ziel beſmet en werde,

Of onbewroegt blijve uw gewis,

Indien 't gezelſchap wereltſch is.

In 't ſtille alleen te zyn gezeten,

Heeft zelden my daarna geſpeten,

Maar dikwils wierd ik op my gram,

Na dat ik uit gezelſchap quam.

Men gaat zich by de menſchen voegen,

Wel met een ingebeeldt genoegen,

Maar 't tegendeel bevindt men iuiſt,

Als ieder weêr naer 't zyn verhuiſt.

E Men
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Men ziet het al te licht geſchieden,

Hoezeer men 't zomtyts meent te vlieden,

Dat iemant by de vrolykheit

Te veel of weinig doet of zeit.

Hoe licht verklaptmen zich ten quaatſten

Tot nadeel van zyn evennaeſten !

Waar hoort men immer veel gepraat,

Daar d'een of d'aer geen hairtje laat?

Elk zoekt uit andre luiden falen

Een glimpkroon voor zich zelf te halen.

'k Zegg', dat hy als een Engel leeft,

Die hier van niet een angel heeft.

Indien 't gezelſchap ons verblye,

De bitſche nydt, de jalouſye,

De gulzigheit, onkuiſche min,

En hoogmoet, nemen 't hert haaſt in. *

eel zoeter is 't in ſtil te ſchuilen,

Dan dat men met de wolven huilen,

En met de honden baſſen moet,

Gelyk men licht uit zwakheit doet

In

* Maar wat dan ? De gezellinne der gulzigheit is

gemeenlyk de armoede, en deze de ellendige laſt der on

Inaatige geilheit, en van alle de rampen en gebreeken,

die uit haar gebooren worden. Zoo dat het een dwaas

koopman Zou zijn, die fyne voor valſche paarlen ver

wiſſelde; dat is, de waarë goederen der ziele om de val

ſche welluſten des lichaamste willen Verliezen.
l
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Indien ik moet de vreugt ontbeeren,

Die komt uit dagelyks verkeeren,

'k Ontbeer het leet ook, dat daar uit

Zoo onvoorziens gemeenlyk ſpruit.

Ik agt geen vrolyke gezellen,

Wanneer 't gewiſſe zich moet quellen,

Zoo dat 'er iet van binnen woel,

En't hert in't lagchenſmert gevoel. Spr.':
J 3,

't Is al te ſlecht en ſlaafs met eenen,

Zyn vreugt te moeten gaan ontleenen

Van d'andre, maar een dapper man

Is 't, die zich zelf vermaken kan.

Hy hoeft 't vermaak niet verr' te zoeken,

Die 't vinden kan in wyze boeken:

Die't hert door't goé gewiſs'verheugt, spr.

Verſchaft een ſtadig feeſt vol vreugt.15 v.15

't Is waar, men moetby menſchen leven,

Doch 't moet geen hinderniſſe geven,

Maar eer en meer behulp in 't werk,

Dat elk heeft tot zyn oogemerk.

Wilt met de menſchen zoo verkeeren,

Datze uw beroep niet mogen deeren,

Maar daar in tot bevordring zyn,

Gezelſchapzoet zyn baart veel pyn.

'tGaat wel,wanneer men,naer zyn wenſchen

Is vry van d'overlaſt der menſchen, Pſ 119 v.134:

En dat ons niemandt licht belet

- E 2 Van
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Van 't geen waar toe wy zijn gezet,

't Gaat wel, wanneer men, met goê wille,

Zoo lang het zijne doet in ſtille,

Tot dat beroep en nood als dan

Ons roepe en noode, en haal daar van.

Vermits de boog, door 't zelf bedryven,

Niet altydt wil geſpannen blyven,

Zoo maak” men ſtaat in zijn gemoedt,

Om uit te ſpannen, als men moet.

d'Uitſpanning zal van zelf wel komen:

Daar is in 't minſt niet voor teſchroomen,

Men krijgt altydt genoeg bezoek,

Al zit men achter in een hoek.

'k Ben van 't * gezelſchap niet afkeerig,

Maar ook daar na niet zoo begeerig,

Dat

* Noodzakelijk is de gezelligheit der menſchen, en

zou men met die te haaten , min naer de menſchen

dan naer de beeſten hellen, in welke geene toegene

gentheit noch vriendſchap geſchaapen is. Men moetze

echter onderſcheidelijk aanmerken, als ſtrekkendezom

tydts ten goede, zomtydts ten uaade. Geen gezel

ſchap is nutter, dan waar door de deugt verheerlijkt,

de weg ten hemel gebaant wordt. Dus wierd Laban

door Jakobs, Potifar door Joſefs bywooninge geze

gent: de ondergang van Sodoma om tien rechtvaerdi

## geſchorſt : een geheel ſchip behouden, omdat

auluseenderreisgenooten was. Beſchouw nu eensdety

den, en overweeg ofer wel eene zoo ſterke ziele is,

die niet eenigzins door 't gezelſchap beſmet wordt , .

de



Dat ik het zonder leet of rouw,

Zomwylen niet ontbeeren zou.

E 3 'k Ben

dewyl de menſch zich even aan het vlees hecht, ge

lijk de kraay zich aan het kreng doet. De heden

daagſche genegentheit is even als het Klimmerkruidt,

dat zich als uit een tedere zucht om eenen boom ſlin

gert , doch door die omhelzinge zijne ſappen verſtikt,

en in hem het leven uitdooft. Hier op zag de Dich

ter Bogaert, toen hy zich over dit zinnebeelt dus uitte.

De ſchyn verblint het ſterflijk oog.

Waardeert uw vrienden niet te hoog,

O licht verleide en ydle menſchen!

Beſchouwt eens hoe het klimmerkruidt

Het leven dooft der bomen uit.

Wat moogtge doch om vrienden wenſchen

Zy zuigen u het leven af,

En gy daalt voor uw tydt in 't graf.
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'k Ben gaerne vriendlijk en gemeenzaam,

Maar gaerne ook by my zelfweêr eenzaam.

Het is een ongelukkig man,

Die niet van beide wezen kan. .

Wie naer 't gezelſchap en 't geſnater

Steeds jankt, gelijk een viſch naer 't water,

En buiten dat geen zoetheid kent,

Als zwevend uit zijn element: .

Die altydt, buiten eige deuren,

Zijn vreugt moetelders naergaan ſpeuren,

En by zich zelf niet is te huis,

Die heeft een ongevoelyk kruis.

- Die by 't gezelſchap zyn op 't kluchtigſt,

En by de vrolykheit luitruchtigſt,

Zijn by hun zelf wel meeſt ontſtelt,

En met de * zwarte gal gequelt.

'k Ver

* Wel is waar, dat de droefgeeſtigheit eene hooft

ſtoffe van goede verſtanden , en de baarmoeder der

wysheit geacht wordt, doch men houdtze veeltydsook

voor eene bronne van uitſpoorigheit. Zulke menſchen

kunnen zich zelven niet vervroolijken, maar moeten

door den vrolijken aart van anderen als gaande ge

maakt worden. In 't beleidt der wereltſche zaken be

ſpeurt men voornamentlijk, dat de beſtierders, diemet

een zwarte en taaye galle gequelt zijn, niets durven on

dernemen noch aanroeren , daar de blygeeſtigen, in

wier aderen de geele gal ſpeelt, hunne gedachten aan

ſtonts in daden veranderen.



B u 1 r E N L E v E N. 71

'k Vermaak my matig by de menſchen:

Maar't gaat niet minder naer mijn wenſchen,

Wanneer ik in myn eigen geeſt

Aanrechten mageen vreugdenfeeſt.

Zoo 'k, bezig met mijn eige dingen,

Het hert mag uitten treuren zingen,

Gy weet niet hoe'k my dan verbly',

Al is er ſchoon geen menſche by.

Wie om te gaan weet met * papieren,

Wat hoeft die hier en daar te zwieren,

E 4 Of

* By deze gelegentheit zal het niet zondervrucht zijn

de oorſpronk des papiers, en die der letter- en ſchryf

kunſt uit den grondt der aloutheit op te delven. Voor

de vinding van 't papier vormde de Ouden de letteren

met eenen hamer in groote ſteenen. Daarna graveer

den zy hunne gedachten op gladde houteberderen, ge

maakt van beuken-boſch- en lindeboomen; ofbevoolen

die aan de bladeren van palm- en olyfboomen, kees

kruidt en lynwaadt , bepleiſtert met waſch, waar op

zy met een yzere, yvooreen houte ſchryfpriem ſchree

ven, als in de Aſinaria en Bachides van Plautus te zien

is. Al lang voor de tyden van dien Dichter is deze

ſchryfwyze in 't gebruyk geweeſt : alzo uit de Iliade

van Homerus komt te blyken , dat Pretus eenen brief,

geſchreven op diergelijke berderen, Bellerofontoezondt.

Naderhant is het papier gevonden uit zekere Egiptiſche

papierſtruik, zijnde een gewaſch van twee ellenlang,

en hebbende in ſtede van baſt zeer breede en dunne

vliezen, die met eene naalde wierden van een geſchei

den. En is dit het Nylſche papier, dat ten tyde als

Alexander de Groote, na 't ſtichten van Alexandrye,

II?
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Of aan te halen zulke maats,

Die hem meer hinders doen dan baats?

Wie zulk een volkje wil believen,

Krygt meenigmaal zijn huis vol dieven,

- 'k Meen

in Egypte triomfeerde, in 't gebruik was. Aangaande het

Pergament, 't zelve heeft zijnen naam van Pergamus, een

Aſiatiſche ſtadt in Troas, alwaar men het eerſt uitvondt.

5oſefus nochtans wil dat deboeken der Hebreeuwen al op

perkament zouden geſchreven zijn. En is Herodoot van

oordeel, dat de Ouden op geite- en ſchapevellen ge

ſchreven hebben.

Het gebruik der pennen is al voor den Trojaanſchen

oorlog bekent geweeſt, indien wy Homerus gelooven

moogen. Volgens Euſebius is Tiro, de vryeling van

Cicero, de eerſte vinder van mettekentjes te ſchryven.

Deze verborgene ſchryfwyze, van de ouden S.e

ganographia genoemt, en niet leesbaar dan voor dege

nen, die daar van onderrecht zijn, heeft Julius Cezar

dikwils gebruikt, als uit Suetonius komt te blijken, en

wordt thans in gewichtige ſtaatszaken aan alle hoven

zeer behartigt, en krachtig voortgezet.

Sedert is er een ander papier ter baane gekomen, het

geene wy thans noch gebruiken,waarvan de eerſte vinder

niet bekent is; gemaakt van oude verſcheurde vodden of

linne doexkens, die met water tot eene vloeibare ſtoffe

geſlagen of gemaalen , en die dan met eene houte

vorm,doorvlochten met koperdraat,hebbende de begeer

de groote, uit een kuip opgeſchept worden, en ieder

blad tuſſchen wolle vilten of lappen ingelegt , werd

het voornaamſte water, door een zwaare pers, daar uit

geperſt, in ſchuuren opgehangen, gedroogt, doorlym

water getrokken, om het vloeyen voor te komen, en

vervolgens noch weltwee ofdriemaalen geperſt, om zyn

behoorlijke gladdigheit te geven, en alsdan tot boeken

getelt, en tot riemen opgepakt.
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,

t

'k Meen ſtoute dieven van den tydt,

Die uitgekocht moet zijn met vlyt. Eph. 5.

Schuwt alle dieven, maar bezonder ***

Een tydtdief, want hy ſchaadt te wonder,

Die 't geen hy neemt, u nooit als dan,

Al wou hy ſchoon, weêr geven kan.

Doch, zoo men d'omgank met veel wyze,

Geleerde en hooggeëerde, pryze,

Die meeſt beroemt zijn en vermaart,

Zijn op mijn kamer t'zaam vergaart:

Ja zelf ook van de voorige eeuwen,

Die zoetjens, zonder veel te ſchreeuwen,

Verhandlen allerhande ſtof.

Elk ſpreekt bedachtzaam en met lof.

Nooit gaat zich een van dees ontſteken.

Men machze nacht en dag aanſpreken,

Daar wordt by hen geen tydt verſpilt,

Indienge zelf opmerken wilt.

Dees ommegank geſchiedt vrypoſtlijk,

En dees gemeenſchap valt niet koſtlijk:

Zy willen altydt by ons zijn,

En proeven nooit ons broodt of wyn. *

E 5 - U

* Hoeveiligſchenkt Pallas aan de geleerden thans den

wyn,daar eertijds Plato enPythagoras hun vaderlant moe

ſten verlaten, om deel te hebben aan de wysheit derEgip

tiſche prieſteren. Apollonius reisde naer Etiopie en

Perſie, om met de Magen, Brachmannen en Gymno

ſophiſten te redeneeren. Om Salomons wysheitte hoo

ten

w
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U dunkt, men wordt geëert in ſteden,

Daar wordt uw roem en deugt beleden,

En als op 't ſchouwtooneel geſtelt,

Zoo dat m'er over al van meldt.

Maar 't gaat wel dikwils recht daar tegen:

En ook wat is er aan gelegen,

Ofjuiſt het ongeſtadig volk

Niet overal uw lof vertolk'?

Die nooit iet loflyks doen en mogen,

Of 't moet juiſt zijn in aller oogen, -

Dat ſmaakt wat naer 't vermomde grijn,

En heeft een ydle faamzuchts ſchijn.

De ware deugt is, daarentegen,

Om ooggetuigen niet verlegen:

De ſchouwburg haarer werken is

Haar eigen onbevroegt gewiſſ”.

Hoewel de deugt ook woont in 't duiſter,

Noch ſprijdze wyd en zyd haar luiſter,

Haar minnaar wordtze licht gewaar,

En volgt haar op het voetſpoor naar.

Ja waare deugt kan in de muuren
Van d'een of d'ander ſtad niet duuren: w

Zy

ren quam de Koninginne uit Scheba: en volgens Hiero

nimus reisden verſcheide weetgierige mannen uit plaat

ſen, meer dan duizent mylen afgelegen, om deel te heb

ben aan denommegang van den welſprekenden Livius.
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v

Zy wil niet in zoo eng cen bandt.

De werelt is haar * Vaderlant.

Doch 'k laat u gunſt en macht verheffen,

Als ik, in ſtilheit, mag bezeffen

De zoetheit van een vry gemoet,

Dat, zonder hinder, 't zyne doet.

Munt uit, en zyt uitſtekend hooge,

Het is niet anders in mijn ooge

Als een verheve ſteilte maar,

U houdende in een ſtaag gevaar.
e

* Dit bleekin Bion; want toen hem gevraagt wierdt

van waar hy geſprooten was, gaf hy tot antwoort: ik

ben een burger des geheelen aardrijks. Zulk een mocht

hy zich met recht achtten, zeit Cicero, alzo hy in

alle wetenſchappen en deugden thuis was.
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De ſtormwint treft den hoogen ceder,

En ſmakt verheve toppen neder, -

Daar kruit en bloemen, laag in 't dal,

Wel zijn bevryt van 't ongeval. *
w Die

* Wat hier van uit Horatius door verſcheide bra

ve Dichters is opgezongen, laat de plaats niet toe in

zijn geheel te vertoonen. Het Kunſtgenootſchap Nil

Volentibus Arduum laat zich dus hooren:

Men mijd een hooge en laage ſtaat,

En houd zich in de middelmaat.

De blikſemen, de winden treffen

De bergen, en 't geboomt veel eer,

Wier kruinen zich ten hemel heffen,

Dan 't laage kruid by d'aarde neêr.

De Dichter Bágaert verklaart zich over deze ſtoffe aldus:

Nooit zullen felle donderſlagen

Zoo zeer de laage hutten knagen,

Dan ſpitſe toorens, hoog van trans,.

De ſtormwindt zal het riet min deeren,

Dan eiken die de lucht braveeren.

Vergaapt u dan aan ydlen glans

Noch grootheit, daarge u aan kunt ſtooten.

De rampen treffen meeſt de Grooten.

Hierom beſluit de grootachtbare Heer van Wimmenum

en Vromade zijnen Muiderberg met deſe woorden:

Een kers hier, die als purper blaakt,

In ſtilheit met een vriendt genooten,

Veel beter, dan het wiltbraat ſmaakt,

et ſchrik voor ongena van Grooten.

Zoekt gy geruſt te zijn van geeſt ?

De ſteilſte takken ſchudden meeſt. -
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Die wel te blyven weet by d'aarde,

Valt immers met te minder zwaarde.

Hoe hooger doch alhier gepraalt,

Hoe laager eindelyk gedaalt.

Hoewel ik hier niet ſteeds verkeere

Met luiden van gezag en eere,

En om hun grootheit, ſtaat, ofpracht,

Van elk geacht en opgewacht:

Zoo mag ik nochtans by de vroomen,

Zoo dikwils als 't my luſte, komen;

En vinde by hen zoet onthaal,

En 't goed eenvoudig hert, voor praal.

Als ik my dus wil gaan verzellen,

Behoeve ik niet te ſtaan en ſchellen,

En bellen voor de deur of poort,

Tot dat het eens een dienſtboô hoort.

'k Behoev de vloer dan niet te * myden,

Noch

* Niet oneigen dient op dit voorval, 'tgeen de Ridder

Temple in zyne Gedenkſchriften als iets zeltzaams aante

kent. Eenst Amſterdam by den Heer Hooftgenoodigt

zynde, en door eenzwaare verkoutheit op de vloer ſpu

- gende, zaghy dat een meidt,hebbende eenſchoone doek

in de hant, telkens het ſpeekſel opnam, en de vloerplan

ken wederſchoon vreef. Hier over verwondert, en met

den Heer Hooft in geſprek getreden, verhaalde die hem,

dat ertwee kamers in 't huiswaren, waarbinnen hy nooit

dorſt treden, en die hy geloofde maartweemaal desjaars

geopentte werden, alleen om dezelveſchoon tema:
Il
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Noch in de zaal te ſtaan byzyden,

En wachten daar my zelve moé.

Ik gaa hier overal recht toe.

Dan zie ik geen ſieraad zoo heerlyk,

Noch naer mijn zin iet zoo begeerlyk,

Als 't vroom en oprecht hert der* liên,

Datze in eenvoudigheit my bién.

'k Zie alzoo lief op leeme vloeren

Den vlegel of den gaffel roeren,

Dan dat men zich in 't ſchoonſt ſalet

Tot ledigheit of ſpelen zett'. x

'k Zie

Onder diergelyke vertellingen van de naaukeurige zin

lykheit der vrouwen,noch zo gemeen in deze ſtadt,wierdt

hem een huis aangewezen, en daarby verhaalt, dat zeker

Magiſtraatsperſoon, daar aan de deure kloppende, om de

vrouwe met zyn bezoek te vereeren, en van een Noort

hollantſche meidt,na't openen van dezelve,verſtaan heb

bende dat haar Juffrouw thuis was, en daar op willende

ingaan, van de meidt, merkende dat zyne ſchoenen niet

zeer ſchoon waren, by de armen op den rug wierdtge

noomen, door twee kamers getorſt, en by detrappen

nedergezet, alwaar zy hem de ſchoenen uittrok, en een

paar muilen, aldaar ſtaande, aandeede, met te zeggen

dat hy by haar Juffrou gaan konde, die in haar kamer

was. Meer diergelyke ſtaaltjes van uitſpoorigheit levert

de Verrezene Hippolitus uit.

* Hetklagen van een vriendt verlicht de ſmarte, en

verdubbelt de vreugde, gelijk wy op de 68 bladzyde

vertoont hebben, en is het gezellig leven iets dat tot

den menſche behoort. -
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'k Zie liever in boomzyne kleeren

De huisman hier zich zelf vermeeren:

En naer zijn werk ten * akker gaan,

Dan pronkers op hun wandelbaan,

Die

* Onsluſt het boerſch lantleven uit zynen eerſten grondt

op te delven, 't welk Cicero eene meeſtereſſe van ſpaar

zaamheit, naarſtigheit, en rechtvaardigheit noemt,

daarintegendeel het ſteedſche leven, als meer met onma

tigheit beſmet, gierigheitteelt, waaruit ſtouthertigheit,

en allerley boosheden voortkomen : en nam het Kato

voor den hoogſten lofop, als menhem eenen Lantman

noemde. Door deze oefening, hetzyn de woorden van

Lukretius Karus, heeft de alteelende natuur den menſchen

een voorbeelt gegeven, waar door zy de kunſt van zaai

en planten en enten geleert hebben, toen uit deg:
ene
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« Z

Die met beſtrikte zije kleeren

Een ieder langs de ſtraat braveren,

En ledig zwerven overal -

Waar 't beſt hun dartelheit bevall'.

'k Zie alzoo lief een karre of wagen

Den meſt, die 't lant bevrucht, uit dragen,

Dan*koetsby koets, waarin me om ſtrydt

Zoo

e

lenezaden en ekels kleene ſtruiken,enjonge telgen opbe

quaametyden uit het aardryk voortſprooten. Hierdoor

kregen zy luſt om de looten op de takken te enten, en

de tengere ſtruiken op den akker onder de aarde tebe

graven. Naderhant beproefden zy meeren meerdelant

bouwerye, en ondervonden dat de wilde vruchten, door

't bearbeiden der aarde, zoeter en ryperwierden. Zy

deeden de boſſchen, door 't geſtadig hakken, meer en

meer naer 't hooggebergte deinzen, en behielden de

vruchtbare vlakte voor den lantbouw, op dat zy wei

den, poelen en beeken hadden, ſampt allerleie ſoorten

van graanen en wyngaarden, die vrolyker by laageheu

velen waſſen, en dat er dreeven van olmboomen, uit

geſtrekt langs de daalen en vlakke velden, zouden tuſ.

ſchenloopen, en alles door een aangename groenteon

derſcheiden: gelyk thans alom de lantſtreeken door deze

verandering het oogebekooren, daar wy dezelverontom

met allerhande ſoorten van boomen beplant zien, die zoe

te vruchten dragen.

* Wegenshet juiſte gebruik werden aan de wagensver

ſcheide benaamingen toegepaſt. Grooter nutbrengt de

karreden menſchen toe dan de koetſe, om dat deze meer

dient tot tydtverquiſting en dartele ledigheit, daar de

karre als tot een gereedſchap ſtrekt, om 'smenſchenar

beit,
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Zoo vruchtloos uitdraagt d'edlentydt.

Van al dat toeren ginſch en weder,

Van al dat voeren op en neder,

En 't hoſſeboſſen door de ſtadt,

Is 't oor haaſt moé, en 't ooge zat.

Gy zegt: daar is geen leer of voordeel

By luiden van zoo weinig oordeel.

O ja, een wijze leert ook daar,

. Of hy ten minſten leert een aâr.

'Ja 'k ben er met veel meer genoegen,

'En voel in 't herte minder wroegen,

Dan daar men, met bevalligheit,

En uitgezochte woorden, vleit.

Daar zich deurtrapte koppen ſpitſen,

Om met hun * fletſen, als met flitſen, ;

Eens ſlechten en oprechten oor,

Zomtijdts te booren door en door.

F Dat

beit, behoefte , en gezontheit te baate te komen.

Eginarth verhaalt in 't leven van Karel den Grooten, dat

Childerick, de laatſte Vorſt uit de Meroveën , en alle

de volgende Franſche Koningen , zoo uit als naer

het paleis op een gedekte karre (carpento) reden , ge

-trokken door oſſen, en beſtiert door eenen voermanin

boerſche klederen.

* Niet te omrecht zegt men, dat de vleiery voorna

mentlijk in hoofſche ſlavernye, of in tegenſpoet geleert

wordt, daar de ruw- en koelhet vruchten zijn van t .

vrye lantleven, en van eenen ſtaat, waar mede iemant

te vreden is. De verſtrikkingen door Rheeneyn:
- e
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Dat noemt men daar politiſeeren,

Wie 't noch niet kan, die zal 't daar leeren.

Die door de werelt wil, moet zijn

Nu wit, dan zwart; nu grof, dan fijn.

Die in de ſteên met lof wil woonen,

Moet meeſt zijn aanzicht avrechts toonen,

En weeten, door een loozen vondt

Elk een te praaten naer den mondt.

Gy

de redenen, waarvan men zich in die gelegenthedenbe

dient, zijn, om zoo te ſpreeken, niet anders dan de

ſlymſtreeken, die eene ſlange onder 't kruipen op de

aarde nalaat : zoo meenigvuldige krullen, zoo veele

bochtige zwieren en omwindingen beſchrijven en be

ſlaan wel een ruime plaats; doch komen alle deze op

den naauwen mondt van een hol uit, dat niet dan peſt

en fenijn uitädemdt.
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ſl,

Gy zult er veel aan u verbinden,

Maar zijn ze daarom alle uw * vrinden?

Zy bieden u hun dienſt wel aan,

Maar 't is ſlechts om hen zelf gedaan.

Schoon d'een op d'ander is verbeten,

Ja ſchoonze 't beide zeker weten,

Dat ze op elkander zijn vol ſpijts,

Noch is 't als vriendſchap wederzijts.

F 2. Men

* Ten dezen opzichte vertoont de Ridder Kats dit zin

nebeelt, dat eerſt lief, daarna leet is: en 't is zeker,

Zoo lang men met Ajuin ſpeelt zonder die te ſchellen,

Zoo zal die niemands oog in eenig ding ontſtellen,

Maar als men deze vrucht van haren rok ontbloot,

Zoo wordt het gantſch gezigt van enkel tranen root.

Veel menſchen zyn beleeft, en wetenſchoon te praten,

Zoo lang zy voor een vriend geen hair en moeten laten,

Maar als het qualijk gaat, dan is het uitgemalt.

Men kent de vrienden beſt wanneer der ſchade valt.

Hier op zag ook de Dichter Bogaert, toen hy zich we

gens den omzichtigen ommegang met menſchen dus

hooren liet: -

Gelyk Ajuin, zoo is een vrindt

Die u maar om 't genot bemint,

Zy zal u, ongeſchilt, nooit ſchaaden,

Maar hyten, van haar ſchil ontbloot !

Zoo zal in t nypen van den noodt

Een tafelvriendt u ook verraaden,

Dan leert gy eerſt, doch al te laat,

Hoe ver de waare vriendſchap gaat,
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Men kuſt'er menigmaal de handen,

Waar in men liever ſloeg zijn tanden,

Om af te byten mog 't geſchién.

't Gaat wonder vreemt by ſtaatſche liên.

Men moet er 't vleyen dikwils hooren

Met jonſtige en met opene ooren,

Om dat 'er vriendſchap en gevlei

By veelen nu is eenerlei. * L. -

Het ſchijnt doch, dat men nu oprechtheit

Houdt onder volk van ſtaat, voor ſlechtheit;

Als of de deugt ſlechts in den mondt,

In ſchijn, en niet in zijn, beſtont.

Ja die met andren nu wil voort zijn,

Moet van Vosmeer of Schalkeroort zijn,

De werelt overvloeit nu doch

Van linkernyen en bedrog.

Wie meé niet weet van brilverkoopen,

Die heeft er niet veel goets te hoopen:

Wie 't ampt van kuipen niet en kan,

Die blijft er een vergeete man.

Die naer der wereltſche genoegen

Zich niet begeert, noch weet te voegen,

Wordt overal beſpot, veracht, -

En, als een ſlechthooft, uitgelacht.

O! wat al liſten, laſten, luſten,

Zijn 't die de ziele ſtaag ontruſten,
Dan
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Dan hier, dan daar, in groote ſteén!

Veel beter leeft men hier te vreén.

Loop wereltſch woelgeeſt, als een jager,

Uw beurze vet, uw ziele mager; ,

Ik hebbe een *goudmijn hier in 't ſtill':

Daar vinde ik ſchatten naer mijn will',

Doch ſchatten voor de blinde mollen,

Die met veel moeite d'aarde uithollen,

Verborgen en gantſch onbewuſt,

Dies zijn z'er noch niet op beluſt.

'k Wenſch, dat mijn oogen en mijn ooren+

Ter werelt nooit iet zien of hooren,

Dan 't geen my van de werelt trekk',

En tot Godts liefde meer verwekk'.

F 3 Wie

* Het gout, hoe heerlijk voor het oog, wordt een

ſchadelijk goedt geacht, om dat het dikwilsde deugden

uitdooft. Om deze reden had Krates liever zijn gout

in de zee te werpen, dan daar door ſchipbreukaan zy

ne deugden te lyden.

f. Het gezicht en 't gehoor zijn krachtige werktuigen

om indrukſelen op den menſchte maken. Hun onder

ſcheit beſtaat hier in, dat de innerlijke zinnen metgroo

ter kracht en nadruk door de oogen bewoogen werden,

dan door de ooren. Toen Alexander zijn bloet zag,

kreeg hy krachtiger indrukſelen dat hy ſterfelijk was,

dan zijn vader Filippus door 't roepen van zijnen die

naar, die hem alle morgen met dezegroet wekte: ge

denk dat gy een menſch zyt. De ooren ſtrijken het

vlies van denharſſenen, maar de oogen dringen tot het

brein in, en doorbooren het herte.
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Wie zou, voor 't ydel aardſch gefemel,

Niet graag verkiezen zulk een hemel,

' Een hemel, die men voelt in 't hert,

Als 't vry van 't aardſch gelaten werdt!

Wat heeft de vroome al zielgeſpertel

In groote ſteén, daar weelde dertel,

Daar hoovaardy, en praal en pracht,

En veinzery zijn in haar kracht!

Daar ſtaat- en baatzugt, als twee peſten,

Zoo ligt vergiften d'allerbeſten,

Daar d'ydelheit is op 't tooneel,

Op datze aldaar haar rolle ſpeel'.

't Is zeker, aanzien doet gedenken,

En menigmaal aanloklijk wenken,

Zoo dat de vroomſte wordt verleidt

Door aanzien en aanzienlijkheit.

Laat, 't geengy prijſt, zijn heel aanzienlijk,

Het is ten weinigſten niet dienlijk

Voor een, dien 't moeilijk valt en deert,

Dat ooit de werelt hem vereert.

Men heeft alhier geen zorg te dragen,

Om zoo veel oogen te behagen,

Als dag by dag, in groote ſteén,

Zijn over al rondom u heen.

Hy mag wel letten op zijn zaken,

Die 't elk aldaar te pas zal maken.

Men
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Men raakt er dikwils in verſchil,

Men zy zoo vreedzaam als men wil.

Men hoeft zich hier, als in de ſteden,

Niet daaglijks even mooi te kleden,

Men doet alhier zoo veel met py,

Als daar met blinkend felp en zy.

Te ſlaafſch is 't, zich te moeten voegen,

In kleding, naer elk eens genoegen.

Hier gaan wy, met gemak en ruſt,

Onopgeſchikt, zoo lang 't ons luſt.

Die naer iet goedts en zoets wil poogen,

Ziet hier een ander niet naer d'oogen,

Maar doet, in vryheit, onverzaagt,

Het geen zijn grage luſt behaagt.

'k Zou, woonende in de ſtadtſche ſtraaten,

Miſſchien veel goede dingen laten,

Die 'k, naer mijns herten wenſch en wil,

Alhier verrichten mag in 't ſtil.

Die 't hert ontlaſt van aardſche zorgen,

En naer Godts vreê haakt in 't verborgen,

Enſchat dentydt naer waarde en recht,

Wat plaats is zulk een menſch te ſlecht?

Wat van de werelt wordt geprezen,

Dunkt zulk een hinderlyk te wezen,

Vermits 't hem van veel tijdts berooft,

Die tot iet beter is belooft.

F 4 O Vry
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O vryheit, aangenaame vryheit!.

Wat geeft gy 't hert al ruſt en blyheit!

Wat nut en voordeel brengt gy voort!

Hoe doet gy alles ongeſtoort!

Myn edle ziel, zoo vrygebooren,

Mag van geen dwank of ketens hooren,

Daar 't ſtadtſch gewoel u vaſt in houdt,

Al waren ze ook van enkel gout.

Wat kan de werelt dien vermaaken

Die arbeidt om haar te verzaaken? Tit.2. v. 12.

Die haar gelijk een vyandt acht,

En om haar loosheit houdt verdacht ?

Wy bidden immers en begeeren,

Dat Godt onze oogen af wil keeren, Pſ ti9.

Op datze d'ydelheit niet zien, "37

Die 'k hier zoo veilig kan ontvlién.

Wat zoude ik mijn gezicht dan weiden

In dingen, die de ziel verleiden?

Om welke niet te zien, ik 't oog Marc.9.

Veel nutter uit te ſteken poog. ".47:

Gevaarlijk is deze open venſtren

Te zetten naer het meeſte glenſtren

Der ydelheit, die eerſt daar in

Komt ſluipen, eerze 't herte winn. *

Wat

* Hoedanig de oogen en ooren op 't harte werken,

en daar op eenen invloedt maken, ſtaat op de#
w blad
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Wat ſtiertmen,zoo verdwaaſt,zijnoogensprz3

Naert geen wy doch niet hebben mogen?" 5.

De werelt gaat, hoe ſchoonze zy, 1 loh. 2.

Met haar begeerlijkheit, voorby. * 17.

Waar zal ik, onder ganſch de zonne Pred. 2.

Iet zien, dat duurzaam blijven konne? * 11.

't Is ydelheit der ydelheit Pr, I. v.2.

Al wat 'er is in 's werelts kreit.

Och lacy ! arme erbarmelingen,

Die ſtaroogt naer zoo aardſche dingen,

Die gy uw levenlang miſſchien

Niet weêr zult met uw oogen zien!

Wanneer de doodt maar aan komt kloppen,

Zoo maaktze ſpaden ende ſchoppen

• 1. F 5 Met

bladzijde aangetekent.
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Met * kroon en ſchepter haaſt gelijk,

Sieraat en praal met drek en ſlijk.

Zegt eens op 't einde van uw leven,

Wat u de werelt heeft gegeven,

Och lacy ! ongewiſſe vreugt,

Geſauſt met lect en ongeneugt,

Een valſche hoop, die veel te keur ſtell',

Maar op het einde u zelf te leur ſtell',

Een bloem die in der yl verwelk';
Vergif in een vergulde kelk. l

Zy toonde u deftige paleizen, . . . . . . . . |

Maar opgepropt met zorg en peizen; :

Volkrijke ſteden, ſchoon van glans,

Vol onruſt en gewoel nochtans:

Sieraden, ſchatten, ceretittlen,

Maar die tot hoovaardy ons kittlen;

Veel heerlijkheit, maar al vermomt,

Tot dat de T doodt ter deure in komt.

O krom

* Het komt er op uit, 't geen Horatius in zijne zinne

beelden dus uitdrukt:

De doodt is 't eindt van alle ding;

Zy treft den Boer en Hoveling,

Zy maakt en hooge en laage ſtaten

Elkanderen gelijk in 't graf.

Men moet op 't eindt der loopbaan laten

En ampt en kroon en ſchop en ſtaf.

f En waarlijk, als men de wereltſche inzichten in haare Z,

grondtregelen met eene Chriſtelijke ziele beklo:
- 't La
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O kromme zielen, domme zinnen!'

Hoe meugt gy 't aardſche zoo beminnen,

Daard'aarde alreêzich neigt ten val 1 Pet. 4.
v. I7,

En in der haaſt bezwijken zal ?

- Die

't zal er even zoo meede geſtelt zijn als met de grafnaal

den, te weten, niet dan voor 't oog ; 't geen ons be

weegt de ydele waanzoekers, ſtekende in dusdanige

# met den Dichter Bogaert dit te erinneren:

Onnutte en ydle Pronkſieraaden,

Hoe veelen zyn door u verleidt !

Wat zytge? een ydle nietigheit.

'k Zal eeuwig uwen glans verſmaaden.

Myn ziel bemint een beter goedt;

Een goedt dat daardworm nooit zal knagen,

Noch mortelen door regenvlagen,

Maar eeuwig ſchittren met een gloet,
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Die 't hert hier op geen zichtbaargoedt ſtelt,

Maar al zijn goedren in 't gemoet ſtelt,

En niemant ziet, met wien hy wenſch

Te wiſſlen, is een zalig menſch.

Men moet de goede dingen leeren

Naer haar geduurzaamheid waarderen:

Dies vindt alleen een wijs gemoedt

Genoegen in 't onzichtbaar goedt.

Al wat hem ware trooſt zal geven,

Moet wezen van een beter leven:

Want tijdlijk is 't al wat men ziet, 2 Cor. 4.

Maar 't eeuwig goedt en ziet menniet."

Al wat gy hebt van doen noodzaaklijk,

Al wat de ziel ooit was vermaaklijk,

Al wat ooit heil op aarde brocht,

Moet boven d'aarde zijn gezocht.

Hy doet wel een verkeerde keuze,

Die zich laat leiden by den neuze

Van d'ydle werelt. O! die hoer

Verleidtze dieze krijgt aan 't ſnoer.

Waarom dus ydel, edel menſche,

Dat uw verſlaafde luſt ſlechts wenſche

Den valſchen glans van 't aardſche ſlijk,'

En zich zoo zeer daar op verkijk?

Waarom is niet uw ſluimziek ooge

Meeſt naer 't onzichtbaar goedt om hooge?

Want
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Want daarom ſchiep u Godt recht op,

Om ſteeds te zien naer 's hemel* top.

'k Laat d'ydelheit aan die zoo bot zijn,

Datze,aardſch van d'aarde,op't aardſch verzot

Zijn 3

Het ſchoonſte, dat men zoekt op d'aard,

Is doch mijn liefde ganſch niet waard:

Ik zal er nooit het hert op zetten,

Maar ſteedts op beter dingen letten.

Ik ben veel hooger van gemoedt,

Geſchapen tot een beter goedt.

Niet anders hebbe ik voorgenomen,

Dan dat ik mag te boven komen

De gantſche werelt, t'zaam met al

Wat hier is in dit aardſche T dal.

Mijn zin is hemelſche verzinning. Phil 3 2o.

't Geloof is d'edele overwinning, 1 loa,5 va.

Die

* Boven alle ſchepſelen heeft de menſch dit voor

recht ontfangen, dat hy deaarde met voeten treedt, en

't hooft ten hemel heft, op dat hy in de geduurige

overwegingzijnes oorſpronks, alle zijne zinnen engene

gentheden afleide van de ſlijkachtige dingen der aarde,

en zich gewenne, door een naauwe verbinteniſſe, den

hemel eigen te maken.

f Dus ſtaroogt men beſt wat er van alle de onder

maanſche dingen zy , waer op. Horatius, volgens de

beryming van 't Konſtgenootſchap Nil Volentibus Ar

duum, dit afſchetſt: ---

- Wat
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Die elk naer Godt geaardt gemoedt

De werelt overwinnen doet.

Den adelaar zoo eél van aarde,

Wroet nimmer, met de mol, in d'aarde,

Maarſpoedt zich,dooreen wakkre vlucht,

Met luſt al opwaards naer de lucht:

Zoo vliegt een Chriſten, als metvlerken,

Ook edelmoedig naer de zwerken,

En acht al 's werelts dom gezwier,

Aldus verheven, niet een zier.

Wil 't volk, te zeer van 't aardſch beſtoven,

Dit noch niet looven noch gelooven,

Wat houdt men zeker en gewis,

Het geene niets dan ſchaduw is.

Aanſchouw de Tomben, Graven, Vaten,

Daar is niet in dan ſtof en aſch,

't Geen daardworm over heeft gelaten,

Of 't lykvier niet wel machtig was.

Hy is recht wys die zich kan kennen,

En 't hert tot nedrigheit gewennen.

Die vorſt der Latynſche lierdichteren hielt ook voor

onfeilbaar, dat zyne gezangen die vorſtelijke Praalge

bouwen zouden verduuren, welke hy als nietig en

verganklijk aanzag: want hy laat zich dus hooren:

Ik heb een werk volbragt, dat langer ſtant zal houwen

Dan koper, en de vorſtlijke gebouwen,

Ten hemel opgevoert, en hooger dan de Naalt,

De Grafhaalt, daar Egipte mede praalt.
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Ik blyv' nochtans by mijn gevoel.

En *kiez' het tot mijn deel en doel.

Dus zal ik waarlijk niemant kunnen

Zijnt welluſt, ſchat, of eer, misgunnen.

Dus hebbe ik wat myn hert begeer',

En wenſch op aarde doch niet meer.

Zoo 'k mag een heer zyn van de luſten,

Die

* Zulk een kloek en ſtandvaſtig herte ontzet zich niet

als de oceaan der wereltſche zaken hol en hoog gaat,

en 't ſchip van ſtaat met eenen haaſtigen ondergang

ſchijnt te dreigen; dewijl het dan voornamentlijktoont,

dat het zoo min den ſlag van 't noodlot , als het am

beelt dien van den hamer vreeſt. Wel is waar, dat he

vige ſtormwinden zomtijdts een ſchip van de haven

der hoope afrukken , maar zy kunnen geenzins de

naalde van 't kompas verwrikken. Al breekt de maſt,

al ſcheuren de zeilen, al wordt het roer uit zyne haa

ken geſlagen, de naalde blyft ongeroert, en wyſt recht

noorden aan. Op deze wyze laat een edelmoedige

ziele haare ſterkte blyken, vreezende op hooge en

ſteile plaatſen voor geen gevaar van vallen, dewijl hy

zonder ontſtelteniſſe het gevaar beſchouwt.

f Hier van heeft de uitkomſt de waarheit getoont:

want de welluſt is de worm, die alle eerlijke en groo

te daden opëet; de vlekke, die alle de ſchoone verſier

ſelen des levensbezoedelt; het doolhof, dat alle de def

tige aanſlagen verwart ; de klip, die de hulk onzer

dagen verbryzelt, en eindelijk de afgront, dielichaam

en ziel verzwelgt. 't Is dan een doodelijk wanſchepſel,

dat met zyn vergif noch Keizers ontziet, noch Kohin

gen ſpaart, of eenige hooge machten mydt, dringende

zoo wel door poorten van paleizen, als door deuren

van geringe hutten.
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Die d'edle ziel, door 't aardſche, ontruſten

En onverhindert blyve in 't myn',

Hoe kan ik dan gelukk'ger zijn?

Een menſch die ſtil en geerne alleen is,

MetGodt, zijn hoogſte lot,gemeen is,P/ 165,9.

En niet met 's wereltszorg bezwaart," 21

Heeft als een* hemel hier op d'aard. ***

w

FA

* Wy beſluiten dan met onzen Godtgeleerden Dich

ter, dat een vroom man een Agent des hemelsis: dat

al zijn bedrijf en zorg beſtaat in de dingen te verrich

ten die boven zijn, daar Chriſtus aan Godts rechterhant

zit. Al betreden zyne voeten de aarde, zyneziele wan

delt buiten het gezicht der ooge , ziende dwars door

de wolken, en dringende tot in het binnenſte heiligdom

des hemels. Zonder deze vreeze gaathy hier, met een

geankert vertrouwen, dat alle dingen, zelfs de quaade,

hem ten goede zullen gedyen. Al te zwak zyn de

wegrukkende ſtroomen der werelt, om zynen drang

naer om hooge te ſtuiten, of te verwrikken. Zynge

loove is gezenuwt met eene peeze, die zich nimmerbe

geven zal. En waarlijk, hoe kan 't hem miſſen? Godt

is het plechtanker, waar aan het ſchip zijner ziele

vertuit leit.
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F A B E L

V A N D EN

LANT- EN STADTMUIS,

Uit Horatius*;

Waar medehyte kennengeeft zyneruſte,gemak en

genoegzaamheit op 't Lant, en de onruſt en

moeite van 't welluſtig Stadtſch leven.

- T Oort vrinden, hoort wat ongemeens.

Men zegt, hoe dat de Lantmuis eens

Den Stadtmuis in zyn hol ontfing.

Al was zyn voorraad ſchoon gering,

Hy heeft nochtans zyn ouden vriend

Van alles mildlijk toegedient.

Hoewel hy zelf meeſt eet wat rouw,

En 't zuinig by malkander hou,

't Is al ten beſten voor een gaſt,

Daar groote ſpaarzaamheit niet paſt.

Hy brengt zyn weggeſtopte grein,

En al zyn voorraad groot en klein,

Met halfgegete ſtukjes ſpek,

Nu graag te voorſchyn met zyn bek,

Als t'eenemaal daar over uit,

Dat eens de hoogmoed zy geſtuit
N Des

* Serm. Lib, Il. Satyr. VI.
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Des Stadtmuis, die de ſpys van 't lant

Te walglijk aanraakt met zyn tant.

Mits alles dus nu is bereidt,

Daard'" huisheer zich in 't kaf uitſpreidt,
Eet onkruid en van 't ſlechtſte zaad, A

Waar meê hy zich genoegen laat,

Maar 't beſt banquet niet aan en taſt,

Zoo zegt op 't leſt de ſteedſche gaſt:

Waar toe, myn vriend, waar toe leeft gy

Dus arm in deze woeſteny?

Indien gy d'overvloed der Stadt

Meer dan verlate boſſchen ſchat,

Zoo neemt de reis nu vaardig aan,

Om in gezelſchap mee te gaan:

Vermits al wat op aarde leeft

Een ſterflijk lot ontfangen heeft,

Noch daar en is voor klein of groot

Ganſch geen ontkomen van de dood.

Daarom terwyl 't u beuren mag,

Geniet met vreugt een goedendag.

Terwyl gy leeft gedenkt altyd,

Hoe kort gy doch van leven zyt.

Dit woord beweegt den Buitenmuis,

Hy ſpringt ligtvaardig uit zyn huis.

Zy geven zich van daar op 't pad,

En reizen t'zamen naer de ſtadt,

Op dat men 's nachts den wal bekruip,

En vry en vrank in 't duiſter ſluip.

't Was nu omtrent de middernacht,

Wan

* De huisheer, dat is, de Lantmuis inzyn eigen huis ofhol.
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Wanneerze t'zamen zoet en zacht,

Daar komen in een machtig huis,

Een ſprey van purperroode pluis

Blonk op den diſch van wit yvoor,

En mits er 's avonds van te voor

Een bovenmaten heerlijk feeſt

Was in die groote zaal geweeſt,

Zoo ſtond daar noch veel ſchoonbanquet,

In tafelmandjes neergezet. -

De Stadtmuis neemt den Lantmuis daar

Op 't purperkleed zorgvuldig waar.

Hy dient heel ſneeg, als waert en knecht,

En ſchaft het een na 't aår gerecht,

Van allerhande lekkerny,

. En proeft eerſt wel wat ſmaaklijkſt zy.

De Lantmuis is heel in zyn ſchik,

Vermits nu in een oogenblik

Zyn ſtaat zoo zeer verandert zy,

En is om al de voorſpoed bly,

Terwyl zeer haaſt een groot gedruis

Van ope deuren klonk door 't huis,

En onverziens (laes! al te vroeg)

Hun beide van den diſch afjoeg.

- Zy liepen door de zaal te zaam

* Met vrees en ſchrik, als uit den aâm,

Terwyl 'er 't heele huis door vaſt

Van groote doggen wierd gebaſt.

Doe ſprak de Lantmuis met fatſoen:

Ik heb dit leven niet van doen,

Vaar wel, zoo vol van vrees en ſchrik:

G 2. 't Is
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't Is tyd, dat ik my weder ſchikk'

Naer 't bosken, in myn hol, daar my,

Van zoo veel liſt en laagen vry,

De ſlechte wikken zoeter voên,

Als hier de lekkernyen doen.

Men neemt 't niet qualijk, dat ik ſluite met een Fabel.

Door Fabels heeft men 't volk, vanoudsaf, zoet enabel,

De waarheid ingeſcherpt, en goede zeén beduid.

Opregte liefde legt het al ten beſten

U I T.

3
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IË ſchryf dit niet om eigen lof, - ,

Of dat ik met het myne ſtoff”;

Maar om zoo veelerlei gepraat.

Dat van myn leven omme gaat,

Op dat nu d' een den aår daar van

Goê onderrechting geven kan.

't Is zoo als 't uit myn hert hier vloeit,

Of anders waar my 't dichten moeit;

Maar moeite en arbeid moet van 't myn

Inzonderheit gebannen zyn,

Die wat gewicht'gers hebb' te doen.

't Moet vluchtig van der hand af ſpoên;

Of anders liet ik 't liever ſtaan.

Myn dichten is myn ſpelen gaan.

Anagr. HEEL RY M w 1 L L U sT.
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Perditur haec inter miſero lux non

ſine votis.

I Ndienge vraagt hoe 't my al gaat

Hier achter af, en van de ſtraat;

En of dit eenzaam leven my

Niet moeilijk in den winter zy?

Of ſpreekt m'er als een wonder van,

Hoe 'k my aldus behelpen kan?

Of wat ik al den dag door doe,

Ik zal 't u zeggen. Luiſter toe:

'k Ben meeſt alleen hier in mijn huis,

Gelijk een kluisnaar in zyn kluis,

Van al 't gewoel der werelt ſchuw.

Mijn keuken is mijn kamer nu,

Op dat ik geen twee vieren ſtook,

En 't eene vrugteloos verrook,

Of dat men in den winter hier

Geen haartſteé vinde zonder vier.

Doch dat men hier geen keuken meen,

Als daar in digtbemuurde ſteën,

G 4 Het
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Het licht eerſt van een enge ſtraat -- --

Door dobble glazen heenen gaat:

Daar 's winters ſchier de dag weêr daalt,

Eer dat er 't heuglyk zonligt ſtraalt.

Men ziet nu hier, by wintertydt, s

Door 't bladerloos geboomt heel wydt.

Ik kan, van felle kou bewaart,

Hier blyven zitten by mijn haart,

n zien nogtans, door 't open veld,

De zon, zoo vrolijk als een helt, Pſal 19.56.

Haar ommeloop te ſneller ſpoén, Pred. 1. 6.

En flikkren op 't berypte groen,

En door mijn glaze venſters heen.

* 't Gemakjen is wel ſlegt en kleen;

Maar ligt en lugt is, naer mijn zin,

Het allerbeſt ſieraad daar in,

En rekt den dag uit voor mijn werk.

Dat 's regt de ruimte, die 'k bemerk.

De

* 't Beſtek, plaats, en gebruik der keukens werden,

na ieders begrip, verſcheidentlyk verkoozen. Thans

is het de mode groote keukens, en kleine voorhuizen te

bouwen, en den buik wyder dan de hanteering uit te

breiden. Dit maakt geringe erfgenamen. Tibullus achtte

wat grootſch te ſtichten, alshy ſlechts by den haart, in een

eringen ſtaat, in wysgeerige oefeningen zonder bezorgt

# mocht blyven. Als zeker Vorſt van Vrankryk het

praalgebouw zyns Hofmeeſtersbeſchoude, en zich hoo

renliet, dathem de keuken veel te klein en te naau voor

quam : Heere, zeide de Hofmeeſter, de kleine keuken heeft

het huisgrootgemaakt. De bequaamheit doet de middelen

wel beſteden en beſtieren. Volgens Guicciardyn heeft een

Fransman grooter bequaamheit om iets te winnen, dan

voorzichtigheit om 't gewonnenete bewaren.

n
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#

De glinſterende morgenſtond

Brengt hier het goud al uit zijn mond, *

G 5 Wan

* 't Is niet min ſierlyk dan waarachtig van Eraſmusge

zegt;dat onder degoederen derzieledeWysheit het voor

naamſte is, en dat om dezelve te verkrygen,geen gedeelte

desdaagsdaartoe nutterzy dan de Dageraadt,wanneer de

herrezene zonne alle dingen kracht en wakkerheid aan

brengt,en de dampen,gewoon uit de maag opte ſtygen,en

de wooninge des verſtandste bezwalken,verdryft en weg

vaagt. De ervarentheit leert onsdat weinig morgenuuren

grooter vrucht aandeboekoefeningen dan veelenamid

dagsuuren toebrengen. Om te ſlaapen heeft de natuur den

nacht gegeven, maar de zonne roept alleſoorten van die

ren, maar voornamentlyk den menſch, op dat hy zich

tot de plichten des levensbegave. Wat is dan ſchandelyker

dan dien heerlykentydte verwaarloozen, daar dedie:
G
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Wanneer men in de ſteên noch ſlaapt,

En op het bedde in 't duiſter gaapt.

Ook ligt noch d'avondzon op 't lant,

Als in de ſteên de kaers al brandt.

Hoewel mijn keuken keuken hiet,

Het keukenwerk en geldt er niet.

Ik zet er my in 't midden neér,

En ben alleen daar baas en heer,

Met al myn boeken en geſchryf,

Waar by ik maklijk zitten blyf.

Daar ſnort geen meid met 't wiel in d'aſch.

Ik heb geen noodt van ſpyt of vlas,

Noch dat (al ben ik ſchoon niet vijs)

Bequylde vingers mijne ſpijs

Betaſten of bemorſſen gaan.

Ik ſtook'er zelf een viertjen aan,

Het welk geen meid om verre wroet,

Wanneerze een kooltje hebben moet.

Ik zit'er by, gelijk een prins,

En weet voor my al veel gewins

Uit ieder dag alzoo beſteedt,

Waar van de werelt niet en weet,

Die

de opgaande zon groeten, de vogelen met haare klanken

verwellekomen, en de olifant aanbidt. Waarom,o dwaas,

dusſpreektze,laatge het beſte deeluwslevenszooſchande

lyk verloorengaan? Niet lichtzeu daarom toe, op datge

op 't zachte bedtzoudt ſluimeren,en daar op het beſte deel

uw'slevensverwaarloozen, maar ter koetſe uitſtygen, en

met eerlykezaken verledigen. Zie hier van nader in 't zo

merleven op de 26ſte bladzyde.

g

*

-



W 1 N T E R L E v E N. 7

w

Die ſlechts naar eer en rijkdom tracht,

En 't beſte niet en kent noch acht.

'k Heb arbeid noch bekommernis Ioan. 6.

Om ſpijze die verganklijk is. v.27.

Ik win geen gelt, geen lant of zand,

En heb daar van ook geen verſtant, *

Maar zit en kijk gelijk een kind,

Als iemant roem', hoe veel hy wint,

En oplegt van dien aardſchen ſlijk, "ab. 2.
Of wat hy hier of daar van ſtrijk. v. 6.

Ik

* Niet het gelt, noch de winning, maar de begeerte tot

rykdommen is de wortelvan alle quaadt Die het wel weet

tehandelen, ſtrekt het tot een goedt, maar den onervaar

nen tot een quaad gereedſchap. In plaats van deze ſtoffe

gebruikten de Alouden andere dingen ; namentlyk zy

verruilden waar tegens waar, en wierden opdeze wyze

alles machtig, wathentot 'slevensonderhoudt nodig was,

waar uit klaar te zien is, dat ze 't gelt gemakkelyk ont

beeren konden. Nochten huidigen dage gebruikenzom

migeOoſter enWeſterindiaanen in ſtede vangelthoorent

jes en visbeentjes, en verruilen aan de Europianen hunne

waren tegen koraal, yzer, en geringe ſnuiſeringen. Hier

uit blykt dat de inbeeldingen gewoontehetgout en zilver

waardig maakt, wantzoomen op de natuur derzake ziet,

en het nut der ſtoffe overweegt, dan heeft het yzer ten

dienſte van den menſchgrooter nut dan hetgout in. In

aloudetyden beſtont door al de wereit derykdom der vol

kenalleen in vee,en getuigen dat nietalleen de ongewyde,

maar ook de gewyde ſchriften. Van dit vee, by de

Latynen Pecus genaamt, wierd ook het woordgeit af

geleit, alzo zy dat in hunne taale Pecunia noemden,

waar van breeder in de Hoogduitſche Outheden op de 1o5de

bladzyde te zien is.
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4

Ik denk op gelt en goed op 't minſt, *

En arbeide om een groote winſt.

Hoe

* 't Is eenſchandelyk vooroordeel, en een algemeen

misverſtandt, dat in groote rykdommen alleen hetgeluk

beſtaat, daar doch de overvloedt, naer maate van ie

mants ſtaat, niet tot de gezondheit, het vermaak, of

't gemak kan toebrengen. Dat degeltzucht een wortel

van alle quaadt is, hebben wy boven klaar aangetoont,

waarin de Zedeleer, Staatkunde, Wysbegeerte, Godt

geleertheit, Rede en Ondervindingovereenſtemmen:Ja

hier uit ontſtaan alle onluſten zoo onder 't gemeen als -

in openbaare regeeringen. Derhalven zegt Horatius:

Hy dwaalt, die 't hoogſt geluk in gelt

En overvloedt alleenlyk ſtelt,

Wel zalig zyn d'oprechte menſchen,

Die wel te vreên in hunnen ſtaat,

Als Baucis en Filémon wenſchen

Naer hoger lot, noch overdaadt.

Zich naer zyn ſtaat geruſt te voegen

Is rykdom: rykdom is genoegen.

Zo dat die oprykdommen geſtelt zyn, en daarnazo gre

tigjagen,zyn niet vry van kommer en ongenoegen, waar

by hen gemeenlyk de gierigheit pynigt, die hen dewa

terzuchtigen gelyk maakt, en ſteeds naar verboode

dingen doet taalen: waar op de Dichter Daniel Willink

ziet, daarhy zich dus hooren laat:

Een Gierigaart is ſteedts geſtelt

Op 't zielloos gout, op 't blinde gelt,

Door recht verkregen of gewelt.

Ik ſchat hem om zyn groote gaven,

Als een met waterzucht gekwelt,

Die naer verbode dranken helt,

En drinkende noch meerder zwelt,

En minder 't dorſtig hart kan laven,

n
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Hoe zalig leeft de menſch voor Godt,

Wat heeft hy een gelukkig lot,

Die, dag by dag, niet van veel goud,

Maar van zijn leven reekning houd,

En t'zaam verlies en winſt daar van

Slechts wel te boeke zetten kan !

Ik haal my zelf niet gaern van all's

Noch al de werelt op mijn hals,

Ik moet mijn zelven machtig zijn,

En heb genoeg te doen aan 't mijn,

Dat Godt wel niet met machtig gelt,

Maar met een beter loon, vergeld:

Godt geeft zijn gunſtgenootenvreugt, Pred. 2.

En wijsheit, die de ziel verheugt, ***

Terwijl hy 't zondig wereltſch wigt,

Welk 't aardſch alleen aan 't herte ligt,

Geeft bezigheit, om met verdriet

Te zaamlen 't geen hy nooit geniet.
Iſcarjot hou zijn beurze zelf, loan. I2.

Indien ik maar, met d'andere elf, * 49

Te pas kom by dien ryken buit,

Die niet was voor dien ſnooden guit.

Wat is de winſte los en ſlecht,

Indienze niet wordt aangelegt : 1 Tim.6. 19.

Aan vaſten grondenblijvendgoed, heb.to34.

Voor roeſt en diefſtal wel behoed, Matth.6 v.

Dat nooit zich weêr verteeren laat *9.

En zelfs in 't ſterven met ons gaat zeer,.,

Het is doch niet in d'overvloed, ,,” ”

Dat

-
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Dat iemant leve van zijn goed.

Wie 't klein, dat rein is, hebben mag,

Schuwe als een peſt veel ommeſlag.

Zoo 'k matig my van 't mijn kan voén,

Wat hebbe ik dan zoo veel van doen ? .

Dunkt iemant, dat ik leef te ſlecht,

Die kent mijn leven noch niet recht.

Ik hou dus al wat heerlijk ſtaat.

Y

'k Eet maal op maal ſchier warm gebraad:

En zelden is mijn diſch zoo kaal,

Of dit geniet ik tot onthaal.

'k Heb ook iet anders voor een gaſt,

Maar warm gebraad gaat meeſttijds vaſt.

Doch weet, dat al het braadwerk zy

De rooſter, die my hangt naby:

Dien grijpe ik by zyn ſteele ſtraks,

En zett' hem met min ongemaks

Hier by my op de koolen neér,

Dan of zich 't ſpit hier wende en keer'

Met al 't geratel en gezwier,

Dat daar by hoort rondom het vier.

Een koek, gerooſt op koolen, was 't 1 Kon.19.

Daar Godts Propheet opging te gaſt,5 °.

Ja die hem zelfs een Engel bragt,

Fn 't word'er als wat groots geacht.

De waterfleſſche ſtond er by;

En dit was al de lekkerny.

Wel, wat zou my dan overgaan,

Dat ik my met zoo veel gebraén

Niet
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Niet ſlechts van koeken, maar van vlees,

En alles, niet vernoegt bewees!

De honger koſt den menſch niet veel,

Maar d'eerzucht en een lekkre keel.

Een ander kookt my zomtijts iet,

Maar dat gebeurt zoo dikwils niet,

En allerminſt voor my alleen,

Die met het minſte ben te vreén," E

n

* Het zelfde heeft ons de Heer Bogaert dus uitgebreidt:

Vergenoegt en ſtil te leven,

Zich te voegen naer den tydt,

Kan de menſch zich zelven geven,

Die zich om zyn lot verblydt.

Die, wanneer hy is gezeten

Aan een overſobren diſch,

Echter
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En alle werk, dat my niet roer',

Zoo veel ik kan, hou van mijn vloer.

Geen ſpijze die my beter luſt,

Dan 't geen my hier beſt laat in ruſt.

En niet veel loopens en gedruis

Behoeft te brengen in mijn huis.

'k Eet alles wat my luſt of ſmaak',

Zoo lang ik naer niet anders haak',

En, graag van maag, met mijn gebraad

My zelven dus vernoegen laat.

Ik zett' daar op een dronkje wijn,

Die van de ſlechtſte niet moet zijn,

Maar die het herte van een man Pſal. 1o4.

Verheugen en verquikken kan. v. 15.

'k Drink buiten maaltijd niet met al;

Maar 't heeft by 't ecten goeden val,

Dat ik een glaasje twee of drie

My zelven uit mijn wijnfleſch biê.

Niet dat ik ben tot wijn heel graag,

Maar

Echter Gode dankt voor 't eeten

Met een diepe erkentenis,

Zal in 't minſt niet lekkertanden,

Nimmer wenſchen hoofſche ſpys,

Of om koſt uit vreemde landen,

Toebereidt op zulk een wys.

Hoe gelukkig zyn de menſchen,

Die tevreden met hun lot,

Nooit naer ydle dingen wenſchen,

Maar alleen den waaren Godt

Voor zyn milden zegen loven,

Die de Stichter is der hoven.
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Maarom dezwakheit van mijn maag, 1 Tim 5.

Tot koeſtring van mijn magre huid, **3.

Zoo leppe ik 't * met verpozing uit:

Mijn dunne biertje warmt geen borſt;

Het dient alleenlijk voor den dorſt.

Al ruſt men hier niet ſtaag veel toe,

Men word goed brood niet lichtlijk moé,

Al eet men 't zelve ook dag by dag,

Dat hebbe ik hier van allen ſlag,

't Zy bruin ofwit, of goê biskuit,

(Daar blijft de muffeſchimmel uit)

Met boter, verſch en van de mey,

En kaas wel drie of vierderley.

Ik voeg er my in alles na,

Dat ik niet daaglijks#sten ga ,
1

IN

* Een matigen dronkwijns over tafel, is zo geoorlooft

als gezond, maar over hooft en ooren in den wijn

gaart te willen ſtappen, is het doen der dolle wijngo

diſten. Dies alle dingen op zijn mate, tijd en plaatſe.

Niet zoo dienſtig, en aangenaam als 't vuur, maar in

een popgeleid, en ten venſter uitgeworpen, zal 't lichtelijk

een huis in brand ſteeken, en een geheel huisgezin be

derven. Derhalven derechte nuttigheit derzelve, aan den

wijzen, vertoogt ons Horatius: -

De wijn, als ze in geen overvloed

Gebruikt word, is den wijzen goed.

De droefheid kan ze van hem jagen,

De zorg verzagt zy op haar beurt;

Gelijk de zuide wind by vlaagen

De dikke en bruine wolken ſcheurt.

De wijn zal nimmer zulk een krenken, .

Die zich van Pallas in laat ſchenken.
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Ik kies geen ſpijs dan van zulk ſlag,

Die 'k zonder toeſtel hebben mag,

't Geen gaar gekookt leit in d'azijn,

't Zy van den os of 't jonge zwijn,

Het geen ik haaſt te braaden weet,

Of koud maar uit den wijneek eet.

Wat me uit een eekjen eet, verfriſcht,

En word gemaklijk aangediſcht.

Dat 's#o

Waar meê hy op zyn koorenland, " 14

Slechts met wat brood en met gerooſt,

D'ootmoed'ge Ruth verzaad en trooſt,

Noch hebbe ik ſpijs, die 'k warm en heet

Ter vlugt hier aan te rechten weet, .

't Geen in een tinne ſtoofpot leid,

Die hier geduurig ſtaat bereid

Met vleeſch geſauſt door ſpecery,

Die 't van verderven lang bevry,

Welk aardig en voortvaerdig dan

Mijn pot en ſchootel wezen kan,

Doe 'k maar alleen den dekzel op,

't Ruikt keurig, geurig, vleeſch en ſop.

Dan, dunkt my, is mijn tafel rijk,

Indien dat ik, ## gelijk,

Zich daar niet mede lijden kond',

Het waar wel groote ſchande en zond.

Elias diſch is niet ontbloot, I Kon. 17.

Als hem de raven vleeſch en brood 5**

Toebrengen daar hy eenzaam zit,

Enſchepteen friſſchen dronk uit Crith.

als Boaz had ter hand, Ruth. 2.

i

Eliſa
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Eliſa ſlaat, op zyn manier, 2. Kon 4

Den grooten moespoſt haaſt te vier, 38*s

Waar van die groote Godtspropheet

Met zijn prophetezoonen cet.

Al heeft men weinig, als men 't oog

Heft* dankbaarlijk tot Godt om hoog,

Die 't geeft en zegend, dan is 't veel,

De zielſmaak ga doch voor de keel.

H 2. Hoe

* Maar hoe menigmaal ziet men het tegendeel Wy

nemen Gods weldaden aan, gelijk de zwijnen den eikel,

knorren tegen den boom, die haar dien geeft, zonder eens

naar den hemel op te zien, en dien grooten uitdeelder

te erkennen. Wy gaan geboogen , aard- en nagelvaſt,

op deze groove en lompe hooftſtoffe, die wy gemengt

en gemeen met de beeſten, dommelijk, zonder opmer

king van hooger dingen, drukken, en betreden. Wel te

recht is dan d'ondankbaarheit als een ſcherpe Noorde

wind, die de wateren van Gods liefde opdroogt, die

door een bytſcherpe lucht de menſchen van haarjaagt.

Zie in tegenſtelling, hoe dankbaar onzen Dichter zijnen.

geeſt doorgaans hemelwaarts opheft, en de noch aan de

aarde vaſtgekluiſterde ſtervelingen aanſpoort. Dat onder

alle lichamelijke ſchepſelen niemant God kan prijzen,

dan de menſch, en onder alle de menſchen kunnen hem

de geloovige alleen met bevalligheid loven, en hunnen

lof alleen word van God aangenomen Zo dat zijne

klemreden met den wijzen Seneca evenaren : Dat een

wijs man alles by zich zelven zal overwegen, hoe veel

hy ontfangen heeft, van wien, wanneer, waar, op

wat wyze Hem is bekent, hoe veel elk ding moetge

waardeert worden : want een dwaas, hoewel hy van -

goede wille is, geeft of minder weder als hy behoort,

of niet op zulk een tijd of plaatſe, als hy behoort: hy

giet



16 W. S L U I T ER S

Hoe dikwils wenſchte ik, metgezucht

Onlangs geleên, in onze vlucht*,

Dat ik, verloſtuit zulk een noodt,

Hier eeten mogt een ſtukje brood, ºf

In plaats van alle vleeſch en viſch,

Die 'k daaglijks aan mijn vrienden diſch,

Genieten mogt in overvloed !

Zou 'k nu dan door een losgemoed,

My ſteeds met lekkernyen voên?

Neen: 't kan my vry wat minder doen.

Waar toe mijn diſch zoo overlaén,

Dat

giet uit, en werpt weg, dat hy behoorde wedertege

ven: derhalven niemant kan dank wedergeven, als de

wijze: maar de dwaas is dankbaar, naar dat hy weet,

of gelijk hy kan: de wetenſchap ontbreekt hem meer,

als de wille. De wijze zal alles onder elkander verge

lijken, of iets grooter of minder zy, hoewelhet zelve

zy, van tijd, van plaatze, van oorzaake. Ikben dank

baar, niet op dat een ander my te gereeder iet doen

zoude, door een voordaad verwekt zijnde, maar op

dat ik een gantſch geneuglijke zaake doen zoude. Laat

ons dan geloven , dat er niet eerlijker zy , dan een

dankbaar gemoed. Dat zullen alle ſteden, alle volke

ren uit Barbariſche landen roepen. Zy zullen alle met

eenen mondebeveſtigen, dat men de welverdiende moet

dankbaarheid bewijzen: hier in is het onſtemmig volk

eenſtemmig.

* Dit ziet op de overheerſchingdes Munſterſchen oor

logs, in 't jaar 1665. hier achter nader uitgedrukt.

fDe natuur kreunt het haar heel weinig, ofhetrog

gen of wittebrood is; of het water, uit een rivier,

of door ys koel gemaakt is. Zy gebied alleen, dat de

honger geboet, en de dorſt geleſt word. Niets is er zo

onlieflijk, of de honger zal het lieflijk maken.



W 1 N T E R 1, E v E N. 17

Dat ik my zelven zou beraân,

En twijfſlen, wat van allen my

Op 't ſmaaklijkſt of vermaaklijkſt zy!

Genoegzaamheit is 't beſte deel.

Wie veel begeert, ontbeert ook veel.

Ik heb genoeg, waar toe de reſt?

Ik wil gevoed zyn, niet gemeſt.

Waarom doch voor 't gewormte in d'aard

Aan 't lichaam zoo veel vets vergaart:

Hoe lekker gaat de pier te gaſt,

Daar ze aan gemeſte buiken braſt!

De menſch, die zo veel ſpijs verdoet,

Word zelf een ſpijs die wormen voed.

O! waar 't gemoedt hier door beroert,

En gulz'ge luſt wat ingeſnoert!

Een beeſt weet maat in ſpijs en drank,

En wil, al preſt men 't met bedwank,

Niet meer dan zijn natuur het raad:

Leert noch een reedlijk menſch geen maat ? *

H 3 Geen

* Op welk inzicht de Kardinaal Bona met leetwezen

uitboezemd: O ſchandelijke en verworpenſlaverny des

buiks! ó onverzadelijke begeerlijkheid! De natuur heeſt

u een klein lichaam gegeven, en gy overtreft nochtans

in graagte de grofſte en gulzigſte dieren. Een Stier word

verzadigt met hetafweiden van weinigebunderen lands;

een eenig boſch voed veele Olifanten, en u dunkt de

heele waereld te klein. Al wat er in de lucht vliegt, al

water in de wateren zwemt, en al wat erin de boſſchen

ſchuilt, het is u niet genoeg. Gaat in u zelven, meet

eens hoe groot uw lichaam is, vraagt het uw maage Gy

zult zien, dat u de overdaad niet noodigzy. De natuur

is met weinig, en d'overdaadnergens mede vergenoegt,
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Geen dier is, naer vervolg in al,

Van keel zo eng, van buik zoo ſmal,

Geſchapen, als de menſch. Dat hy

Dan ook van allen matigſt zy.

Gedenk, dat een geringe diſch

De moeder van gezondheit is,

Daar gulzigheit en overdaad

De voeſter is van alle quaad,

Zoo datze ziel en lichaam deert,

En dood'er meer dan 't * oorlogszweert.

Veel lekkerny bezwaart de maag,

En maakt de menſchen loom en traag,

Zoo dat hy luſt noch moed en heeft,

Nog naer iet heerlijks tragt of ſtreeft.

Het ſchip met ballaſt overlaân

Komt in 't gemeen te trager aan.

Zoo 'k van twee quaden kiezen moſt,

Te veel of al te weinig koſt,

Ik koos, tot ſoberheits gebruik,

Een holle voor een volle buik.

Een

* 't Is bekent, dat de ſlappe honger de reden is, van

zo veel vlijt aan te wenden, om door konit de luſt weder

aan te prikkelen, wanneer de natuur tekort komt. Dit

heeft de eerſte grondgeleit tot overdaad; en zo veelbui

tenſporige uitvindingen, die meeſtendeel maardienen om

de vermaaklikheden watte koeſteren ente ſtreelen, wijl

ze aan de gezondheid, noch het leven iets konnen te

weege brengen: integendeel zien wy, dat in alle groote

ſteden, berugt door toevloed van menſchen, en dage

lijkſche oefening van defſelfs overdaad, de gevaarlijk

ſle ziektens meeſt in zwang gaan.
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Een holle buik deugt noch tot iet,

Een volle buik* tot min als niet,

H 4 Dan

* Hier op ſlaat dit Zinnebeeld: Zig zelfs quaad, nie

mand nut, alwaar de Ridder Kats van zegt:

Hoe geeft zig menig menſch tot alle vuil gebruik,

En al dat maar alleen ten dienſte van den buik.

't Geen de meergemelde Dicher Bogaert dus uitbreid:

Zoudt gy om hoofſche lekkernyen

Wel nadeel aan uw lichaam leyen,

Verdoolde menſch, waar wenſcht gy om?

Zie eens, met wat gevaar van ſtikken

De Trochilos zyn aas komt pikken:

De luſt maakt hem verblindt, en dom,

War kan u d'overdaadt toch geven

Als geilheit, en een pynlyk leven ?
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Dan tot ontſteking van de luſt,

Die beter dient te zijn gebluſt.

Daar me overdadig braſt en ſlemt,

Daar gaat de vleeſchluſt ongetemt.

Hoe veel aanlokking, wat gevaar

Lijdt d'onbeſmette kuisheit daar! * -

Maar matigheit in ſpijs en drank . .

Houd beſt het weeldrig vleeſch in dwank,

Men vliegt veel lichter van der aardt, - 's

Indien de buik ons niet bezwaart. "

Waarom de keel dan zoo getergt?

Waar toe den buik zoo veel gevergt?

Als ondertuſſchen 't eel gemoed

Daar by zoo weinig word gevoed.

Ik neem alzoo mijn vleeſch ſlechts waar,

Als die niet gaern heel vleeſch en waar.

Het voorbeeld aller matigheit /

Heeft nooit op ſpijs veel toegeleit:

De ſpijze, die hem beſt kon voén,Ioan. 4.v.34.

Was, dat hy 's Vaders wil mag doen.

Dat koos hy voor gezoôn, gebraân,

Ook als hy elders was gegaan.

Het bleek wel, dat hy't noó verdroeg Luc 1o.

Dat me om hem zoo te haarde ſloeg,4° 4',4*.

En zoo veel moeit hadde om de keel,

In plaats van 't beſte zieledeel.

Ik hou doch van geen lekkertant,

Die, met een al te ſlaafſch verſtant,

Geen zoeter ſmaak aan tafel heeft,

Dan die de ſpijs zyn tonge geeft.

- ol
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:

Volop is alles toebereid,

Daar God metſpijs en vrolijkheitHand. 14 v.17.

Het hert vervult. Hy zy gelooft,

Die my daar van ook niet berooft.

Mijn diſch is naar mijn eigen zin:

Mijn boekkraam heeft de plaats half in,

Daar ſtaan dan mijn gerechten by,

Slechts op 't ſervet, aan d'andre zy.

En 't is met min bekommernis,

Dan, daar men 't zilver op den diſch

Zorgvuldiglijk in order ſchikt,

En 't lange tafellaken ſtrikt;

Daar zoo naauwkeurig wordt gelet,

Waar elk geregte wordt gezet,

Daar alles eerſt het oog vermaakt,

Eer dat het eens de keel genaakt,
- H 5 t En
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En juiſt in zijn byzondre leén

Moet naer de konſt zyn voorgeſnéen?

Daar op den prijs van koſtlijkheit

Met alle kracht word toegeleit,

Ja daar men ſpeurt in ieder dink,

Dat me ook met eerzugt eet en drink',

En zorg hebbe, om naer 't nieuw fatſoen,

Zoo wel als naer behoef te doen.

Ik trotſche alhier, met mijn onthaal,

De keur van trotſche tafelpraal,

Met alles wat, zoo dom en blindt,

Der menſchen dertelheit verzint:

Ik hèbbe in alles mijn gerak; - «

- Ik rekene alles tot gemak,

En vinde, naer mijn wenſch en luſt,

By kleine ruſting groote ruſt.

Mijn viertje, dat ik hebbe alleen,

Verwarmt my zoet door al mijn leên:

Ik heb 't zoo gaerne in mijn gezicht,

Dat 's meê zoo goedals een gericht:

Wat helpt gebraad van tam of wilt,

Als me aan den diſch van koude trilt ?

Ik weet, naer mijn geringen ſtaat.

Voor ſlaafſche moeilijkheden raad. \

Men brengt my reis op reis alhier

Geen ketel voor myn neus op 't vier,

Men maakt mijn vaten allegaar

Met eens ter week gemaklijk klaar.

Onnodig is 't dat ik mijn huis 4 u

Om't een of 't aår deurloope of kruiſ',
'k Heb
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'k Heb alles by der hand zoo fraai,

Mijn brandhout, kelder en ſchappraai,

Mijn water, dat ik met een kraan

Laat uit een rein lampetje gaan ,

Daar ik mijn handen onder waſch*,

En vaerdig poelen kan mijn glas,

Mijn toegeſtopte fleſch met wijn

Hoeft ſtaag niet voor de ton te zyn,

Als daar men roemers van een oort

Met eene teug zet overboort. Al

* Zindelijk en rein van handen, zijn dingen, naer de

maat en regel van alle werk, dat op zijn tijd moetge

daan worden. De Algever heeft gewilt, dat wy eeten met

de handen nemen, en niet met de lippen, gelijk de bee

ſten zouden grijpen, want indien zulks was, de lippen

zouden ongetwijffelt zo dik worden, dat het onsonmo

gelijk zou zijn verſtaanlijke galmen te ſlaan. d'Ervarent

heid heeft dit doen zien, dat luiden met dikke lippen

niet klaar, maar ononderſcheidelijk ſpreeken. Dit eten

met de handen te nemen, is 't niet alleen, maar al wat

in iemands inbeelding kan vallen, word er door bedre

ven: en dat men vreemt zou mogen rekenen; daar yzer

en ſtaal door er dagelijks gebruik, afnemen, worden zy

nochtansnimmer verkleint, noch weten vangeen verſlijten

Aangaande 't waſſchen der handen voorde maaltijd,

is een aaloude gewoonte:zy heeft een zekere verbeelding

op de alderheiligſte en laatſte maaltijd van onzen Heere

Jeſus, met zijn leerlingen gehouden. En hierom is zulks

in gebruik geraakt, op dat, indien mogelijk eenige

haat, nijd, of ſchande in iemandsgemoed mogt zitten,

hy dezelve daar uit werpe, eer hy toetreed om de ſpijs

te nemen. Want waarlijk, indien de ſpijs met een on

bevlekt gemoed genuttigd word, ſtrektze tot het alder

heilzaamſte voedſel,



24 W. S L U I T E R. s

Al wat tot mijn gerief maar dien',

Dat hebbe ik in een ommezien;

Zoo dat ik, met fatſoen en eer,

Hier nu kan wezen knecht en heer,

Mijn wooning is beknopt en kleen:

Ik heber alles dicht by een.

't Is alzoo licht eens omgetaſt,

Als iet aan meid ofknecht belaſt:

Zoo 'k nu en dan eens op moet ſtaan,

Zoo waſſe ik onder dies niet aan:

Mijn lijf en leden worden ſtijf,

Zoo 'k al den dag door zitten blijf.

Mijn werk dijt daarom even wel,

Zulk opſtaan is voor my als ſpel.

Het ſtoort veel min een goê gedacht,

Dan ſpreeken, alwaar 't noch zoo zacht.

Al doe ik zelf mijn deur eens op,

Indien er de een of de ander klopp',

Daar is geen ſchaā, maar voordeel by,

Want niemant komt er dan om my.

Geen menſch zet naer mijn huis zyn voet,

Dan die my zelve ſpreken moet.

Waar toe dan eerſt door meid of knecht

My ieders boodſchap aangezegt?

Nooit gaf ik iemand door mijn meid,

Maar altijd door my zelf beſcheid.

Nooit voerde ik hier zoo groots gebiedt,

Dat ik aan iemand zeggen liet,

Mijn heerſchap zit noch aan den diſch,

Komt weer als 't na de maaltijd is.

Al
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Al jaagt men my van tafel op,

Ofdat men my van 't bedde klopp',

Indien ik iemand wel mag doen,

't Kan al het ongemak vergoén.

Is 't moeite dat ik 's morgens hier
Ontſteek mijn eerſte licht en vier? Ae

Zulks hebbe ik lang al zelf gedaan, -

'k Liet daarom nooit mijn meid opſtaan,

Die hier zo vroeg geen werk en vint,

Dan dat ze ſlechts een draadje ſpint,

Of maakt, met noodeloos geboén,

Alleen zich zelve wat te doen.

't Slaapt alles vry van boven neer, -

Als ik wat vroeg ben in de weer.

De meeſte ſtilte, en 't minſt geraas,

Is, dat ik zelf mijn vier opblaas. , -

Zoo 'k 's nachts wil,dat mijn kaerſebrandt,

Ik heb mijn vierſlag zelf ter hand,

Daar kom ik maklijk mee te recht,

Indien ik daar toe meid of knecht

Van 't bedde afriep, dat had geen aard,

En naauwlijks waar 't de pijne waard.

Mijn hand, die zelden zich verroert,

Dan als ze ſlechts de penne voert,

Gevoel ten minſten datze leeft,

En tot mijn dienſt vijf vingers heeft.

Hetzy, hoe 't zy, 'k heb minder moeit',

Dan of mijn vryheit was geboeit,

Zoo dat ik, reis op reis weer aan,

Mijn dienſtboön achter aan moeſt gante
- - - - 3.n .
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En zien in alle hoeken toe,

Hoe dat men 't maake, of wat men doe,

Men zy van dienſtboón opgepaſt,

Maar 't is, mijns oordeels, meeder laſt,

Dat me altijd haar oppaſſen moet;

Het welk een man te noode doet,

Dien 't al te ſlaafſch dunkt zijn bemerk

Te nemen op zoo ſlecht een werk,

En die zijn tijd te koſtlijk kent,

Dan dat 's hier toe zy aangewent.

Ik zou by zulk een dienſt veel eer

My achten knecht te zyn, als heer,

En vinde, (zoo ik 't recht uit zegg')

Veel meer werks in, als uit de weg.

Ik moet alleen doch doen al 't mijn,

De reſt zou ſlechts het haare zyn.

'k Zitte aan mijn diſch nu als een heer,

En ben aldaar van geen ding meer

Gedient, als dat ik zelve dan

My naar mijn zin beſt dienen kan.

'k Hebbe eens voor al, om laſt t'ontgaan,

Mijn wintervoorraad * opgedaan;

Zoo

* Een huisvader, heeft eener niet qualijk gezegt, bo

hoorde tegen den winter zijn gezin met vijfB te voor

zien, namentlijk, bedde, bier, brood, boter, en brand:

en dat een degelijke huisvrouw zorg dragen moet over

vijfK. kinderen, kamer, kooken, kelder, en kleeren.

Doch onzen Schrijver heeft,naer 't overlijden zijner waar

de huisvrouw, de zorge alleen op zich genomen.

+
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Zoo dat ik niemand vroeg en laat

Hoeve uit te zenden langs de ſtraat,

Om my te koopen dit en dat.

Ook woone ik in zoo fraay een ſtadt,

Men brengt my meer te huis om niet,

Als ik er immer koopen liet.

Wanneer mijn maaltijd is gedaan,

Dan moet er 't vrolijk zingen aan,

Zoo dat het luide Pſalmgeklank

My meer verheugt dan ſpijs of drank:

Dan denke ik by my zelf alleen,

Hoe kan natuur ook zijn te vreên

Met zulk een kleintje naar haar zin.

En rechte wijsheit met noch min,

Die al wat overtollig is,

Wel achten kan voor hindernis !

Waar toe voor my zoo veel beſlag!

Al 't kooken, ſmooken, als den dag!

Ik hebbe een ſpijze, die ik eet, Ioan. 4. v. 3x.

Die ieder een niet kent of weet.

Zoo die my maar wel ſmaaken kan,

Wat vraage ik naer al 't ander dan?

Zoo 'k, zonder veel geſtoort te zijn,

Dus vry mag blijven by het mijn',

Weet dat my zulks dan inderdaad

Voor eeten en voor drinken gaat.

'k Ben met mijn kleintje wel gedient,

En komt my onvoorziens een vriend,

Ik krijg er licht noch zoo veel by,

Dat hy genoeg verzadigt zy: Goé

OC.



28 W. S L U I T E R S

Goê gaſten vinden licht hun deel,

En quade gaſten doch te veel,

Maar in 't gemeen, zoo als de waart,

Zijn ook zijn gaſten meeſt geaart.

Men neemt hier 't myne al gaerne in dank,

En komt hier nooit om ſpijs of drank,

Mits hier gantſch weinig is te doen

Met 't geen alleen de buik kan voên.

Ik houd hier nooit een drinkgelag;

Maar haal wat Dichtjes voor den dag;

En daar en luſt geen teerbroêr an:

Hy krijgt er licht het buikwee van,

En houd de beſte rymery

Voor lymery of mymery. *

Is dan 't Gedicht wat ruim en lang,

Hy zit in eng en kort bedwang, ºf

En overpeinſt het middel vaſt

Om van 't geteem te zyn ontlaſt: -

Of, toeft hy wat, hy raakt door 't rijm

Schier heel in ſlaap of half in zwijm.

Hy denkt, is dit hier 't beſt onthaal?

Dat komt geweldig ſlecht en kaal.

Zulk volkje gaat daar 't kanlit klapt,

En daar me uit andre vaatjes tapt. -

Al vloeide een Dicht noch eens zoo glad,

Zy houden 't met het vloeyend nat. -

Men krijgt daar van wat meer in 't lijf,

Dan van mijn bullen en geſchrijf.

Doch wat ook iemand laake of prijz',

Ik hou doch huis op mijne wijs, En

- 3,11
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En ſchaff mijn ſpijs en drank met maat,

Maar al te noode in overdaad.

Die geeft en opzet 't geen hy heeft,

Is immers waerdig dat hy leeft.*

Het hert is 't beſt geregt van al,

Dat elk hier by my vinden zal,

Met nooddruft voor gezonde liên,

Waar mede ik altijd ben voorzien.
EFEF »SAYA - SNS S&#

SW
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R

"

5:EE-Trver: ;

Komt hier niet eens in mijn gedagt.

I Zend

* Op zodanigen vriendenmaal kreeg zeker gaſt zijn

genoegen; die van eenen# gevraagt wierd,

of hy aan 't huis van zijnen vriend wel onthaalt was?

gaf hem dit deftig beſcheid: ja mijn Heer, want daar

ſchoot noch wat over. Zulk een antwoord is den Moey

allers leerzaam: Dat elk met een ander brokt, laat ze

het te zamen eten: want luttel onderwind, baart geen

kleine ruſte. -
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R

Zend iemand my van zelfs iet meé,

Dat, als wat raars, komt uit de zee, *

Ik neem 't in dank, en 't ſmaakt mijn mond,

Maar zoo 't my niemand thuis en zond,

Ik dacht'er 't heele jaar niet om.

Zoo dat het my heel vreemt voor kom,

Als 't volk, dat gaerne maakt goéſier,

My vragen mag, hoe maaktje 't hier,

Daar zulks niet wel te krijgen is?

Als of een verſche Berkelvis, f

Of

* Dit ondervinden we dagelijks:

Hoe d'aarde en zee doorzogt werd, en doorgrond,

't Is niet genoeg, 't voldoet geen menſchen mond.

En dat ieder landſtreek zijn behoorlijk voetſel ver

ſchaft, toont de Dichter Bogaert hier op:

Wat is beter als genoegen ?

Wat is beter als geruſt

Zich naer tijdt en plaats te voegen,

En te ſmooren vreemde luſt ?

Ieder plaats heeft Godt gegeven

Daarze zich meê voeden kan:

't Velt geeft Moes om van te leven,

't Water Paaling in de pan.

Weg met vergehaalde ſpijzen,

Ik zal Godt voor deze prijzen.

# De Berkel (Borkel) is een ſtroom , in Duitſchland

oorſpronklijk, in 't Bisdom, en omtrent vier mijlen ten

weſten de ſtad Munſter, in 't gebied Horſtmar, by 't

ſtedeken Billerbeek, uit drie beekjes, loopt voorby Koes

veld , Vreden, Borkeloo, Lochem, en door de ſtad

Zutphen in den Yſſelſtroom.
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Of wat ons Godt hier geeft op 't land,

Noch niet genoeg waar voor den tand.
Godt geeft genoeg in elke kuſt, v

Daarmeeet tot voedzel,niet tot luſt, Pred to
Met weinig is natuur verzaad, v. 17.

En daar ons die alleen toe raad,

Dat krygt en vind men overal.

Men is naer 't overtolge mal.

't Is enkel weelde die ons ſteekt,

Als by genoeg zoo veel ontbreekt.

Men droomt nu 's nachts van lekkerheit,

En 's daags is 't op den diſch bereid.

Men wil in ordening zien geſchikt

Al wat me op 't land en zee verſtrikt.

De luſt, nooit van verzoeking vry,

Word aangehitſt door lekkerny,

Met moeite leert men overdaad,

Die beter ons t'ontleeren ſtaat.

O menſch, leer, 't geen een Chriſten voegt,

Met weinig wel te zijn vernoegt.

Is iemand al wat rijk van goed,

Die denke, dat men leven moet

Niet naar zijn welluſt, maar na reën.

Die al te veel heeft, zende iet heen z Cor. 8.

Naer 't volkje dat geen munt ofkruis,” 14.

Noch brood noch boter heeft in huis.

Die, altijd met wat nieuws vermaakt,

Schier zelf niet weten, wat hun ſmaakt,

Zyn doch met al hun lekkerny

Niet halfzoo wel te vreén, als wy. ,,

I 2 w Het
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Het volkje, dat voort koopt en ſnoept

Wat langs de ſtraat de roeper roept,

En vaerdig is met d'hoogſte bod,

Blijft altijd op wat nieuws verzot.

't Is met verwondring aan te zien,

Hoe ze, in de ſteên, ter merkte vliên.

Dan dingt en dringt'er, d' een voor d'aår,

Als of men uitgehongert waar.

Mijn eetluſt ſtrekt en trekt alleen

Naer koſt en drank, die Godt verleen.

Ik hoev' de viſch- of vleeſchmerkt niet,

Zoo 'k mijn gewoone diſch geniet,

Al waar 't veel ſlechter en veel min,

Zoo zie 'k'er doch een zegen in.

Menleeft niet ſlechtsby brood en ſpijsMath.
Maar, op een ongemeene wijs, 4.v.4

By alle woord uit Godes mond,

Het welk ons kracht en leven gond.

Hoe zalig is hy die dit weet!

Ik leev' hier niet, op dat ik eet',

Maar eet hier ſlechts op dat ik leev'*,

En 't vleeſch zijn noodig voedſel geev':

Want

* Dit zeide wel eer Kato zeer aartig van zich zelfs

leven, tegen een wijze, doch buikzuchtige Romein, tot

beſchaamens toe. Zodanige levenswijze om tot gezond

heid, en een lang leven te geraken (ten zy iemand des

ouders aangeboorene zwakheden, die hem aankleven,

heeft,) vereiſchen dezegemeene middelen: Matigheid,

# lucht, zachten arbeid, weinigzorg, gering voet

ſel gebruikende veeleer fruiten en aardgewas, dan vleeſch,

> . . = . dewijl
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Want ſpijs en drank houd hier beneén

Der menſchen lijf en ziel by een.

Daar toe zy 't voetſel dan gebruikt;

Tot dat men deze onze oogen luikt,

En d'edle ziel verhuizen gaat, , cor, s. 1.

Daar ze eeuwig haarbyGod verzaad Pſ. 16,

En eet en drinkt ſtaag even friſch, Luc 22.3o

In volle welluſt aan zijn diſch, Pſal. 36.

Daar al des werelts lekkerny verſ. 9.

Is enkel ſnot en vuilnis by.*

I 3 O

dewijl dat lichter 'tbederf onderhevig is, en water, om

dat daar door de oorſpronkelijke vochtigheid beter be

waart, en de natuurlijke hitte niet al te zeer ontſteken

word: nademaal ziekte, zwakheid, en doodgemeen

lijk ontſtaan, uit een groote drift, waar mede dezetwee

elkander najagen, en eindelijk geheel te niet loopen. Vee

le voorbeelden ten bewijs zullenwe overſlaan, en alleen

met den Ridder Temple beſluiten: dat de gezondheid en het

lang leven gemeenlijk een erfdeel der Armen, en niet der

Rijken, en meer een vrucht van matigheid, dan van over

daad en welluſt, zy.

* Dit uitwerpſel, 't gene het hooftreinigt en ontloſt,

word by veele niet dan al te zorgvuldig bewaart. Waar

op my in gedachten ſchiet, het voorval van den ſcherp

zinnigen Montaigne , wegens een Frans edelman, die

zijn neus gemeenlijk met de hand ſnoot, ten hoogſten

ſtrijdig tegen ons gebruik. Hy , vermaart in ſnedige

bejegeningen, en zijn daadbeſchermende, vraagdemy,

zegt Montaigne, wat voor recht dit vuil uitwerpſelhad,

dat wy, een ſchoone fyne lijwaate doek daar voorbe

reiden, om 't zelve t'ontfangen, en het, 't welk noch

erger was, daar na zo zorgvuldig in te pakken, en by

ons te bewaren ; daar hy byvoegde, dat dit ons veel

} wal
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O treflyk onwaerdeerlyk maal, openb. 19.

In 's hemels hoog verheve zaal! "ſ 7,9.

Wiehoop heeft, dat hy eens aldaar wat, s. ,,

Aanzitten zal met Chriſtus ſchaar, ,,3

En met zijn nieuwen vreugden wijn #f 25.

Zoo heuglyk zal beſchonken zijn

Van zyn nooit toegeſlote hand,

Wat leid die hier en lekkertand,

En maakt, uit weelde en dertelheit,

In d'aardſche koſt veel onderſcheit ?

Door dit bedenken vinde ik nooit

Een diſch zoo ſober of berooit,

Ofkeer 'er, naer mijn Meeſters wet, Luc Io.

Het geen 'er my word voorgezet. " "/"

Zegt, wie my ooit ter tafel nood,

Daar ik met boter en grof brood,

Of met een eitje verſch gezoôn,

Of diergelyk my aangeboön,

Niet alzoo wel te vreden zy,

Als of er was van alles by?

Ik kan by ſcherpbier, als by wijn,

Indien 't te pas komt, vrolyk zijn,

En rijklijk teeren als een Graaf,

Ik ben doch van mijn buik geen ſlaaf.

Hoe

walchelijker behoorde te zijn, dan 't ergens neder ge

worpen te zien, gelijk wy met alle onze andere vuilig

heden deden. Ikbevond, vervolgt onzen Schrijver, dat

hy niet geheel buiten reden ſprak, en de gewoontehad

my van de bemerking en gewaarwording dezer vreem

digheid berooft, die wy echterzo afſchuuwlijk vinden,

afszy van een ander kant vertelt worden.
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Hoe zou dan nu mijn eige diſch,

Waar op veel meer dan nooddruft is,

My niet vernoegen? Ecr dunkt my,

Dat alles noch te heerlyk zy,

Dan dat 'er iet ontbreken zou,

Zoo lang ik zulk een tafel hou'.

En waarlyk hebbe ik overvloed,

Waar voor ik Godt ſteeds danken moet. *

O ydelheit ! ô quaad gebruik,

Dat menigmaal om eene buik,

Die zoo gantſch licht kan zijn gevoed,

Het heele huis vol werks zijn moet!

O ydelheit! ô quaad gebruik,

Dat meenigmaal om eene buik,

Die'tal weêr draagt nad'heimlijkheit, Math.15
De konſt met koſt om winprijs pleit ! verſ. 17.

Oydelheit! ô quaad gebruik!

Dat menigmaal om eenen buik, +

Van zulk een korte levens hoop,

Een huis vol volks den aém af loop'!

I 4 Hier

* 't Is zeeker, die in een middelbare gelegentheid, zon

der eenigomſlag aan een klein zoutvaatje zijn eigen broot

eet, veel gelukkiger is, dan die met veel gedruis, twaalf

kalkoenen in een ſchotel, en vyfentwintig kiekens, op

eengoudſchavotje ziet. Dies, is 't beter in ſtilte gedreven,

als van een harde wind bygelegt. En, 't is te laat, als 't ſchip

ſtuit, het loot te werpen.

f Wel te recht mocht Epictetus zeggen: wy bemin

nen , door de ingeving der natuur, het lichaam, dat

het vuilſte en laſtigſte ding is. "
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Hier word niet veel in huis gedaan,

Voorſpysen buik,diet'zaam vergaan, Cor. 6.

En noch veel minder werksgemaakt * *3.

Voor 't geen alleen het ooge raakt.

Waar toe 't gewaſch, geplaſch, geplaar ?

Waar toe al 't boenen voor als naer?

Al 't vagen, ragen, al 't gewrijf,

- Dat geen ding ongeplaagt en blijf?

Al 't ſchrobben, tobben, zonder end,

En alles van zijn plaats gewend,

En dit zoo dag by dag weêr aan,

Zoo dat het nimmer is gedaan.

Het hoeft zoo net niet dat het kraakt.

Het hoeft zoo rein niet, dat het blaakt.

Een ſtofje maakt ons niet vervaart.

Wy zyn doch zelve ſtof en aard.

Zoo m'hier of daar wat ſpinrag ziet,

Het hangt ons in den mond noch niet.

Men bruikt het hier als zachte zy,

Indien men in de vinger ſny'.

Het is daar toe te wonder goed:

Het ſtilt en ſtolt terſtont het bloed.

De ſpinnekop heeft doch den lof, Spr. 39.

Datze ook is in een Koningshof, ***

Zelf is ze van dien diſch niet wijd,

Al ſchuilt z'er achter ſchoon tapijt.

De vloeren zijn alhier doorgaans

Doch niet op zijn Italiaans,

Die 't minſte vlekje ſmeert en deert. V

't Is hier ſlechts bezemſchoon gekeert.

'k Hou
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mi

Ij

'k Hou niet van liên, die, al te kuis,

Een afgod maken van haar huis;

Zoo dat m'er, als in 't heiligdom, Exod3 5.

Met uitgetogen ſchoenen kom. * "f5 15

Noch in gebraak, noch in gebrek,

Blijft zinlikheit in haar beſtek:

Zoo dat ik middelmaat bewaar,

Niet al te morzig noch te klaar:

't Is hier bewaart voor y en fy!,

En dat is al genoeg voor my,

En elk die niet te naauw en ziet.

Het blinkt er noch het ſtinkt'er niet.T

Dat iemand zig hier ſtoore of ſtoot'

Aan nettigheit, heeft nu geen nood.

Het is mijn buuren ſlechts gelijk,

En, zoo men 't deur en deur bekijk',

I 5 Zy

* Zie der vrouwen afgodery, en kraakzinlijkheid, op

debladzyde 77. afgeſchetſt.

f Elk houd huis op zijne wijze : doch die de mid

delmaat betracht, is de minſteſtantverwiſſeling onderhe

vig,Zodanigeen vreemt voorvalbejegende TorquatusTaſ

ſo, in zijn reizeuit Vrankrijk naar Bourgonje, als, dat hy

een arm manswoning zag, daarin alle behoorlijkheden,

en kamers, het gezicht van d'allernaaukeurigſte menſch,

wegens de aartige en goede ſchikking, zouhebben ver

noegt. Het verwonderlijkſte, dathy vond, was dekoo

ken, ſtaande, daar men anders gewoon is de ſpijs op te

diſſchen, zooſchoon en helder opgeſchikt, als een bruids

kamer. Zijn kan, ſtoelen en banken, en alden inboelzo

net in goede orde geſchikt , koper en yzerwerk, blin

kende in de zon , zo ſchoon geſchuurt, dat hy zig in

beelde, in het Tuighuis van Veneedje te zijn.
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Zy mogen met my overweg.

Op pracht en valt er geen gezeg.

De meid komt daags een half uur hier,

En voorts en is er geen gezwier

Van eenig huis of keukenwerk.

De ſtilheit is mijn oogemerk:

Die hebbe ik hier in dezen ſtaat.

Ik hoor geen praatjes van de ſtraat,

Wat d'een of d'ander doet of zeid,

Daar my niet aangelegen leid.

Wat raakt my ieder beuslery?

Ik hou mijn huis te gaerne vry

Van ydle ſtraat- en meulemaar

Die weinig nut is, of niet waar.

Klapwoorden die ik niet bemin',

En draagt men hier noch uit noch in.

Waar menig huis daar van ook vry,

Het bragt meer ruſt en vrede by.

Ik min de welvaart van het land,

Maar hunker naer geen poſtcourant: *

'k Hoor liever 't geen dat oud en wis,

Dan nieu en heel onzeker is.

'k Hoor 't quade voor zijn tijd zoo noô;

En dikwils volgt de kreuple bo6

Op

* Terechtkomthier de leſſe van T. van Kempen ter ſnee.

Indien gy u wacht van overtollig geſprek, van ledige

wandelingen, van naer nieuwe tijdingen engeruchten te

hooren, gy zult bequamentijdgenoeg vinden, om u tot

heilige beſpiegelingen te verledigen. Want zo haaſt als

gy vermaak neemt in nieuwedingen tehooren, dan moet

gy beroerten des herten verdragen.

i
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:

Op goede tyding achter aan,

En zegt ons, hoe 't 'er zy gedaan. *

Mijn vryheit is myn magt en regt.

Ik hoev' geen dienſt van meid of knecht,

Waar in ik my vry beter acht,

Dan een die ſteeds word opgewacht

Van zoo veel dienaars om zijn diſch,

Daar elk om 't ſeerſt gedienſtig is.

Hy ſchijnt gelukkig voor de lién,

Die zoo veel booden mag gebién,

Maar dieze niet van doen en heeft,

Zeg, of hy niet geruſter leeft?

Een Vorſt heeft noodig al den dag

Veel dienaars van verſcheide ſlag,

Maar dieze niet behoeft, dunkt my,

Dat wel te regt een Koning zy.

Niet daar ik zoo by groei en bloei,

Als dat ik my met myne moei.

En, naar mijn eigen keur en wil,

My zelf vermaaken kan in 't ſtill'.

Die zich afzondert van 't gewoel, Spr. 18.

Heeft iet begeerlijks tot zyn doel; * 1:

Hy mengt zich in een wijs bedryf,

Dat eeuwen lang beſtendig blijf!

Dit zoeke en jaage ik, vroeg en ſpâ,

Naer mijn geringe kracht ook na.

Geloof

* Waar toe dan naar 't eerſte nieuwsgejaagt? Dat nu

waar is, zal morgen geen loogen zijn, zegt de Spanjaart.

De waarheidkomt dikwils, op een hinkendpaard, verre

achter aan,
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Geloof, my 'k heb geen ander wit

In al mijn eenzaamheit, dan dit.

Zoo 'k ben vermoeit, ik zinge of dicht'

Het welk te zaam vermaakt en ſticht.

Ik maak heel weinig werks van vreugt

Die niet en ſticht, maar ſlechts verheugt.

Vreugt zonder ſtichting geeft het hert, Pr. 14.

Ook midden in het lachen, ſmert. * '37

Nooit ben ik minder eenzaam, dan

Wanneer ik eenzaam wezen kan.

De ziel heeft dan haar onderhoud,

Waar meê ze op 't alderlieflijkſt kout.

Kan zulk een zyn gezegt alleen,

Die al den dag rondom zig heen

Heeft zoo veel wijze mannen ſtaan,

Waar meê hy mag te rade gaan,

En oopnen hun verborgen ſchat

Verſpreit op elk gelettert blad:

Hu Y s R UsT E L U sT MY altijd we LL,*

Zoo dit gezelſchap my verzell'.

Hoe zeer ik my naer ſtilheit zett',

Noch word ik al te veel belet:

Zoo verre is 't, dat my 't ſtille zijn

Zou ſtrekken tot verdriet en pijn.

Hoe lang ik t huis dus eenzaam zy,

't Is maar een kort vermaak voor my.

Trekt van myn leven eens den tijd,

Die 'k in mijn ampt, daar buiten ſlijt',

En binnen, tegen dank en wil,

-
Met

* Zie deze Letterkeuring dºs Schryvers op de 81 bladzyde.
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Met iemand, die my ophoud, ſpill',

Wat ſchiet er dan, naer uw vermoén,

Veel over tot mijn vry verdoen?

Wanneer ik dan een winterdag

Tot mijn believen hebben mag,

Hoe onverdrietig, ja hoe zoet

Moet die dan zyn voor myn gemoet!

Het is een ongelukkig man,

Die by zich zelfs niet woonen kan;

Die voor zich zelven vreeſt en ſchrikt,

En nooit zijn geeſt alleen verquikt,

Maar al zijn vreugt moet in 't gedruis

Der waerelt zoeken buitenshuis. *

Ik weet geneugt, in dees mijn ſtaat;

Die 'k niet kan halen van de ſtraat.

Met boeken, en goed ſchrijfgerak, ºf

Verluſte ik my op myn gemak.

Ik

* Dusdanigkonnen wy afgezondert woonen, en vei

lig in en door de waereld reizen. De gebeurde en tegen

woordige beurtwiſſelingen der Koningrijken beſchou

wen: midden door de Koninglijke vlooten vaaren,zonder

onze zeilen te ſtrijken: door Vrankrijk reizen,en naer den

Koning niet eens om zien: over de Pyreneën gaan, en

blijven op een gladde weg: in Spanjen zijn, en genige

# vreezen: in Engeland komen,

zonder onze koffers te laten bezigtigen: door de Sondt

varende, geen losgeld betalen: enſchoon wy in Groen

land zijn, de lange nachten benemen ons 't zonnelicht

niet. Met een woord, wy reizen zonder Geld, zonder

moeite, zonder voerman, en zonder herbergen.

f Der wyzen ſpreuk is, zet geen hand op 't papier,

dan met voorbedachtheid, want drie vingers de:# 't

chry
p
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Ik hebbe aldus veel min gebrek

Dan een die gelt vergaart als drek,

Het welk der waerelt is en blijft,

Hoewel men 't zoo veel lof toeſchrijft.

Een vroom, een vry en bly gemoed,

Dat is mijn ſchat, mijn gelt en goed,

Waar mede ik, als ik pover ſchijn,

Zoo ryk als 't water diep kan zyn.

'k Heb

ſchryven goed of quaad. Daarom eener, die gevraagt

wierd om iet te ondertekenen,zeer wel zeide: Papier en

Int, koſt geld, goé vrint. Doch dit goet ſchryftuigonzes

Dichters ſtrekte niet dan tot zyne nutte bezigheid, en 's

levens vermaak. Hoe hoogtreffelyk de penneten dezen

opzichte de prysbehaalt, kunnenwe uit J. de Dekker uit

trompetten.

De Veder van de Gans vliegt over land en zeën,

En zeit in Indiën wat ik in Holland meen.

De Veder van de Gans doet meenig wonderteeken,

Doet dooveliën verſtaan, doet doodeliedenſpreeken,

De Veder van de Gans vereeuwigt ons bedrijf,

En laat ons namen niet verrotten met ons lyf. . . .

Doch 't is haar nietgenoeg iet nutste weeg te bringen,

Zyketelt ook onsoog met ſierelyke dingen.

Waar dê de pauwepluim zowelgemaakten zwier,

Ofvlucht ooit door de lucht, als deeze langs 't papier?

Die proef hierafbegeert, bezie maar eens de werken

Van handen fix terpen; ſtraks zalhy zien en merken

Pat paauſtaart nooitzoſchooningoud en zilver blinkt,

ls 't Ganzevederken in 't zwart vanhunnen inkt.

Wie verder wil onderzoeken, dat de gans, de bye, en 't

kalfde waereldt beheerſchen, bezie de Duitslandſche Out

#",""
- --
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'k Heb dus meer vreugd, dan die zyn tyd

In 't ongeſtuimig taphuis ſlyt, *

Al waar men met de bek in 't nat,

Geen drooge blydſchap kent noch vat,

Daar blijde dolheit van een uur

Eind in berouw te lang van duur. Spr. 14.

'k Benyde ook niemandseere en ſtaat * 13.

Die in het graf niet met hem gaat: Pſal,49.

Ik ben op 't hoogſte punt van eer, ****

Indien ik maar, gelijk een heer,

Mag heerſchen over ſnoode luſt,

En al wat d'edle ziel ontruſt;

Zoo 'k moedig met den voet mag treên,

Den trots van 's waereltsydelheén,

En, ver van 't waereldſch eer en ſtaat,

My hier in 't myn vernoegen laat.

Ik laat een ander zijn gevoel,

En kies de ſtilheit voor 't gewoel,

't Geweete blijft dus beſt in vreé.

Hoe vryer dan, hoe blyer meé.

Ik kan, hier in mijn element,

Al is er ſchoon geen menſch ontrent,

Noch ſmook tabak, noch wijn of bier,

Wel luſtig zyn op mijn manier,

Het welk noch my noch andren deert,

En daar geen gelt in word verteert.

Zoo

* Wie van verſcheide dronkzieke volkeren wytluftig wilwe

ten, bezie degemelde Duitslandſche Oudheden,bl.88.enz.

Als ook de benaming der Herbergen, die veelein Kroegen en

speelhuizen zyn verwiſſelt.



44 W. S. L U 1 T E R. s

Zoo 'k anders geen verdriet en had,

Als 't geen ik uit mijn ſtilheit vatt',

Ik zou maar weinig zyn ontſtelt.

Al wat my meeſt ontruſt en quelt,

Dat komt van buiten in mijn huis.

En dan is 't noch myn meeſte kruis,

Dat zulks my zoo belet in 't goé,

Het welk ik hier in ſtilheit doe,

En dat mijn werk met minder vreugt

Ook geeft te minder vrugt en deugt.

Doch'teigen onbevroegt gewiſſ', Pet;3.16.

Dat van niet quaads bewuſt en is,# 24

(Dewijl mijn eenig oogemerk v. 10.

Godts eer en ſtichting van zijn Kerk.

In alles is) zegt dan in 't ſtill'

Tot Godt; HEER, sUs LUST MY U' wILL' ,

Men zie, in allerhande quaad, Amo: 3-6.

Op Gods bepaalden wil en raad,#

Die 't eindlyk al tenbeſten keert, 37, 38,3,

Zoo dat onsgeen verdriet en deert."

Dan

* Geen pligt vordert God Almachtig van ons, dan een

volkomene onderwerping van zyne wil in alle dingen:

Ookis 't waarheyt, dat geenigegeſteltheid des gemoeds

hem meerbehaegt, ofons beter valt, dan vergenoegtte

zyn met al 't gene hy geeft, entevreden wathy onsook

afneemt. Invoegen dit onzen grondſlagzy: dat God, den

onbeweeglijken Rotzſteen, het al beweegt: dat hy alle

## 9##zorge, en in 't kort gezegt,

al Wat in God is, isGod, en Goddelyk, Hie -3. Kats, die het dus verklaart: » r opzinſpeelt

- De

l
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De rotzſteen die gy ziet, is 't richtſnoer van onsleven,

De nooddwang van ons doen, van God ons voorgeſchre

Matroosdie met gewelt,en na zijn eigen wenſch, (ven:

De rotzſteen trekken wil, dat is de domme menſch:

Godsſchikkingeſtaat vaſt, geen menſchkan diebewegen,

Wat ſpertelt gy, ô dwaas! wat worſteltgy hier tegen?

- Word wijzer, al die u hier in wel eer vergreept.

Die gaan wil, werd geleid, die niet en wil, geſleept.

Waar op A. Bogaart hem aldus natreed:

De vaſte en onweegbre rots

Die alle rotzen doet bewegen,

En ſchut en ſcheurt, hoe hart en trots,

Is God, van wienge hebt verkregen

Uw leven, en het daaglijx broodt.

Wat moogtge, o domme menſch, dan trekken?

Uw loop ſtaat vaſt in vreugt of noodt;

Gy zult niets als zijn toorn verwekken;

Des eert zijn naam met nedrigheit,

Zo werdt u 't#" goedt bereit.

Dan
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Dan ga ik in myn pligt weer voort,

Schoon niet zoo wakker als 't behoort.

Ik denk, al lijde ik wat verdriet,

Wat niet en zuurt, dat zoet ook niet.

Al is alle ongeval geen vreugt,

Men maakt wel van de noodt een deugt.

Een Chriſten, wat hy immer ly',

Kan droevig zijn, doch altijd bly: 2 Cor. 6.

Indien de wereld hem eens ſtoot, * 19.

Hy moet de werelt zijn als dood, Col. 3.v. 3.

Dewijl met Chriſtus in zijn Godt,

Verborgen is zyns levens lot.

Wil 't hert dan noch niet zijn te vreén,

Ik zing 'er al mijn beſt door heen,

Het luſt my dan, of 't luſt my niet

Met d'een of d'ander Pſalm of Lied,#hsv 19.

Die zoo ver komt, dat hy zijn hert,

Met al zyn ingekropte ſmert,

Waar door 't zich voelde als in de klem,

Al zingende, en met luider ſtem,

Voor Godt draagt en zijn ſmerte klaagt,

Vindt al zijn quelling ſchier verjaagt,

Zoo dat hem dunkt, hem zal voortaan

Geen zee van ramp te hooge gaan.

Gezang en ſpel, dat zielen trekt,

Dat zelfs propheetegeeſten wekt, 1 Samio 5.

En vaerdig maakt hun traag gemoed,” 3'5

Is doch voor my te wonder zoet,

Mijn hert moet berſten, zoo 't zomtijts

In zoo veel moeilijkheitsen ſtrijdts, Zich

- - 1C

l

T
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Zich zelf niet door gezang uitgoot. Pſ 629.

Men zingt zijn felſten vyant dood.

Zoo 'k door geen zang kon zyn verheugt,

Ik hadde op aarde weinig vreugt,

Maar waar ik ben, of waar ik kom,

Verzelſchapt my die vreugt alom,

Doch allermeeſt hier in mijn huis,

Zoo vry van 't woelig aardſch gedruis,

Alwaar ik ſchroomloos, dag by dag,

Mijn ſtem vryuit verheffen mag,

Vermits 't een dwaas, die haat en ſmaad,

Hier niet kan hooren op de ſtraat.

Zoo doe men hier het geen hierna,

Door 't vreugdenrijk Halleluja,openb.19 v.1.&c.

In eeuwigheit zal zijn het werk

Van Chriſtus uitverkoren Kerk.

Dit 's vreugt, die 't hert nieuw leven geeft,

En die de werelt niet en heeft.

Het meeſte volk weet hier niet van,

Dat nooit ſchier ſmaaklyk zingen kan,

Dan vol en dol door bier of wijn,

Maar ik moet nuchtre vrolijk zyn.

'k Heb heele ſtapels hier in 't ſtill',

Van alle zangſtof tot myn wil. *

K 2 Zoo

* Vanalle oude tijden heris't berucht, dat de Dicht- en

Zangkunde van een betoverende kracht en vermogenge

houden zy: op 't gemoed en lichaam wonderlijk werk

zaam, opde lijdingen en 't bloed,om blijdſchap of#
Cld »
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heid, vermaak ofſmerte te verwekken, quaalen te genee:

zen, voeten zowel als 't hertin beweeging te zetten. Wil

men Pythagoras en Plato, wegensdeze hemelſche invloed

en zangkunde naſpooren,zeeker men zal over de uitwerk

ſels dezergeheimenis verbaaſt ſtaan. 't Werd betoogt, dat

door 't konſtig ſpeeltuig eenjongmans razende min wierd

verdooft: dat Asklepiades onzinnige herſtelde: Ismenius

de Thebaner, koortzige gezondmaakte: ja Thaletas de

Kretenzer met zyn Cytergeluit booze qualen en lucht

ziektens genas. Maar boven deze zien wy 't klaar in de

gewijdeboeken aangeteekent, dat Davids Harp dermate

ſloeg, dat Saulsboozegeeſt van hem week.

Dat de menſchelijke natuur tot Zang- en Dichtmaat

genegen zy, blijkt zelfs aan de ſtamelendewichten, als

ze in de wieg leggen en weenen, dat liedjes en deuntjes

haar tot ſtilte brengt. Voetgangers van 't reizen afgemat,

zullen op den weg een gezang opheffen ; ambachtslui

den, ſchippers, wagenaars, en boeren, hebben liede

ren, om zich onder hunnen laſtigen arbeid te vervrolij

ken. Niet alleen menſchen, met reden begaaft, maar

zelfs op onredelijke dieren, heeft de zang- en ſpeelkun

de vat. Paarden worden door de trompetter wedloop en

ten ſtrijd aangemoedigt: Schapen volgen de fluit en har

derzang. De Dolfyn, zo 't waaris, ſpringt en buitelt,

op 't hooren van muzyk. Ziet ook wat den grooten

Schepper voor geneigtheid in dekleine vogeltjes heeft in

geplant: hoe 't Nachtegaaltje alle de onderſcheidentlijke

deelen der muzyk door dat kleine keeltje fluit, en in 't

zelve bevindt, dat alle konſtenaars door hunne werk- en

ſpeeltuigen hebben uitgevonden: zo zien wy, dat de na

tuurden vinder en meeſtereſſe dezer zoetluidentheidzy.

Dat nu dezebovengemelte wetenſchap der muzyk, zo

verwonderlijk by de ouden opgevyſelt, in de waereld

geheel verlooren zy, ſtaat by de geleerde ſchryversaan

geteekent: dat het geene wy nu hebben uit zekereNo

ten, die eenen armen Monnik in 't zingen zyner Metten

voorgekomen en waargenomenzyn, is opgemaakt.#
- - at
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f

Zoo'kDavids harp dan recht mag ſlaan, Samiá

Moet haaſt de booze quaalgeeſt gaan. **3.

Hoe voelt men zich van heil omringt,

Als 't hert zich uitten treuren zingt!

Waartrooſt en vreugt in Godt kan zyn,

Wordt alle quelling medicijn.

Mijn werk gaat vaſt tot d'avond heen:

Dan ga 'k bezoeken dees of geen',

Die naer mijn komſt wel zelf verlangt,

En my met zulk een luſt ontfangt,

Dat door het vriendelyk gelaat

Mijn hert in 't lyf my open gaat.

'k Bewijs dan, hoe ik daar ook zoet

En openhertig wezen moet,

En gaerne zyn mag by de liên;

Zoo datze by de kaers wel zien,

Dat al myn ſtilte en eenzaamheit

Niet ſpruit uit zuur en ſtuur beleit:

Want ſchoon ik 't eenzaam leven ken',

Men ziet ook hoe 'k gemeenzaam ben,

K 3 En

dat deze twee Godlijke voortreflijkheden, de Dicht- en
Zangkonſt tot een wyze van doen, daar door d'eene

weinig meer als tot het ſpeelen op een Viool, en d'ande
re toteen Rymkonſt verandert, en in derdaad welwaar

dig zijn d'onwetenheid van een Monnik, en de woeſt

heid der Gothen, die dezelve onder ons ingevoert heb

ben. Dat deze nieuwegewoonte vanzingen hedendaags

in gebruik, door zes ſillaben, of lettergreepen, UT, RE,

MI, FA, SOL, LA, is uitgevonden van eene Guido

Arretyn, in't Io44"jaar, getuigt Gutberleth.
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En aan het volk, waar by ik woon,

My nimmermeer onminlijk toon'.

Al is zoo veel gezelſchap juiſt

Alhier niet ſteeds by my gehuiſt,

Behoeve ik daarom met verdriet

In eenzaamheit te zijn? Gantſch niet,

Ik heb gezelſchap over hoop,

Ook zonder dat ik verre loop,

Hier by myn volk zoo menigmaal

Als ik er ooit naer tracht of taal':

Dat weet my mijn bezoeking dank;

En 'k zie de ryge noch zoo lank, :

Dat ik bekommert ben om tyd, :

Hoe 'k noch eens komen zal zoo wydt.

De winterdagen zyn heel kort,

Zoo dat nu 's daags niet veel en wordt

Van mijn bezoeken hier en daar,

Ten zy het by de kranken waar,

Of daar de zaak geen uitſtel lijdt.

Maar 's avonds is 't de rechte tijd.

Myn volkje, dat hier woont op 't land,

Is 's daags wel hier of daar van kant,

Maar 's avonds vinde ik groot en kleen

In ieder huisgezin by een.

Dan ruſt elk met gemak by 't vier,

Alwaar men myn gezelſchap vier',

En vryer by my zitten mag,

Dan in zyn arbeid op den dag.

'k Neem die gelegentheid dan waar,

En ga, met luſt, dan hier dan daar.

Wan



W 1 N T ER L E v E N. rt

NI##

Wanneer ik dit bezoek dan doe,

Men ruſt my geen lantaerne toe,

Zoo groot en zwaar, dat ſchier daarom

De meid haar gantſche lichaam kromm',

Of de arm moet zetten in haar zy,

Eer dat zº haar door de zwaarte ontgly',

En dan weer heeft van doen een uur,

Eer zy'er blanke bodem ſchuur.

Ik ben al meeſt gewent te gaan

By 't blinken van de lichte maan,

Zoo haaſt die maar van 's hemels trans

Verſchijnt met d'allereerſte glans, *

En lijde als dan, om pracht of ſtaat,

Geen ander licht voor my op ſtraat.

'k Ontſteek geen kaers voor zon of maan,

Zoo 'k by haar licht kan zien en gaan.

K 4 Of
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Of ſchijnt aan 't hemels hoog gewelf

Geen heldre maan, zoo vatte ik zelf

Mijn kleine dieveluchtje ras, --

Met eene kaers, en een gelas,

En ben daar van heel wel geleidt,

Vermits al 't licht zich voorwaarts ſpreit,

Entrekt zich t'zaam, recht voormijn treén,

Niet achter of rontom my heen.

Al wat door weinig wel geſchiedt,

Hoeft zonder nood door meerder niet.

Ja 'k ben daar van gedient veel meer,

En ſtappe daar meé voort veel eer,

Dan of mijn gang moeſt naer den tred

Der-luchtedragers zijn gezet.

Men heeft doch hier voor knecht ofmeid

Geen voor-of achterhuis bereidt,

Waar in men haar zoo lang doe gaan,

Tot dat haar heerſchap op zal ſtaan.

En dat men hen te zaam met my

Zou zetten in die zelve ry,

Dat had geen val, en 't huisgezin,

Dat ik bezoek, zou dan te min

My openen haar vreugt of ſmert,

Of wat er meeſt leid op haar hert.

Men is doch weêrzyds gaerne alsdan

Zoo openhertig als men kan.

Waar zoude ik ooit verzelſchapt zyn

Zoo zoet en wel als by de myn'?

Die raakt ons nu te meer aan 't hert,

Om dat wy met verdriet en ſmert,
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- dendegeene -

verre ook de tuſſchenruimte ons doet afgeſcheidenzyn.

Zyn van malkaar verſtrooit geweeſt,

Doe 't noch verquikken kon mijn geeſt,

Indien ik d'allerminſte maar

Van dit gezelſchap wierd gewaar:

Doe 'k nu en dan, uit liefdensdrift,

Mijn volk bezocht met briefenſchrift: *

Ja doe wy weerzijds kermden, ach!.

Die eens beleven mocht dien dag,

Dat wy malkander hier ter ſteé

Weêr zagen in goê ruſt en vrée.

Is 't vreemt, dat dit gezelſchap my

Dus aangenaam en heuglijk zy?

Ik zie, dat onder haar elk een

My ongeveinſdlyk minne en meen',

Gelijk als ik met hert en zin,

Ook haar al t'zamen meene en minn'.

Schoon 't ongeacht ſchijn of gering

Aan een verwaande ſtedeling,

Die 't al na ſtaat en baat waerdeert,

En met zyn minder noô verkeert,

Ja vraagt, wat eer, of leed, of nut

Voor my is in een leemen hut,

By volk niet van deurtrapt verſtant,

Maar in hun eenvoudt op het land,

Zoo achte ik 't nochtans als wat groots,

En hou my hier meer buiten ſchoots

Van jalouzy en bitze nijdt,

5. Zoo

* Door 't# in ſchriften of brieven uitgedrukt, wor

ievan ons af, als tegenwoordig, 't zy hoe
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Zoo datze my zoo licht niet bijt',

Maar ſlechts van elders en van verr',

Hun ſchenbek tegen my opſperr'. *

't Is ook niet zonder nut of leer, +

Zoo 'k hier dus met mijn volk verkeer':

Hun ommegang leert my mijn plicht,

En zy zijn weêr door my geſticht.

Als ik met dit gezelſchap praat,

Weet, dat my zulks aan 't herte gaat,

Veel

*Schenkzieke laſteraars vinden nooit bequamer levens

geneugte, dan met 'er adderſpog de geruſte te ontruſten.

Zybeveſtigen het zeggen: De mydt is een ſchaduwe van de

deugd. Deze galbraakers, laſtermonden thans nochda

gelyks in faamrovende gedichten bekent, betoonen na

zaten van Petrus Arretinus, een vermaart Italiaans Poëet,

te zyn. Bezie zyn geducht ontzag. Weet, zeidGaſp.

Barthius, dathy degeeneis, die byna van alle grootenzy

ner eeuwe een goede preuvegenoten heeft, op dat hy hun

leven door zijn Bytrymen onaangeroertzou laten. Zijn

wandelnaam was: Degeeſſel der Vorſten. Op zyne Medalie,

die ik by Dr. Smids gezien heb, ſtaat, nevenszynlangge

baarde afbeelding, t zelfde: PETRUS ARRETINUS,

FLAGELLUM PRINCIPUM:en op 't ruggeſtuk,bin

nen een kransje:VERITAS ODIUM PARIT.Waarheid

baart haat. Hy is geſtorvente Venetie,in Sebaſtiaans Kerk

begraven, met een Italiaans grafſchrift, hier op paſſende:

Hier onder leit den bittren Arretyn:

Nooit menſchen tong zo bitter dan de zyn:

Diehoog, die laag, die dood, en levendſchende,

Behalven God; om dat hy hem niet kende.

+ Deleergierigheid ſcherpt het verſtand, doch omme

gang met menſchen maakt het bevallig. Het eerſte zetge

meenlyk ſtevigheid by, maar 't ander maakt ſmeedig;

de eene geeft het wezen en de gedaante aan 't beeld, den

anderen polyſt het, - -
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Veel meer dan daar men, naer de konſt,*

Met hooge woorden, zonder jonſt,

My op zijn grootſch feeſteert en eert,

En honig om de lippen ſmeert.

Wat uit het herte komt van daan,

Moet immers meeſt ter herten gaan.

Ja 'k breng wel uit de ſlechtſte kluis

De meeſte vrucht en vreugt weêr thuis,

Mits, zonder ſtoot, den tyd daar meer

Met ſtichtelijk gepraat paſſeer'.

Zy willen liefſt zijn onderrecht

Die dus eenvoudig zijn en ſlecht. + -

- - - -- - De

* 't Is buiten tegenzeggen, dat een gladdetonge, naar

de konſt , deugd en ondeugd kan verheffen. De

moſthenes dorſt by zyne vrienden wel roemen, dat

hy door welſpreekendheidskonft, den Rechter naar zyn

welgevallen het vonnis kon doen vellen. Op welk in

zigtM. Kato, de voorzichtigſte der Romeinen, niet heeft

willen toelaten, dat deze drie Atheenſe Orateuren, Car

neades, Critolaus, en Diogenes, binnen Romen in 't

openbaar zouden gehoont werden, om dat zy met zo

ſpitsvindigen verſtand, en geweldige welſpreekentheid

begaaft waaren, dat ze zo licht tot het onbillyke , als

redelyke zoude konnen bewegen. ,, .

t Zyndenaerde zeden der eerſte Chriſtenen,zonder de

minſte geleentheid of wetenſchap, met de eenvoudigſte

taal, 't nedrigſte leven en gedrag. Niet anders wierd er

geleeraart, dan van de godzaligheid, mildadigheid, liefde,

nederigheid,en't geloove in denMeſſiasenzynKoningryk:

en 't blykt klaar, dat dit het rechte doelwit van 't Evan

gely en prediken der Apoſtelen geweeſtzy, eneeniger

maten voor den wyzen en verſtandigen, zowel als voor
den machtigen en edelen, verborgen gehouden wierd:

wantgeene van die zyner, of hebben 't beſpot of vervolgt:

---- .
*

n

v t
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De trooſt heeft op hun ziel meer vat.

Zy roemen van geen aardſche ſchat,

Noch van hun ſtaat, of geld en goed,

Maar zijn verneert door arremoed,

Waar door ik hunne en mijn geluk

In hunne en mijne ziele druk',

En leert te zamen hun en my,

Hoe 's menſchen rijkdom niet en zy

Gelegen in veel tijdlijk goed,

Maar in een welgeſtelt gemoed,

En, dat hy rijk is, die, vernoegt,

Zich na zyn armoed' heeft gevoegt.

Maar is er ergens een wat meer

Verhoogt door rijkdom of door eer,

Daar ſpreekt me al veel van winſten geld,
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Of waar 't winzuchtig hert op zwelt. *

Helaas! 'k vergeet my zelfs daar wel

Door veel onvruchtbaar aardſch gerel,

Zoo dat ik namaals in myn geeſt

Gedenk, hoe ben ik daar geweeſt,

En hebbe onnut mijn tijd verpraat

Met 't geen dat my niet aan en gaat!

Men is beſt in een arme hut,

Voor 's wereltsydelheên beſchut,

Het goé geweten houd daar by

Zich beſt van 't pijnlijk wroegen vry.

Al word my daar dan op mijn hand

Geen groote roemer wijn geplant,

Hun liefde en luſt tot my en 't mijn'

Verheugt 'er my veel meer dan wijn. Wie

1C

* Deze voeſterkinderen derhope zyn den Alchymiſten

gelyk, want als 't op toegrypenkomt, word'ergroote

hoope veeltyds verydelt. Het Eent en de Hond geven
't voorbeeld:

'k Zienu, 'khebtevergeefsmyntyd,myn goedverquiſt,

Ik meinde, ik had'etal, maar ziet! 't is al gemiſt.

Dus breid het A. Bogaart uit:

Al 't geen ge op aarde 't meeſt bemind,

Is maar een ydle waan, een wind;

Hoe dikwils heeft de ſchyn bedroogen?

Het geen men met het oog beſchiet,

En naſpoort is veeltyds een niet,

Of, als men 't grypen wil, vervloogen.

Oydelheid! O ydelheid! -

Gy zyt, maar vaak te laat, beſchreid.
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Wie uit een goedertieren aart,

My ſlechts een ſtoel zet by zijn haart,

Al is 't gezeet van ſtroo of tien,

Behoeft my anders niet te bién.

Noch heb ik vrienden hier rontom,

By welke ik ben heel wellekom. *

Zoo my den tijd hier viel te lang,

Ik nam tot hun wel meer mijn gang.

'k Heb ondank, zoo 'k dus lange draal;

En hier zoo vaſt blyf als een paal;

Zoo dat men my bywylen vraagt,

Of my hun vrindſchap niet behaagt,

Om dat ik ze in zoo lang een tijd

Niet eens heb met mijn komſt verblijd.

'k Weet zoet gezelſchap laat en vroeg,

Had ik daar toe ſlechts tijd genoeg.

Want geen ding kom ik meer te kort

Als tijd, waar aan 't my immer ſchort.

Steeds blyft 'er noch iet ongedaan,

Al vang ik dag by dag weêr aan.

Veel ſtichtelijks hadde ik noch wel voor;

Maar raak 'er naar mijn wenſch, niet door,

Hoewel ik zomtijds al wat winn',

Ik ſteek er noch ten hals toe in.

My

* Waar door beveſtigt word, dat de onderlinge om

megang de dochter is van de reden, de moeder van de

Wetenſchap, de ontknooping der ziele, dezamenkoming

der herten, de keten der vriendſchap, de wezentheid

Van't Vermaak, en de natuurlyke bezigheid der menſchen.
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My komt dan geen ding vreemder voor,

Als dat ik zomtijts zeggen hoor,

Ja wel! hoe lang moet u de tijd

Daar vallen, daar ge alleenig zijt!

't Is ſteeds by elk het out gezang,

Wat valt u dan de tijd wel lang.

Daar ik veel meer my zelve quell',

Dat alzins my de tijt verſnel'.

Mijn tijd die valt my, laat en vroeg,

Noch veel te kort, nooit lang genoeg.

't Is ofze my te poſt ontrijd:

Ik heb alhier meer werk dan tijd.

Indien dan nu mijn ſtaat u deer',

Beklaag myn tijdverlies veel eer,

Vermits mijn hert naer tijdwinſt helt,

Gelijk de vrekaard naer veel geld.

'k Mag in geen dingen gierig zijn, *

Ik ſpaar voor vrienden brood noch wijn,

Maar wat den Tijd raakt, ik beken,
Dat ik daar mee recht gierig ben. e

Ik heb het geld niet overhoop,

Maar was er tijd voor geld te koop, #

Ik

* Des Schryvers meededeelzaamheid omtrent goede

vrienden, verdient lofſpraake, daar in tegenſtelling, .

dien onheuſchen burger, die Auguſtus te gaſt genood

hebbende, ſchande by behaalde, nadien hy. hem zo zo

berlijk in 't voorzetten van zeer geringe ſpijze onthaal

de , dat de vermakelyke Keizer, met een lachende

mond, in 't uitgaan zeide: Waarlyk ik dacht niet dat wy

zo gemeenzaam met elkander waren.
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Ik gaf daar voor het beſte goud,

Dat iemant in zyn ſpaarpot houd.

Daar is geen ſchat, naby of wijd,

Te ſchatten tegen de eedle Tijd,

Wie deze ſchat verquiſten gaat,

Of zich zoo licht ontſteelen laat,

En krygt hem met geen moeite weêr,

Als wel verlooren geld of eer.

O menſchen kind, waerdeerden tijd!

't Zy watge doet, gy raakt hem quyt.

Hy gaat zoo wel met boertery,

Als met gewichtig werk voorby.

------+--

##

-ST-S * .*

Doet alles met een wakk're hand, Pred. 9.

Mits geen gebruik van kloek verſtant, " 19

Noch werk, noch wijsheit noch beraadt

In 't graf is, daar gy henen gaat.

Wie
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Wie tijd wil achten als iet groots,

Bezieze, als hy ze in d'uur des doods,

Wanneer z’ hem is geheel ontvlucht,

Zal deerlyk nazien met gezucht.

O! konden doch zoo wel de lién

Hun korte aanſtaanden tijd bezien,

Als wel die nu verſtreken is, ,

Wat ſchrik, wat al bekommernis,

Zou zyn in 't binnenſt huns gemoeds,

Om ze aan te leggen tot iet goeds!

Maar, eer men dit te weten kom,

Men is verſleten; de uur is om:

De dood legt menig in de kiſt,

Eer dat hy van welleven wiſt.

Het is een wijs voorzichtig man, Pred.8.
Die tijd en wijze kennen kan; * vers. 5.

Die tijd vergaart en wel bewaart,

- Als

*'t Is dan een noodelooze klachte dergene diede natuur

beſchuldigen, dat ze 's menſchen leven metzo engepa

len bepaalt heeft, daar zy, 'tgeen hun gegeven is, zich

zelfs vrywillig laten afhouwen. En ieders leeftydis lang

genoeg, indien hy 't maar zuinig aanleidt: en hy doet

geen kleine winſt, die clk ding op zijn gevoeglijke tijd

beſtelt. Deze onherroepelijke tyd word ons van Horatius:

na de vertaling van A.Pels,ter waarſchouwing dusbetoogt.

Der dingen eeuwigduurendheid -

Word hier op aard vergeefs verbeidt.

De lente, zomer, herfſt, en winter,

De zon, en maan, de nagt, en dag

Staan nimmer ſtil, en niets beginter,

Welks ondergang men niet en zag.

Gebruik de tyd dan in dit leeven,

Dat weg is, word nooit weer gegeeven.
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Als 't beſte dat hy vind op de aard,

Zoo dat hy voor geen konings kroon

Zijn tijd verruilde, al konde hy ſchoon.

Elk uurken zy al ſneeg betrapt,

Eer 't zonder vrucht ter vlucht ontſnapt.

Men neeme een ieder dag zoo waar,

Als of't ons heele leeven waar.

Men kamp met ſnelheid van den tijd,

Door 't ſnel gebruik der zelve, om ſtrijd.

Dien 't volk onnut veel tijds ontrooft,

Verlieſt meer als hy wel gelooft.

'k Ben blyde, dat de winter my

Van menig tijddief nu bevry'.

Het ſteêvolk wil nu niet van ſteé,

Bevreeſt voor buyen, koude, en ſnee:

Het weet op 't land nu geen plaiſier,

En
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En denkt wel dat nu niemand hier

Kan leven, dan met groot verdriet.

Zy zeggen, 't is'er 's ſomers iet:

Maar wie is 't, die by winterdag

Op zulke plaatzen harden mag?

Daar ik my zelve vaſt verbly,

Die hier nu zitten mag zoo vry,

Op dat ik dag by dag verricht

Al wat my zelfs en andren ſticht.

Of 't buiten mottig is, of koud,

Ik heb hier droog en luchtig houd,

Dat fraai geſchelt is en geklooft.

Ook ſchijnt de veenzon my voor 't hooft.

Waarom ik 't in de winter hier

Wel harden kan op mijn manier.

De tijd verleent my nu meer jonſt.

Daar word niet half zoo veel gebonſt,

Als in de ſomer, voor myn deur,

Waar doorden dag krijgt ſcheur op ſcheur.

Wat is een winterdagje zoet

Voor een die zich voor luiheid hoed!

Die meer in ſtilheid zich verblijd, -

Dan een die zulk een dierbren tijd,

Op 't gladbevroren ys of ſnee,

Verjaagt met paard en narreſlee.

Doen 'k eens een uitvlugt naar de ſteên,

't Geſchied al om gewichte reén.

't Is zomtijds om myn naaſte bloed,

Dat my daar by zich hebben moet.

Wie kan zich dat geheel ontſlaen?

L 2. Het
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Het bloed dat kruipt daar 't niet kan gaan.

Maar zoo 'k nu in een ſtad eens toef,

Het is uit nood, of groot behoef,

Om dat het dan aldaar voor my

Zoo druk is met de drukkery. *

Ik ben niet zinlijk in myn huis,

Maar heb myn werk graag net en pluis,

Dat voor elks oogen komen moed,

En blijft als 't is, 't zy quaad of goed.

De drukkers proef heeft vaak een fout, +

Die niemant licht bemerkt of ſchouwt,

Dan

* 't Verdient Onzeaanteekening; dat de eerſte vinder

der loffelijke Boekdrukkunſt zy, volgens 't getuigenis

van Munſterus, Joh. Guttenberg; hoewel die van Haar

lem , niet zonder krachtig bewys, Lourens Koſter daar

voor erkennen. Maar dat ze al over de 16co jaren in

Sina is bekent geweeſt, verhaalt Juan Gongales Mendoſa,

in zijn Sineeſche geſchichten. Dezugt der Boekverkoo

pers om winſt, maakt eene bezigheid in deDrukkerye;

doch helpt er vele, 't zy door onkunde, of doorwaan

wyze Schryvers, driftig aangeſpoort, in dendruk. Zie

wat 'er Cunaus Venalis van uitdrukt: Iemand die zijnen

naam niet tweemaal'sjaarsnaerde Frankfortſe Misover

zend, beeldt zig in dat hy niet onder 't getal der Ge

leerden gereekent wordt: zulks dat er dooreenen reegen

nooitzo vele paddeſtoelen opſchieten, als er welboeken

op eenen dag uitkomen.

f Zelden kan men zijn werk den Boekdrukker alleen

Vertrouwen: echtergebeurt het nietweinig, dat een an

der de misſlagen, die den maaker over ºf hooft gezien

heeft, ontdekt. De berugte Guy Patin maakte zijn voor

naamſte oefeningen daar van, dathy de proefbladeren

van de Boekdrukkers verbeterde, waar van hy volko

IIlCn'
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Dan zelf de maker van 't geſchrift,

Die alles op het naauwſte zift,

Of vind iet onfatzoenlijks uit,

Dat door geen tekens word beduid,

Waarom hy zelfs daar by zyn moet.

Als 't leſte blad ten einde ſpoed,

Moet zomtijds daar iet by of af,

Dat nooit een vreemde nam of gaf.

Indien er haaſt is by myn werk,

Zoo moet de drukke drukker ſterk

Geport en aangedreven zyn;

Of ander werk gaat voor het myn'.

Dan moet ik tot de binders gaan,

En zelve met hun overſlaan,

Hoe beſt myn werk gebonden zy,

Of hoe veel dat men eiſch van my

Voor hoorne- of ſlechte ſchapenband. ,

'k Maak met hun klaar den achterſtant.

L 3 Om

men kennis had. Getuige gafden Heer Riolan, voor

neemſte geneesheer in zijn tyd, van dezen, na dat hy

maar eens eenige zijner verbeteringen zag, oordeelde

daar uit gunſtelijk van zijn verſtand en bequaamheid,

en ſchonk hem zijn vriendſchap. In den aanvang der

Boekdrukkerykunſt rekende de grootſte mannen t zich

tot eere proefverbeteraars van bequaame Boekdrukkerste

wezen. Artſen, Regtsgeleerden,ja Prieſters en Biſſchop

pen zelve, maakte daar hun werk van Johan Andreas,

Biſſchop van Alerie, heeft zich niet onwaardig geacht,

verbeteraar der proefbladen te zijn in de boekwinkel van

Koenraad Suvenheim, en Arnold Pannarts. Dit getuigt

de Heer Vigneul-Marville, in zijn Mengelingen van Hi

ſtorie- en Taalkunde.
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Om zulk een diergelijk vereiſch

Is 't dat ik naer de ſteden reiz:

Geloof my, vrienden, dat ik daar

Om andere reên niet henen vaar'.

Het ſtadſch bedrijf geeft my geen vreugt,

Maar wanluſt en veel ongeneugt;

Waar van zoo klaar gelijk den dag,

Myn B UIT EN LE v EN tuigen mag,

Het welk ik ongeveinſdlijk ſchreef,

Zoo als myn geeſt my daar toe dreef,

Voor al niet anders als ik 't meen.

Daar gaat het land my voor de ſteén.

Wie tijd waerdeert, en dicht en ſchrijft,

Heeft nooit meer vreugt, dan als hy blyft

Gantſch afgezondert, by zyn werk,

En in zyn zelfs bepaalde perk.

Ik waar wel mal, zoo 'k om plaizier

Ging in de wintertijd van hier,

Daar zelfs geen zoete ſomerdag

My lichtlyk toe bewegen mag.

'k Weet met mijn geld wel beter keer',

En met mijn dierbre tijd noch meer,

Dan dat ik die met reizen quiſt,

Als of ik daar geen weg meé wiſt.

'k Heb meer vermaaks te huis alleen

Dan 'k weet te halen in de ſteên,

Daar nooit voor my iets is bereid

Dan moeyelijke bezigheit.

'k. Onzie my, dat mer ſtaag weer aan

My ledig langs de ſtraat zie gaan, E

n
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En niet begrijp wat ik daar doe,

Zoo dat m'er 't een of 't aår vermoé,

Dat nooit mijn hert eens had gedagt.

'k Slyt hier den winter zoet en zagt,

En denk al dag by dag weêr aan,

Wat wil hy haaſt ten einde gaan!

Niet ongerijmder, dan bejag

Om 't korten van den winterdag,

Die 's avonds vroeg en 's morgens laat

Te veel met ſlapen henen gaat,

En tuſſchen bedde en dekens blijft.

Hoe zeer men ook zich zelve drijft,

De nutte bezigheit en vlyt

Verkort op 't allerbeſt den tyd. *

Waar iemant duizent vreugden zoek,

Mijn vreugt is in deze achterhoek.

Zoo 'k als een aſſchepuiſter zat,

En anders niet te doen en had,

Als ſlechts mijn ſcheenen wat te braân,

'Men mogt dit leeven my ontraân.

L 4 Ik

* Op zodanige gewoone bezigheid ſchynt de Ridder

Temple zijnegedagten geveſt, en met dit voorbeeld bewe

zen te hebben. Een oudt man , zegt hy , dicht by

's Gravenhage, die dikwyls karnemelk en boter ten zy

nen huize bragt, wierd zo ryk, dat hy deze zijne be

zigheid aan een ander overdeede, en in den Hage een

huis kogte, en met inboel optooide, met voornemen

om 'er zijne dagen in ruſt en genoegen ten einde te bren

gen: maar kreeg zulk een tegenzin in de ledigheid, dat

hy 't huis verkocht, en weder keerde naer de boterkarn.
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Ik ben gantſch niet van zulk een aart,

Dat ik in 't hoekje van den haart

Wat lang zou zitten zonder werk,

Of eenig loflijk oogemerk.

Ik hou niet veel van zulke lién, -

Die mannekens in 't vuur ſlegts zien,

En 't mymrend hooft vol zotheid broën,

Niet wetend watze zullen doen. *

'k Heb zoo veel werks hier overhoop,

Dat altijd my de tyd ontloop'.

'k Hoor

* Riſten van voorbeelden ſtaan genoegzaam bekent;

door ſtilſtant verergeren alle dingen : als het yzer ruſt,

zo roeſt het : ſtilſtaande wateren worden haaſt ſtinken

de: opgeſloote kleederen wremelen van motten en ſchie

ters. Een ydelgemoed is een herberge van zonden: op

welke luyaartsakker, volgens Salomons zeggen,#
- dIn
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'k Hoor naer geen klokke die der ſlaat,

Eer dat ze 's middaags bombam gaat:

Zoo dat ik denk: wel ! hoe is't hier !

't Gebraad is noch niet eens by 't vier,

En 't is zoo laat? De klok die liegt,

Of 't is dat my den tyd bedriegt.

Zoo gaat het naer de noentyd weer:

Ik denk vaak: is het donker weêr,

Of komt den avond al weer aan?

Daar noch zoo weinig is gedaan!

't Is tyd dat ik mijn kaers ontſteek.

Zoo gaat elk uure, dag, en week.

L 5' Nu

dan diſtelen en doornen groeyen. In 't kort, de ledig

heid is, zo als het J. Kats uitdrukt, een moeder van

beuzelingen, een ſtyfmoeder van deugden.

Wanneer de luye ſlang is in het gras gelegen,

En dat de gulde zon komt over haar gezegen,

Zo is van ſtonden aan de ſpinne daar ontrent,

Die flux een booze ſtraal haar in de leden prent,

Wie ledig zit en gaapt, en luyert gantiſche dagen,

Die lyd geduurig nood van duizend quade ſlagen,

Tot ondienſt van de ziel. O vreeſt, gezellen, vreeſt,

De weelde ſchiet haar gif tot midden in den geeſt.

't Gene de Hr. A. Bögaart dus beveſtigt:

Niets is zoo ſchaadlyk aan 't gemoed,

Als luiheid, en ook overvloed.

Wat kan de vadzigheid u geven ?

Zie hoe de ſpin den ſlang belaagt

Als haar de zomerzon behaagt,

Zyn luiheid koſt hem vaak het leven.

Beſteed dan jeugd uw lentetyd,

Eer u die ſchoone gaaf ontglyd,
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Nu oordeeld eens, naer 't geen gy ziet,

Of my de tyd verveelt, of niet,

En of 't zoo groot een wonder ſchijn',

Dat ik zoo lang alleen kan zyn.

Ik hou de tyd in waerde en eer,

Maar ik verdrijfze nimmermeer.

Ga 'k hier en daar bywijlen heen,

't Is om geen tijdverdrijf, ó neen: ,

Maar 't is, om dat beroep en tijd

My dan niet langer t huis en lyd.

Indien ik de een of de aår bezoek,

't Is niet, om dat ik, in mijn hoek,

Hier achter geen meer raad en weet,

Waar in mijn tijd zal zyn beſteed,

Maar dat hier door myn liefde en plicht

Ook trouw verſchuldigt, zy verricht.

Die u bezoekt om anders niet,

Dan dat hem eigen haart verdriet,

En zelfs de tijd hem valt te lank,

Verdient van u heel weinig dank.

Al komt hy dan al menigwerf,

Gy zyt alleen zyn noodbederf.

De reden zyn dan veel te ſlecht,

Als de een of de ander tot my zegt,

Zoo, komt eens uit, om dat den tijd

U doch te lang valt daar gy zijt.

Neen, vrienden; . zoo ik tot u kom,

Geſchied het nimmermeer hierom.

Als ik 't niet deede om uwent will',

Ik zat de ganſche week hier ſtil: E

n

-•
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En zou niet eens noch vroeg noch laat,

Myn beenen zetten op de ſtraat.

Ja, zoo 'k wou uitgaan om een leur,

'k Had hondert plaatzen tot mijn keur.

Daarom gedenkt vry, waar ik kom,

Het heeft geduurig zyn Waarom.

Heeft 't een of 't aår niet veel om 't lyf,

Noch doe ik 't om geen tijdverdrijf. '

Geniet ik wat vermaak of ruſt,

't Is, om den tyd met verſche luſt,

Weêr naer te jagen al myn beſt.

Tijdquiſting ſchuwe ik meer dan peſt.

Fy ! dat den naam van Tydverdryf

Noch by den Chriſt'nen overblijf!

DaarGodzoſcherp eiſcht tijden ſtond,Rom. 13
Die hy ons hier tengoede gond. I I.

Geen meerder klagte is in de hel, Gal. 6.9,19.

Als dat men d'edle tijd door ſpel

En ydelheid verwaarlooſt heeft.

Maar tijd, eens quijt, word niet herleeft.

O tijdverdrijver, wie gy zijt,

Verdrijf ons doch den quaden tijd,

Maar koop den goeden wijſlijk uit; Col 4.
Hy heeft en geeft een rijke buit. v. 5.

De menſch, op koopmanſchappen wijs,

Eilaas! zet alles nu op prijs,

Maargeeft zijn tijd ſlegts overhoop,

Gelijk een toegift op de koop.

Zegt, wie zoo graag naer tijdwinſt zy,

Om die te ſchatten naer waardy?

Men
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Men acht zich nu aan ons verplicht

Voor iet van geen of klein gewicht,

Dat elk doch haaſt, naer zynen doen,

Met 't een of 't ander kan vergoén.

Men dankt ons voor een dronkje bier;

Maar voor een uure drie of vier,

Die me afbreekt van zyn tijd en werk,

En aan hen geeft, dankt niemant ſterk,

Indien men tyd van ons ontfang,

Dat acht men als van geen belang,

Daar nochtans zelfs een dankbaar man

Die nimmer weer vergelden kan,

Noch daar voor, met fatſoen en eer,

Kan zeggen, Haalt uw ſchad eens weer.

Men deelt zyn geld niet gaerne meê;

Maar met zyn tijd is elk haaſt reé,

Om die te quiſten aan een aär,

Als ofze van geen waarde waar:

Daar doch geen ding op aarden meer

Geſpaart mag zyn met lof en eer.

O blinde, waar is uw gezicht?

Hoe weegt gy 't ſwaarſte doch zoo licht?

Geen menſch lyd meer verborgen ſchaâ,

Dan die zyn tijd niet houd te raë.

Zegt, ofer een op aarden leef,

Die ooit verlooren tijd weêrgeef.

De tijd loopt vlug en ſnel vooruit,

Wordt niet herroepen noch geſtuit,

Vlied zachtjes heen, maakt geen gerucht,

En waarſchouwt niemant van zyn via:
- C

i

1
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De tijd word niet beſtiert door konſt,

Noch ooit verlangt tot iemands jonſt.

Hy houd zijn vlugge loop en draf,

Die Godt van aanbegin hem gaf.

Hy ſpant nooit uit, word nooit verlet,

Noch door geſmeek eens neer gezet.

De tegenwoord’ge tijd is kort,

Zoo dat er aan getwijfelt word,

Of tegenwoord’ge tijd ook zy, -

Want ze is alle oogenblik voorby,

Het geen ik nu zegge, is niet meer.

Een andre tijdpunt is er weêr.

De tijd wil 't ſnelſte zyn van al,

Tot dat ze niet meer wezen zal. Openb. 19.

Gy vraagt my, of ik zelve dan "ſ"

Mijn tijd zoo wel toebrengen kan,

Dat ikze aan ieder dus waardeer;

Ik zegge, dat ik zulks begeer,

En tracht'er naer met alle vlijt,

Om niets te quiſten van mijn tijd.

'k Zeg niet zoo zeer wat ik vermoog,

Als wel, waar dat ik meeſt naer poog,

En wat een man, als my betaam'.

Is iemant zelfs ſchoon min bequaam,

Om ſnel te loopen in de baan,

Noch maant hy wel een ſterker aan.

Ja 'k ben, door Godts genaë, zoo verr',

Dat ik volmondig zeggen derr',

Dat ik tot in mijn ziel bezucht

Den tijd, die 'k miſſe zonder vrucht. I

- k



74 W. S L U I T E R. s

Ik overdenke dag by dag,

Hoe 'k beſt mijn ovrig leven mag 1 "ia.
Beſteden tot Gods dienſt en eer, “UCrS, 2,

Ik vrees geen ding ter werelt meer,

Dan dat my ooit veel aardſch bedrijf

Mogt komen vallen op het lijf

Tot niet- en quaaddoen zal, met weet,

Van my geen uure zyn beſteed.

O menſch, die, met zoo licht een hand,

Den dierbren tijd verlanterfant,

Verzin doch, waar gy henen zeilt.

Kooptijd uit, wijl ze u word geveilt. Eph 5.
Maar die ze beſt uitkoopen wil v. 16.

Tot zielen oeffning, moet in 't ſtill'

Al veeltijds weten om te gaan

Met ſtommen, buiten 's werels baan,

Zoo dat hy afgezondert leev', Spr. 18.

En zich geheelyk overgeev', TV, I

Met lijf en ziel, aan 't loflyk werk,

Verkoren tot zyn oogemerk.

Dit maakt ook, dat mijn Eiberg* my

Zoo mooi als 's Graven-Hage + zy.

'k Was

* Eibergen is gelegen in 't Graafſchap Borkeloo, byna

vyfuuren ten ooſtenZutphen, aan de Berkelſtroom, niet

verre van de grenſen des BiſdomsMunſter.

i Andersook den Haaggezegt, eengroot welbewoont

vlek of open ſtad, in voorrechten geenige ſtad in Neer

land wijkende, in 't zuidweſterdeelvan Holland, onder

t gebied van Delfland, omtrent een klein uurtje van de
N- Noord
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n; -

fi,

'k Was leſt een ruime tijd aldaar,

Maar zat meeſt, d'eene dag na d'aår,

Op mijn vertrek in ſtilte alleen,

Met boek- en ſchrijftuig om my heen,

En hiel mijn deur en venſters toe,

Van al 't gezwier ontruſt en moe,

Mijn vrienden deén my dikwils d'eer,

Om my te leiden op en neêr,

Naer 't Princen Hof, of naer 't Voorhout,

Daar me al, wat pragtig is, aanſchouwt,

Waar in ik wel haar gunſt aannam,

Maar, als ik op mijn kamer quam,

Was daar, in plaats van al 't gepraal,

In ſtilheit weêr mijn zoetſt onthaal.

Dan dacht ik by my zelf altijd;

Wat lijd een Chriſten hier al ſtrijd,

Die in de werelt geen vermaak 1 Ioan. 2. 15.

Begeert, dan dat hy die verzaak! * * *

Geloof my, dat ik reis op reis

Zat by my zelf in zulk gepeis:

Al woonde ik in den moojen Haag,

Die mooiheit waar my ſlegts een plaag,

En gaf my veel belet in 't myn,

Waar in ik doch moet bezig zyn.

- Of

Noordzee, en bynaanderhalften noorden Delf. Is wel

eer een luſtplaats, boſch of haage van de Graven in dier

tijd geweeſt. En daarna, in 't 528ſte jaar, deerlijk van

Marten vanRoſſum, krygsoverſte des Hertogs vanGelder,

uitgeplundett en verwoeſt. Zie de Nederlandſche Oudthe

den op de 167" bladzyde.
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Of zoo veel koetzen, met veel ſtaat,

Hier hoſſeboſſen langs de ſtraat,

Zoo dat het in mijn ooren raaſt,

Daar van hebbe ik de zatheid haaſt.

Al waar 't te Eiberg ook als hier,

Gedagt ik, wat zou dat gezwier

Voor my zyn, die naer ſtilheid tracht,

En 't ander maar voor quelling acht,

En de onweêrroepelijken tyd

Niet gaerne in aardſch vermaak verſlyt!

'k Ben noch al van het zelf gevoel,

Waar onze plaats zoo vol gewoel,

En praalde ook zoo in weelde en glans,

Ik blijf hier in myn huis nochtans,

En had noch luſt, noch tyd, om 't oog

Te weiden in al 't ſtaatvertoog.

'k Weet in die grootſche ſteen ook lien,

Die 't al met tegenheid aanzien

Wat daar van 't wereltſche geſlacht

Zoo word geacht of naer getracht,

En daaglyks met een boek in 't ſtill'

Op 't beſt vernoegt zyn naer hun will'.

Wat helpt hun al die luiſter dan?

Dewijlze liever zyn daar van,

Op dat hun oogen, ooren, hert,

Niet zyn bekoort, deurboort, verwert.

Is 't hier te doodſch: weet, dat voor my

Die doodsheid als een leven zy.

Maar veel gewoel is my een dood,

Waarin ik nooit ben, dan door nood.

'k Ben
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'k Ben op geen plaats zoo wel te vreên,

Als daar ik's wereltsydelheên

Al levendig ontſterven mag.

Of iemand op zyn leſte dag,

Wanneer hem doods geweld omvat,

Ey wereld! zegg”, wat lof is dat?

Ik tragt, dat ik de wereld haat,

Eer dat zy zelve my verlaat.

Al quam my al de werelt toe,

'k Zou doen het geene ik heden doe,

En zoeken, even graag en ſterk,

Al voort te gaan in 't zelve werk,

'k Zou by my ſelf nooit blyder zyn,

Dan als ik blyven kon by 't myn.

't Genoegen, dat ons de aarde geeft,

Is niet in dingen die men heeft,"

Maar in 't gemoed van een die ze acht.

Iet grooters word van ons verwacht.Rom. 8.23.

- M Al

* Daarom zegt Salomon wyſſelijk: Ik merke dat 'er

niet beter is, als weldoen en vrolykzyn : Dusdoende ont

loſt men zich beſt van onnutte zorgen, gelijk de Ridder

Kats, en koning David, hier op aantoonen: dat ze

verzamelen, doch niet weten wie het krygen zal.

Wat luſt den armen menſch, met handen en met voeten

Hier in dit aarden hol, gelijk een Mol te wroeten?

Wat heefthydoch vooralzijn zweet,meer als het Fret;

Een ander eet het wilt, en ky krygt naau een ſlet

Eens afgeſleten doeks, om mee te zyn begraven.

Dat is het loon van zyn gewoel en angſtig ſlaven.

Wel aan! 't is lang genoeggewroet, hefop uw hooft,

En ſpoort naer wilt, waar van gy nooit kont zyn berooft.
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Al waar ik van al 's werelts eer,

Van al haar vreugt en rijkdom, heer,

Het waar een arme ſlaverny,

Zoo 'k daar door week van God en my.*

Daar is geen waar geluk in iet,

Daar niet is dan een groote niet, Spr. 23.5

Dat,

* Niet oneigen zegt de Dichter A. Bogaert hier op:

Geef, zyt gy vroed, een edle blyk

Van deugd, en jaag naer 't hemelryk,

Dan hebt ge een edle vangſt bekoomen.

Wat baat u 's werelds overvloed ? -

Jaag, jaag naer 't onvergangbre goed,

Dat Godt om hoog bereid den vroomen.

Het aardſche is nietig, en verdwynt,

Daar deze alle eeuwen over ſchynt.
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Dat,alseen ſchouwſpel,eens verſchynt, corz.31.

En daar mede,alseenſchim,verdwynt. Hands 23.

't Is ydelheit der ydelheên, Pred. 1. v. 2.

Al wat gezien word hier beneén,

Wat ooit een vleeſchlyk herte vleid,

Een Chriſten leeft voor d'eeuwigheit.

Dit 's ook mijn doel, waar naer ik mik. Phil. 3.

Hoe zoude ik dan den oogenblik * 14

Mijns levens geven aan bedrijf, Pred. 1. v. 3.

Daar niet op 't leſt van overblijf?

Haaſt valt dezeaardſche hut daar neer, 2 Cor. 5.
En daarom yvere ik te meer, Z/éry, I,

Dat al myn tyd en vlyt doch wel

Beſteed zy, eer de dood zoo ſnel

En onvermoedlyk my verraſch,

En al mijn ſpillen werpe in d'aſch.

'k Moet nu iet doen het welk als dan2 Pet. 1.

Den levenden noch ſtichten kan. v. 15.

Ons leven gaa,doch zoo niet heen -

Voor luiden van onze eeuw alleen.

Men moet iet doen, dat voor de lién,

Die naer ons leven, ook noch dien'

En aan meer eeuwen voordeel geef.

Men leeft voor wein'ge, zoo men leef

Slechts voor de luiden van zyn tijd.

Men kan ook,buiten 't oog der nijd, Pred. 4.2,4.

Die na de dood niet word geacht,

Iet doen voor 't verre nageſlacht. *

2. Is

* En waarlijk zoo zyn er veele in de wereld de: p

H&#

N

2
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Is mijn talentje klein en ſlecht, Matt 25-15, ére

Het moet al mee zyn aangelegt,

Schoon 't veel geringer waar in waard',

Ik bergd'et nochtans niet in d'aard',

Om dat ik merk', hoe 't hier of daar

Meer ſticht, als of 't iet grooters waar.

Zoo niet, het houd ten minſten my

Van ſchendig niet- en quaeddoen vry.

' Denkt, als ik dit al t'zaam betracht,

En naer behooren neeme in acht,

Of my myn ſtille leven dan

Te lang valle of verdrieten kan.

Doch elk en vat het niet zoo reé,

Die 't vatten kan, die vat 'et meê.

't Is juiſt voor iedereen geen raad,

Te leven in zoo ſtille een ſtaat,

Die voor een zwaar en traag gemoed,

Door Satans liſt, veel onheil broed.

- Weet

die meeft in dezelve leven, wier naam en faam alle

monden melden, en alle ooren ontfangen: die de vruch

ten van hunne geeſtige gedachten ten koſten van vele uu

ren ſlapens, uitgewrocht, elkeen, zonder onderſcheid,

om niet, en t'effens, veilen, en geeſtigeluiden door een

kort begrip maken. Hoe zodanigeluiden duiſterderle

ven, hoe ze meer in 't licht woonen; en te meerzybe

dekt zyn, te meerzy gezochten bevraagt worden. Wie

zich zelven met eigen zap kan voeden, en vermaak

neemt met de doodengemeenſchapte hebben, om zyn

evenmenſch te beteren, leeft een zeer gelukkig en he

mels leven.
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# Weet, dat geen eenzaam leven paſt

Voor een, die zelfs zich is tot laſt,

En de aarde die hem dragen moet,

En met verdriet zoo ledig voed.

Men bind'er zich, door los beſtaan,

Ook nimmer door geloften aan.

't Is voor een menſchenkind, in tijd

Van zwaare aanvechting en van ſtrijd,

Niet raadzaam, dat hy eenzaam zy,

Maar zich by goed gezelſchap vly', *

Het welk hem helpe en onderſtutt', Pred. 4.

En voor bedroefder leed beſchutt'. verſ 19

Maar zoo men, van verzoeking vry,

Zich zelf gemaklijk machtig zy,

En, ſterk en moedig in den Heer, Eph. 6.v, 1o.

Zich in zich zelve wende en keer',

En ſmaak het allerheuglijkſt zoet

Van zoo een werkzaam vry gemoed,

Men blijve in zulk een ſtaat, alsdan,

Zoo lang vry eenzaam als men kan.

Ik voege myn genegentheit

Aldus naer tijds gelegentheit.

Mits Godt mijn huis dus eênzaam ſtell',

Zoo tracht ik de eenzaamheit ook wel,

M 3 TOt

* 't Quaad gezelſchap dient gemydt, en 'tgoedege

zocht te worden uit welke geneigtheid debron ontſpringt

dat het grootſte vermaak des levens de liefde zy: de

grootſte ſchat vernoeginge:het grootſtegenot de gezond

heid: het grootſte gemak de ſlaap; en 't grootſtegenees

middel een getrouw vriendt.
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Tot myn en andre luiden baat,

Te bruikcn, eer den tijd vergaat.

'k Geniete zoo een ſtillen dag

Niet langer dan ik kan en mag.

Belieft'et Godt, dat ik eenmaal

Mijn jonge ſpruitjens by my haal,

Met al wat tot haar dienſt behoort,

Dan is myn gantſche wooning voort

Van goed en zoet gezelſchap vol.

'k Moeſt ongevoelig zyn of dol,

Zoo 'k daar in ook geen vreugt en had.

Myn kindren zyn myn rijkſte ſchat,

Myn erven die ik overwon Pſalm 127. v. 3.

Naer dat ik d'Egtſtant eerſt begon,

Konde ik ze bey, met goed fatſoen,

Hier by my zelf zoo wel voldoen,

Als nu ſteeds op hen word gepaſt,

'k Zou my een luſt zyn, maargeen laſt.

Godt gunn'my,dat ik ze,aan myn diſch,Pſ128.

In vrede, mag gezond en friſch, *3

Gelijk olyveplanten, zien,

En daaglijks haar myn liefde biên.

Het zal ook ſtrekken tot Godts eer!

Zoo 'k wel myn eigen huisregeer', 1 Tim. 3.

En hou myn kindren met beleid, "* 4.

In ſtemmige onderdanigheid,

Ja zoo zoud uit der kindren mond Pſ. 8. 3.

Godts lof hier by my zyn verkond: Matt.21.16.

't Geen 't zoetſte zoet is in een huis.

'k Zal nochtans haten veel gedruis,

- En
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En trachten, dat ik ook alsdan

Noch by my zelve woonen kan,

En, zonder nood, geen aardſch bedrijf,

Aanhalen, maar in 't myneblijf: -

Gelyk ik heb tot noch gedaan.

Ik heb er 't volle voer doch aan,

En ken myn ſchoudren veel te zwak

Tot meerder laſt en zwaarder pak.

Geprezen zy myn Godt, dat hy,

Die beſt myn zwakheit kent, van my

Totnoch toe d'aardſch beſlommer weert.

Al word myn geldſchoon niet vermeert,

Hy gunne my voortaan 't geluk,

Dat my geen nypendearmoé drukk”, *

4. - Die
w

* d'Ervarentheid heeft ons doen zien, dat zoekers van

kunſten, vinders des bedelzaks zyn. Zoo ging 't eene,

die een ambachtsman om een aalmoes bad, en zeide,

een meeſter in dezeven vrye konſtentezyn. Denhand

werker antwoorde, dat hy hem in geleertheit al verre

te boven ging, alzo hy maar eene konſt geleert hadde,

met welke niet alleen zich zelven, maar ook vrouw en

kinderen den mond ophield. Waar uitgevolglijk waar

is, dat de armoede de zuſter en deelgenoot van goed

verſtand zy: 't zyn tweelingen, die geen hongerlyden,

dan als den hulſt groen is. Daarom klaagt Petrarcha,

in een zyner Klinkdigten, dat de wysheid naakt , en

de onwetenheid in goudgeborduurt laaken opgetooit

gaat. Zo heeft eertytsdien vermaarden Plautus zyngee

ſtige werken gemaakt, draayende een molenrad, om

lyf en ziel by een te houden: gelyk ook Mevius dezy

ne, gekerkert en verhongert, geſchreven heeft. Lac

tantius, de waerdigſte Schryverzyner eeuw, heeftzyn

gant
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Die de oorzaak wezen moeſt alleen,

Dat ik zou buiten 't myne treën,

Al wiſt ik ergens veel profijt,

Zoo't zyn moeſt met verzuim van tyd,

Die ik tot iet beters kan beſteén,

Dan 't geen ment'zaam raapt hier beneen,

't Waar

gantſche leeftyd met de armoedegeworſtelt. En zokon

nender overvloedige voorbeelden te voorſchyn gebragt

werden, ten bewys, dat de geleertheid het tegengewicht

van rykdom, en 't naaſte maagſchap van armoede zy.

Maar die 't geluk van zodanig een gezelſchap hebben,

en den rykdom des geeſts verre boven die des geluks

ſtellen, oordeelen dat hun ongunſt genoegzaam geboet en

gebetert is, als ze met een korsje broods in een vin

er wyns gedoopt, zich zelf in de deugd en geleert

heit wentelen en ſpiegelen mogen.

-

n
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't Waar eer en meer verlies dan winſt;

Het meeſte wierd verquiſt om 't minſt.

Al de arbeid van een wereldſch kind Pred. 5.

Hsdoch, in plaats van winſt, maar wind,"J '5'

Wanneer hy naakt weer heenen gaat,

En 't alles in de werelt laat.

Mijn ſtille vryheit was mijn ſchat,

Zelfs doe 'k zoo wel verzelſchapt zat

Met haar die 't nooit in 't ſtill' verdroot:

Maar, met my, al 't gewoel ontvloot:

Om 't eeuwig onwegneemlyk Een Luc. 1o.
Dat nut en noodig is alleen. t). 42. .

Dit was haar ſchat en eer, dies quam

HAAR EERTRooN RAS BY 'T SALIG LAM. *

Zoo 'k leven mag met myn#
Zal nochtans hier, om aardſch gewin

Of voorraad van veel tijdlijk goed +

Niet veel gezweet zyn of gewroet,

- M 5. Zoo

* By welke Anagramma, of Letterkeer uit den naam

des Autheurs zalige huisvrouw , MARGARETA SYBILLA

HooRNAERTs, ſtaat deze ook bekent:

EY ! RAT NAAR ABR'HAMs GLoR1sToEL.

Geen winzugt washiergehuisveſt: maar zyne behoor- -

lyke zorg voor 't lichaam, deede ook veel tot het welwe

zenzyner ziele. Onzen Dichter wiſt, volgensder wyzen

voorbeeld, goederen te bezitten, en van dezelve niet be

zetente werden.'t Ontydig rapen enſchrapen,is een vloek

voor den erfgenaam : want men ondervindt vaak, dat een

wrekachtigen verſpaarder zyn goed aan eenen verquiſti
t gen

r
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Zoo lang de nood daar niet toe dwing,

Die 'k maar alleenlyk uit beding.

-
Krygt

gen opſnapper ten beſten laat, en, alsj. Katsuitdrukt,

onnuttelijk door de billen lapt.

Zolang den Ezelleeft, werd hem denrug verſleten

Door dagelykſchen laſt, watdiſtelsiszyn eten: (been.

Maar ſteekt hem eens de moort,daar fluit men ophet

Daar raaſt de mallejeugd, en hippelt onder een.

Spaart, wrekke vader ſpaart;uw zoontje komt tenleſten,

Dat ſchinkt, en drinkt, en klinkt, dat geeft et altenbeſten,

Datzingt, en ſprinkt, en vinkt, dat vogeltjaagt en viſt,

Ontydelyk geſpaart, onnuttelyk verquiſt.

Welbegreephet dan deWyzeman in zyn Prediker: Ik

hatede ook al myne arbeid dien ik bearbeid hadde onder de ſon

77p N
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Krijgt myn gezin geen tydlyk goed,

Dan 't geen dat ik haar winnen moet,

Zoo wil haar deeltjen ſober zijn.

Ik mag niet woelen buiten 't mijn,

Noch ſteke, door te veel beſtier,

Myn hand niet in een noodloos vier.

Doch waar toe maak ik veel gewag

Van den onwiſſe aanſtaanden dag? spr. 27.

'kVergat ſchier,dat ik ſlechts beſchreef, " "

Hoe 'k nu in deze winter leef,

In ruſtelooze ſtilligheit,

Verkooren uit vrywilligheit,

En dus alleen hier duuren kan.

Begrijpt men 't niet, dit is er van. -

Myn werk, myn Zang, en Poëzy,

Brengt altijd my verandring by,

Zoo dat ik nooit op een ding dutt.

Mijn ledigheit heeft ook zyn nut:

En wat ik hier dus eenzaam klaar,

Dat word aan veelen openbaar,

Zoo dat het nut en dienſtig zy

Zoo wel aan andren als aan my.

Wie niet in't ſtill zich zelf kan voén,

En t'zaameaanandren voordeel doen,Phil. 24.

Waar

me dat ik dien zoude agterlaten aan eenen menſche die na my

wezen zal, want wie weet,ofhy wyszal zyn,ofdwaas?daar

om beſluit hy: Is et dan niet goet voor den menſche,dat hy ete

en drinke, en dat hy zyne ziele het goede doe genieten in zymen

arbeyt? Ik hebbe ook gezien, dat zulks van de hand Godes is,
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Waartoe de Chriſt'nen liefde ons raad, Heb. ze.

Schuwde eenzaamheit als't giftigſt quaad.25.

Men is niet voor zich zelf alleen, Phil. 2. 4.

Maar ook voor andren in 't gemeen.

Geen koorenmaat bedekkeuw licht, Matts.

Het glinſtere ook in elks gezicht, 15, 1°.

Zoo veel het zonder huichlen kan:

Dan krijgt'er Godt meer eere van.

Men vrage nu voortaan niet meer,

Hoe 'k dus alleen myn tyd paſſeer?

Dat niemand zulks te vreemt voor koom,

Zoo helpe ik hem nu uit den droom,

En toon hier, hoe 'k den wintertijd

Zoo ſtil en afgezondert ſlijt.

Ik voelde in my een zoete drift,

Om dit te ſtellen in geſchrift,

Want waar myn kennis my ontmoet,

Of wie my zend een brief of groet,

Ik hoor al dat er word gepraat,

Hoe 'k leven kan in zulk een ſtaat ?

Elk dunkt, hy kan dit niet vermoén,

Dat iemand die 't wel konde doen,

Indien hy 't anders hebben wou,

Zich zoo alleen behelpen zou. -

Jawel! zegt een die 't hoort of ziet:

Die man behoefd'et immers niet;

Dat hy, die zoo gantſch eenzaam leeft,

Geen wil meer van de werelt heeft.

Wat ! wat ! heft weêr een ander aan;

Men
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Die

Men moet hem eens ten beſten raân; *

't Geeft hem geen aanzien noch ontzag,

doch wel anders hebben mag

Ja wel, is 't mooglyk! zegt een aär,

Indien ik in zijn plaatſe waar, *

Ik

* Den wyzen voegt het veiligſt, niet aan twee zy

den te hellen ; zy weeten dat raadslieden en vrienden

tweezintszyn aan te merken, dat verſcheidene van aart,

en licht en zwaar , zelden over een komen. 't Is in

het zinnebeeld van den Ridder Kats klaar te zien.

Den Aap die niet en dient als om degekte ſcheeren,

Gaat met een tegen-aart, de Schilpad van hem weeren,

En ſchouwt dat zedig dier, dat ſtaag blyft in zijn huis,

Om dat et niet en loop als ander wilt geſpuis.

Een man van ſtillen aart, heeft nimmer welbevallen '

Aan yemand, die van ouds genegen is te mallen.

Ontgaat die tegenheid, zoo leefje onbevreeſt,

Daar is geen felder beul, als binnen in den geeſt
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Ik deê my beter wat te goé:

Hoe brengt hy zoo zyn leven toe?

Dan vraagt er een weer, zit hy daar,

Nu noch al als een kluizenaar,

En zonder dat hem zulks verdriet ?

'k Verſta my zulk een leven niet. *

Dan roept een vreemt en los gezel,

Dat lijkt het monniks leven wel, t

Hy zou met kleine moeite en pijn

Alzoo haaſt geeſtlijk konnen zyn:

Als of het geeſtlijk leven maar Gal 6 v. 1

Aan klooſters vaſt gebonden waar, -

En of niet elk van ons zyn vat 1 Theſſ. 4.

Zoo wel in eerbaarheit bezat, vers. 4.

- En

* 't Is niet buiten waarheidgezegt: dat vinnige boer

teryen zonder onderſcheid, ſpruiten uit een quaadaardige

natuur, en uit een voornemen om anderen te hoonen,al

ſchoon men zelf daargeen voordeelbyheeft. Ook wel uit

ydelheid, of uit inzicht van zichzelf te verheffen.

f 't Is beter dat eene edelmoedige ziel zich van desſpot

tersgezelſchap afzondere. Daarom zegt Thomas van Kem

pen, die in zijn Celle blijft, vind'er in, dat hy dikwils
buiten# Doch dit Monniks leven kan geen vol

komen geruſtheid belooven, alſchynt men eenen goeden

Monnik, of godvruchtigen Woeſtynierte wezen. We

gens der Monniken orde is niet ondienſtig dit klein ver

toog te geven. Zybewoonen de Klooſters, doen open

baare belydenis van vrywillige armoede, kuisheid, enge

hoorzaamheid, volgens zekere regels: over welke zyn

hunne Prioren, Opzienders, Gardianen) Voorſtanders,

Prelaten, te weten, Abten ofOverden. Wat eenen Klu

zenaar (Eremyt) aanbelangt, is eene die zich onthoudt

in de woeſtyne, of eenzame plaatze.
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En's wereltsydelheên kon vliên,

Als juiſt geſchooren Klooſterliên. *

Noch roept men; Dit en heeft geen aart,

Want komt hy thuis, hy vind zyn haert

Gants koud. Maar weten zy 'er van,

Hoe haaſt mijn viertje branden kan?

Ik haal myn hout niet eerſt van veer;

't Leit by my voor de ſchoornſteen neêr,

Schoon uitgedroogt, en heel verjaart,

Van 't Munſterſch krijgsvolk fraai geſpaart,f

Veel meer dan eenig huisgerak,

Of mantels, kleeren, zak of pak;

Het komt de blaasbalg ſchier te voor,

En warmt het heel gemakje door.

Maar elk verwondert zich vooral,

Hoe lang my hier de tyd wel vall'.

't Is een uit hondert, die den ſchat

Van ſtille bezigheit wel vat. .

Men

* Hetgeeſtelijkkleed en de geſchooren kruin baaten niet

veel:maar een verbetering derzeden,en een volkome ver

ſterving onzergenegentheden, maken eenen waaragtigen

godsdienſtigen: dus drukt het T. van Kempen uit.

f Ditgeſchiede in 't 1665ſtejaar, toen ChriſtoffelBer

nard van Galen door den Koning van Engeland opgeruid,

en met geld geſtijft,denStaat der vereenigdeNederlanden,

naer dat zijn krygsvolk alreede in derzelver gebied in

gedrongen was, ſchanſſen en kleine ſtedekensin't Graaf

ſchapZutphen overheerde;denOorlogaankondigden,doch

wierd in 't volgende jaar, zo door de aankomende Franſe

hulpbenden, als bondtgenootſchap met Brandenburg, ge

noodzaakt vrede, met inruiming van 't genomene, te

maken.
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Men grijpt het al aan 't onregt end.

Dies maak ik 't alles hier bekent.

Wie nu dit leven prijſt of laakt,

Ik ben er zelve meé vermaakt,

En zinge als noch myn oude lied:

't Beval is 't al; en is 't zoo niet ?

Ja zoo het ſpreekwoord heeft gelyk,

Is 's menſchen zin zyn hemelryk.

Genomen dat dit leven my

Zomtyds wat ongemaklijk zy,

En juiſt niet ga gelyk 't behoort,

Is 't elders naer elk wenſchen voort ?

'k Weet zeker, dat by veel gezwier

Wel meer te ondeeg is als hier,

Zoo datm'er zomtyd knort en kijft,

En om een beuſling misbaar drijft.

Zoo 't hier zomtyds niet regt en gaat,

Ik worde alsdan op niemand quaad,

Noch ſpreek iet, dat niet wel betaam'. -

Ik ben hier doen en laten t'zaam,

En kan in al myn overleg,

Wel met my zelven over weg.

'k Ga evenmoedig uit en in,

En niemand overdwerft myn zin.

Een droogebeet met vredeen ruſt spr. 17. v. r.

Was ook weleer een Koningsluſt.

Niet dat mijn hooft zoo korzel zy,

Dat ook een ander niet met my

Zou vreedzaam weten om te gaan,

Alleenlyk wijze ik hier mede aan,

Dat
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Dat in een huis vol levens 't kruis

Zoo wel is, als in 't eenzaam huis.

't Zy hoe men 't ſchikk', met veel bedil,

't Is nooit volmaakt naer iemands wil.

Indien ge iets beters vinden kunt,

Dat word u wel van my gegunt.

'k Misprijs het goé van andren niet.

Elk leve maar, na dat hy ziet

Dat beſt, naer zyn beroep en ſtaat,

Zyn werk gedye en effen gaat."

'k Ben dus tot noch toe wel vernoegt:

En, zoo 't Godt anders met my voegt,

Ik voeg my naer zyn wil, hoe 't keert,

Na dat als dan de tyd beſt leert.

Of iemand my hier om beſchimpt.

En 't vleeſchlijk oordeel ſchoon beglimpt,

N Ja

* Nooit heeft onze verhemelde Dichter toegelegt, om

aan de aardsgezinde lievelingen zijne liefde over te geven.

Zyne wysheid begreep de waarheid: Dat de liefde Godts,

en die der waerelt, niet wel t'zamen kunnen woonen.

Een dak is onbequaam, om Sara en Hagarby een te hou

den, de dienſtmaagd moet voor de vrouwe wyken, en

de woeſtyne kiezen. De reden, dat de hemelter zyde

moet ſtaan, en deaarde den menſchen tot een hemelge

worden zy, is licht op te maken uit het antwoord dat de

Hartog van Alva aan Hendrikden vierden, Koning van

Vrankrijk, gaf, als hy hem vroeg: Ofhy de Eclips, of

Zonnezwym, nietgezien hadde? Neen, ſprak Alva, want

ik heb op de aarde zo veel te doen, dat my de tydt ontbreekt

om den hemelte beſchouwen



94 W. S L U I T E R. s

Ja of my ſchoon een werelts zot

Voor vies houd, of te ſlecht en bot,

Om met de menſchen om te gaan,

Ik ſtoor er my heel weinig aan. * Joh. 4. v. 5.

Wie wereltſch is, brengt wereltſch voort,

En word van werelts volk gehoort.f

'k Ben

*Welterecht zijn aan zodanige onervarenequelgeeſten

't zeggen van Saluſtius toepaſſelijk:

Zy voeren praats genoeg, maar weinig wyze taal.

Dierhalven is'er geen nutter wetenſchap in dewaereld,

dan de zotternyen vananderen heuſſelijk op tenemen:ge

beurt dat niet, dan maken wy van hunnedwaasheid de

onze. 't Is dan beſt de ſchempers en logengeeſten t'ont

wyken.

Men hoeft maar een, die eerlijk leeft,

En van ons doen goedt oordeelgeeft.

Niets moet ulicht aan 't ſpreeken krygen,

Dan 'tgeen, dat beter is, dan 't zwygen.

Spreek, ofgy leeren wilde 't geen

Gy niet begrypen kunt alleen.

t Terentius ſtemt hier in overeen, als hy zegt: Gevoeg

lijkheid baart vrienden, en waarheid haat. De waarheid

heeft zichalthans benevelt moeten vertoonen:wantzoie

mant dezelve, zonder omwindſelen, wil voortbrengen,

hy wort van ieder gehaat,maar voegt hy zich naerde wae

reld, hy wort van ieder gemint. Dus wort aan deydel

heid een zetel opgerecht; en zy, die nooitby zichzelven

intreden, en echter alles wel willen onderzoeken, moe.

ten, door hooger vernuft van waereltſche wijsheid, die

van God, buiten God, weten te redenkavelen,onder de

zotskapofſpeelpopderwaerelt, hunnebytzalfseve:

el
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'k Ben wys, zoo 'k wys in 't myneben,

En zoo 't gewicht myns ampts beken,

Dat ik myn werkby daag beſtell' 15oh.9. v.4

Eer my met ſchrik de nacht verſnell',

Myn adem ylt, van ſnik tot ſnik,

Vaſt naer den leſten oogenblik,

Gelyk een uirwerk, dat ſteets gaat,

En naer lang loopens ſtille ſtaat,

Doch niet weer opgetrokken word.

Haaſt is myn tyd voorby geſnort.

Dan leid daar ook al 't aardſch beleid,

Aan deze ſtip hangt d'eeuwigheit.

HEER, sus Lust M x u' w1L L'.

Dat hier geen blaadje ledig blyve,

Hoor wat een deftig Leeraar ſchrijve,

Ter plaats daar zijn deurwijs beleid

Veel roemtvan 't goed der Eenzaemheiti

N 2. Joan

ſtellende ten dien einde de misſlagen en zotternyen van

anderen, met een vergelykinge vande onze, als daar aan

onſchuldig, naakt en klaar ten toon. Zodanig wiſt zich

eertyds de vermaarde Gui Patin (hier vooren gemelt) die

ſchimper van 't hoofttot de voeten, te dragen. Ziehem

afgebeeldt. Zijn hoofd,bef, wambes, kouſſen,laersjes,

al dat ſtelſel had den bras van de Mode, en pleitte tegen

deydelheid. Inzyn gelaathadhy eenenzwiervan Ciceros

in zijn vernuft den aart van Rabelais. Zijn grootegeheu

geniſſe verſchafte hem altijd ſtoffe tot veel praatens, en hy

praate veel; doch gelijkhy een menigte byzonderezaken

wiſt, en het gezelſchap verandering van voorwerpen gaf,

hoorde men hem met groot vermaak.
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Joannes Hoorenbeek,Theol. Pract. Tom. II.

Lib.IX. Cap.XXVI.

In het Duitſch vertaalt.

O Ns geheele leven brengen wy of alleen, of

met anderen, toe. Doch in allerleima

niere, altijd en voor alles, en in alles moet

men Godt dienen, maar dewijl wy in gezel

ſchap malkanderlichtelyk beletten, ten min

ſten dat wy 't zoo vryelijk niet doen, dik

wils ook zoo wel niet als 't behoort, hierom

zoeken wy naerſtelyk de geruſtheit en een

zaamheit, op dat wy 't met Godt alleen zoo

veel te vieriglyker en heiliglyker doen, als wy

te meer alleen, en van menigerlei beletſelen

verder af zijn.

Opſchrift, gevonden op het doodtkleed des Dichters.

Dit is het laatſte gewaadt.

7 Ie hier de koſtlijkheit, denrijkdom en denſchat,

Diek van altaardſchegoedtenleſten mee zal dragen,

Daarom hebik er nooit veel mee te doen gehad,

Vermits mijn oogennaereen beter opwaartszagen.

O menſche, wiens begeert hiernimmer word verzaad,

Denkt immers op uw eind, als alles hier moet blijven,

Behalven dedle ſchat der ziel' die met ons gaat:

Ei wilt dit zo in 't hert, als op uw grafkleedſchrijven.

HE E R, S U S L U sT M Y U' w I LL.

Letterkeer uit

* . - WILHELMUS SLUYTER U S.
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v R E U GD E

L I E F DE ZAN GEN,

Aan de Chriſtelyke Gemeinte binnen en t

rondom in de buurten des Kerspels van

E I B ER G E N.
--

%

'/////

Ps ALM 32. vers 1 1.

Verblyd u in den Heere, ende verheugt u, gyrecht

veerdige, ende zingt vrolyk, alle gy op

rechte van herten.



1 THEss. cap.2. verſ 7, 8, 19, 2o.

WY zijn vriendelijk geweeſt in 't midden van

ſt u, gelijk als een voedſter hare kinderen koe

Cft.

Alſoo wy, tot u zeer genegen zijnde, hebbende

u gaerne willen mede deelen niet alleen het Euan

gelium Godts, maar ook onze eigene zielen, daar

om dat gy ons liefgeworden waart.

Want welke is onſe hope, ofte blijdſchap, of

te kroone des roems? En zijt gy die ook niet voor

onzen Heere Jeſu Chriſto in zijne toekomſte?

Want gy zijt onze heerlijkheit ende blijdſchap.

w

-



Op het uitgeven der Heilige

GE ZAN GEN,

Van den HE ER E

W. S L U I T E R.

Miſcuit utile dulci.

Eiberger akkers, milt bedout,

Grasrijke beemden, weelig hout, /.

In deêlſte luchten opgeſchoten,

Kerktorenſpits en hooge kerk,

Gy boven al, gy rijſt aan 't zwerk,

Op S L U 1T ER s maatgezang en noten.

De kunſtbeminners danken u,

Om hem, die hier, van zorgen ſchuw,

Weêr rugwaart roept de gulde tyen,

Hier eerſt die zoete zangen zong,

Zoo lekker op een kenners tong,

Als verſche tijm voor honigbyen:

Geen herderszangen, als het velt

Der Sicilianen ons beſtelt,

Van Maro op een Roomſche wyze

Gezet, maar als een herder paſt,

Die Jeſus ſchaapskoy hoedt voor laſt,

Den hoogſten. Dondergodt ten pryze.

N 4 Out



Out Tibur houw het my te goé: r

Eibergen, geeft dien gront niet toe,

't Sabijnſche boſch niet, noch de ſtreeken,

Daar Flakkus dichtkunſt rees om hoog

En in de wolken, uit elks oog, -

Of vloeide op 't ruiſſchen van de beeken.

De galm der Venuſynſche lier

Word nu verdooft met eenen zwier

Van rym en rymſtof, daar de koning

't Hebreeuwſche Godtshuis meê vereert,

1n 's hemels lofgalm uitgeleert,

Als hy zijn kroon buigt voor Godts krooning.

Op zulk een dichtmaat, die beſt ſluit,

Noodt SL UIT ER Englereien uit,

Die hem beminnen en belonken,

Waar hy alleen in 't velt komt treén.

Alleen en onverzelt? ô neen!

Om hier den Englezangk t'ontvonken,

Om t'onderhouden met muzijk

Zijn eigen geeſt en 't hemelſch Rijk.

't Zy dat de zon beginn' te rijzen,

Of hooger op in 't Zuiden klimm',

Of 's avonds duik' beneên de kim,

Zijn dicht rolt ſchoon op hondert wijzen.

Nu haakt dat landwerk, om het licht

t'Aanſchouwen, dat het eeuwen ſticht',

Gewilt, gelezen in elks handen,

Gezongen, waarmen Neêrlandſch ſpreekt,

En bitſe Nijdt heur tanden breekt, - t

Die heilge dichters aan durft randen. - -

Dat t



t

f

Dat 's eerſt het rechte wit geraakt.

Een dicht, dat ſticht en ook vermaakt,

Wint prijs, en kort den tijd zijn vlerken.

Zoo gaan Muzijk en Poëzy

Beſt, als twee Zuſters, zy aan zy,

Om 't woort des predikſtoels te ſterken.

Men zwijg van Orfeus nu voortaan:

Zijn roem begint nu af te ſlaan,

Hoewel hy boomen quinkeleerde

Van# plaats met zijne tong,

Een rots gedwee en vrolijk zong,

En 't wilt zijn wilden aart verleerde.

Men rep geen klucht noch dichters droom:

De wilde woeſtheit by den toom

Te houden, onder Nederlanders,

Een ondier, en een hart van ſteen

Met ſpel te temmen, week te kneên

Is SLv1T ER s werk, of niemant anders.

J. V o LL EN H ov 1 U s,

Dienaar der Gemeinte Jeſu

Chriſti tot Zw oL L.

N 5 Des



Des Dichters Aanſpraak.

Getrokken uit zijn groot. Gezangboek.

Yn Gedicht is niet beladen

JA. Met geſmukte woordſieraden,

Die zomtijts zoo hooge gaan,

Datze niemand kan verſtaan.

'k Wil met mijn gedicht niet dondren,

Noch my brengen in verwondren;

'k Zing dat ieder een verſtaat,

Slecht en recht op voet en maat.

Kitteloorige Poëten,

Wilt gy hier van d'oorzaak weten ?

't Is mijn ampt niet dat ik dicht,

Maar mijn ampt wel dat ik ſticht.

'k Zoek den ſtijl niet, maar de zaken,

Datze 't hert inwendig raken,

Niet 't geluid dat dooren ſtreel,

Maar dat zielen trooſt geheel.

Kan de medicijn maar heelen,

Weinig zal het dan verſcheelen,

Of de meeſter die ze aanbied,

Heel welſpreekend is, of niet.'

Niet door kitteling der ooren

Werd Godts vreeze in 't hert geboren,

Maar door roering van 't gewiſs'

Tot der zielen laaffenis.

Dat ik doorgaans in deze mijne Gezangen deplaatſen der

H. Schrifture op den kant getekent hebbe, is nietzonder

reden van my gedaan, maar zy zyn als een getuigeniſſe

van Godt zelve, dat deze wateren, die ik u hierpreſen

teere te drinken om uwe dorſtige ziele daar mede te ver

quikken, zyn uit zyne fonteine zelve gekomen, want

Tutius ex ipſo fonte bibuntur aque.

Mendrinkt zelfs uit debron op 't alderveiligſt water.

Aan

|
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Aan de Chriſtelyke Gemeinte

t? E I B E R G E N.

Men kan 't zingenop de Wyze: Laat eenander

klagen,kreunen.Zie ons*Gezangboek Fol. 148.

f, Looft den Heere mijne ziele: Of,0 mijn

ziel, wilt hem beminnen: Of, Cori

don die weide ſchapen.

Aat 'er van mijn Poëzye

Ooit iets nieuws onz' Kerspel door,

Dan gaat gy gemeenlyk voor,

Eiberg metuw# 9

Die'k 'er eerſt meé moet verzien.

Dat zal hier nu ook geſchién.

- 2.

't Mag dan vloeyen, of 't mag ebben,

Met mijn Vreugd- en Liefdezang,

't Rym ga met ofzonder dwang,

Gy moet boven al wat hebben,

En zult hier dus, boven aan,

Hoog by my te boeke ſtaan.

3.

Ziet, mijn hert en mond zijn heden 2 Cor 6,

t”Uwaarts, door genegentheit, verſ. 1 n.

Opgedaan en uitgebreid.

Schoon ik 't door mijn zwakke reden

Nooit genoeg te voorſchyn bring,

Hoort nochtans nu, wat ik zing.

'k Wenſch

* Dit ziet op zyn Gezangboek in quarto, gedrukt te
Deventer, 1661. -
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4.

'k Wenſch dat ik in 't Huis des Heeren,Pſ 27, 4.
En in uwe huizen t'zaam, Hand. 2o, 2e.

Zoo voortaan, in Jeſus naam, Col, 3, 17.

Met u allen mag verkeeren,

Dat mijn leven, ſtem, en ſchrift,

U vertoon mijns liefdens drift.

5.

Wat ik dichte, wat ik make,

Wat ik yver, wat ik preek,

Waar ik ooit myn hooft meé breek,

Of, vol onruſt, 's nachts ontwake,

Is al voor of om u meeſt,

Achtien jaren lang geweeſt.

Zit ik meeſt, den dag door, Eenzaam
* * - - - Ziet dit

In mijn Huis by Wintertyd, breeder uitge

Niet dat my zoo zeer verblijdt, breid in myn

Als dat ik my fraai gemeenzaam #
e 1415- en

Op den avond met u maak; Winterlevens

Daar ik telkens weer naer haak. bi, ,,o, en,

7.

Zoo 'k by d'een of d'aar, in orden,

Korts nu niet geweeſt en zy,

Wie 't ook is, die wachte my.

Wat niet is geſchied, mag worden.

Niemand is'er, die 'k vergeet.

Denkt hy anders, 't is my leed.

8.

'k Zie (Godt lof) 't getal der vroomen

Hier in onze ſtad zoo lang,

Dat ik met elk avondgang

Noch zoo haaſt niet om kan komen.

Zomtijds krijg ik zelfs belet,

Dat mijn werk teruggezet.

Zoo

t
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9.

Zoo Godt wil, en wy het leven, Jie is

Kom ik haaſt u, op een ry, #cor 4,"

d'Een zoo wel als d'ander, by. wers 19.

'k Voel my ſterk tot u gedreven,

En zoo veel ik immer kan,

Maak ik nu myn werk hier van,

1 O.

Mits ik hier, by Zomerdagen,

Niemand ſchier met zijn gezind',

Als ik kome, t'huis en vind,

Is 't myn luſt en welbehagen,

Dat ik 's Winters, dag op dag, Hand. 5,

Huis by huis bezoeken mag. V. 42.

I I .

Maar hoe vrolijk zyn myn gangen,

Als ik, laat in d'avondſtond,

Langs de ſtraat, zoo menig mondt,

Tot Godts lof, myn eigen Zangen

Uit veel huizen galmen hoor !

't Raakt mijn herte door en door.

- 12 •

Dat moet dan geheel verzoeten

Of verzetten al het quaad,

Dat my zomtijds van de ſtraat,

Tot myn onſchuld, komt ontmoeten.

Is'er een, die my beſtrijd,

Hondert maken my verblijd.

I 2,

Doch wat ſpreek #an beſtrijden?

Niemant is'er onder u -

Ooit zoo zuur of ſtuur, of ſchuw,

Of hy kan zich noch verblijden,

Als ik hem bezoeken kom,

Welkom ben ik hier alom.

-, 'k Moet
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I 4. .

'k Moet u t'zaam getuig'nis geven,

Dat ik hier, in ieder hoek,

Vreugt zie over mijn bezoek.

Zou mijn hert aan u niet kleven,

Daar het uwe kleeft aan my,

Vriendelijke Burgery ?

1 5.

Is er iemand van u allen,

Door een vleeſchlyk misverſtand

Al te heftig overmandt,

Ooit een haaſtig woord ontvallen,

Tot mijn nadeel en verdriet,

Dat meent gy zoo qualyk niet.

6IO,

Gy ziet eindlyk, dat Godts eere,

En de ſtichting van zyn Kerk,

Zyn het eenig oogemerk

Van al wat ik ooit beweere.

Zoo 'k niet wat van u verdroeg,

'k Hadd u nimmer lief genoeg,

17.

Liefde dekt ook, zonder klagen,

Allerlei gebreken toe.

Liefde neemt het al in 't goe.

Liefde kan veel laſten dragen.

Liefde ziet zoo weinig leed,

Datz ook roet, : ſuiker, eet.

-
I 85,

Kond ik ſchoon met Engletalen

Tot u ſpreken, wat waar dat,

Zoo 'k geen liefd' in 't hert en had?

'k Waar als klinkende metalen,

Qf een ſchel, ſlechts hel en hol;

Veel gerucht en weinig wol.

Gal. 4, 15.

1 Cor. 1 o,3 ».

1 Cor. 14, 12.

26,

2 Gor, 12, 19.

1 Cor. 13,7,

Spr. 1o, 12.

1 Fet, 4, 8.

-v

1 Cor. 13,

v. M.

'k Wil
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19.

'k Wil voortaan u ſteets beminnen,

Hoe gy 't immer met my maakt.

Zoo der een zyn liefde ſtaakt.

Dien wil ik met weldoen winnen. Ron 12 ,

Hoe men 't ook met my aan gaat, v. 22.

Ik vergelde goet voor quaat. -

2O.

Zoud ik Eibergs nadeel zoeken? Ziet de

Neen. Veel liever en veel eer Voorreden

Wil ik Eibergs roem en eer, ofOpdragt

Met mijn dichten, met mijn boeken, #"
Zoo verbreiden over al, Zangluſt,

Dat'er elk van weten zal.

2 Io

Daar men nooit van Eiberg droomde,

Noch eens wiſt, of hier of daar

Eiberg in de werelt waar,

En of daar de Berkel ſtrooinde,

Word nu alles, voor en naer,

Door mijn boekjes, openbaar.

22•

Zoo blijft noch, na hondert jaren,

Alzoo wel als nu ter tyd,

Eibergs name wijd en zyd,

Als wy lang zyn heen gevaren,

Daar men haaſt vergeten is, Fred. 9, 5.

Heuglyk in gedachtenis. Spr. 1 o, 7

23

Nooit ben ik zoo zeer verlegen,

Als wanneer ik vrees', dat gy

Iets verkeerts gevoelt van my;

Nooit zoo vroolyk daarentegen,

Dan, als gy, na liefdens aart,
Alles recht en wel verklaart, 1 Cor. 13, 5e

Laat
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24

Laat ons zoo malkander lieven

-- , 1 Joh. 3, 23.

Dat geen ramp of tegenheit Spr. 17, 17.

Onze liefd' ooit wederſcheid.

Denkt eens, doe 'k mijn Liefdebrieven

U, in d'oorlogstyd, toezond,

Hoe 't met u en my doe ſtond.

25.

Laat uw godtsvrucht nooit vermindren.

'k Hebb op aarde geen vermaak,

Welk my zoo aan 't herte raak, 3 Joan.
Als dat gy, mijn lieve kindren, Vers 4.

Gaat op waarheits effen ſtraat,

't Goede doet, # 't quade laat. Pſ. 34. 15.

2O,

Leeft vooral in vreed'en liefde, 2 Cor. 13,

En de Godt van liefd' en vreê WCIS II,

Is en blijft u altijd meê. -

Al wat ooit uw herte kliefde

Of verdeelde van malkaar,

Dat vergeeft doch d'eene d'aår. Col. 3, 13.

27

Sa, vervult mijn blijdſchap immer, nl. -

Dat gy, zonder arg of ſchyn, Vers 2.

T'zamen eensgezint meugt zyn -

Breekt niet daar ik bouw en timmer.

. Onvreê dood, vernielt en breekt,

Wat de vrede baard en queekt. Jac, 3, 16.

28.

Woont hier d'een zoo dicht by d'ander,

Deur by deur, aan eene ſtraat,

Woont ook, zonder twiſt of haat, Pſal. 133,
Zoo door liefde by malkander. vers I,

Zyt een hert en een gemoed. Hand, 4, 31.

O! dan is 't zoo goet en zoet. Pſ. 13 ;, 1.

Zoud
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29. *

Zoud gy niet naer eendragt haken?

't Vaandel, dat de Burgersjeugt

Langs de ſtraat hier zwaait met vreugt,

Zegt, dat * Eendracht macht kan maken. * Concordia

't Staat er in gemaalt met goud. res parvae

Ziet dan, dat gy Eendragt houd. "

3O.

Maar dat Jeſus “ Vreebaniere, * Vredevaan

Die all' onvreé heel ontzegt, di. Emang:

Onder ons is opgerecht, lium des vre

Leert in allerlei maniere, -##

Dat elk, achter hem, voortaan # ro, 1,

Op het vredepad moet gaan, 13.

l -

Nooit of zelden vind ik twiſten

By de huisliên om ons heen:

Elk is met het zijn te vreên,

Zonder nydt, of ſtrydt, of liſten.

Dat het hier dan ook zoo ga.

Zoekt de vreed' en jaagtze na. Pſal, 34, 1r.

32 • -

Hoed u, dat der huisliên yver,

U den prijs niet af en winn'. * .

Wakker, Burgers, ſtelt u in. Jeſ. 11, 6,

Gv behoeft geen ſtraffe drijver,

Zoo gy u voortaan door my

Willig leiden laat, als zy.
w 33

Zoo zy naer de k# toe vlieden

Voor- en achtermiddag weer;

Denkt, het moet te eer en meer, -

Zoo naby, van u geſchieden. -

Die de Kerke woont op 't naaſt,

Kom'er doch niet allerlaatſt,

O Draagt
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I 4. .

'k Moet u t'zaam getuig'nis geven,

Dat ik hier, in ieder hoek,

Vreugt zie over mijn bezoek.

Zou mijn hert aan u niet kleven,

Daar het uwe kleeft aan my,

Vriendelijke Burgery ?

1 5.

Is er iemand van u allen,

Door een vleeſchlyk misverſtand

Al te heftig overmandt,

Ooit een haaſtig woord ontvallen,

Tot mijn nadeel en verdriet,

Dat meent gy *# qualyk niet.

I

Gy ziet eindlyk, dat Godts eere,

En de ſtichting van zyn Kerk,

Zyn het eenig oogemerk

Van al wat ik ooit beweere.

Zoo 'k niet wat van u verdroeg,

'k Hadd' u nimmer lief genoeg,

17.

Liefde dekt ook, zonder klagen,

Allerlei gebreken toe.

Liefde neemt het al in 't goe.

Liefde kan veel laſten dragen.

Liefde ziet zoo weinig leed,

Datz ook roet, : ſuiker, eet.

w Iö,

Kond ik ſchoon met Engletalen

Tot u ſpreken, wat waar dat,

Zoo 'k geen liefd' in 't hert en had?

'k Waar als klinkende metalen,

Qf een ſchel, ſlechts hel en hol;

Veel gerucht en weinig wol.

Gal. 4, 15.

1 Cor. 1 o,3».

1 Cor. 14, 12.

26,

2 Cor. 12, 19.

1 Cor. 13,7,

Spr. 1e, 12.

I Fet. 4, 8.

t Cor. IB,

V. 1,

'k Wil
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hº

19.

'k Wil voortaan u ſteets beminnen,

Hoe gy 't immer met my maakt.

Zoo der een zyn liefde ſtaakt.

Dien wil ik met weldoen winnen. Rom 12 ,

Hoe men 't ook met my aan gaat, v. 22.

Ik vergelde goet voor quaat. ,

2O.

Zoud ik Eibergs nadeel zoeken? Ziet de

Neen. Veel liever en veel eer Voorreden

Wil ik Eibergs roem en eer, ofOpdragt

Met mijn dichten, met mijn boeken, #"
Zoo verbreiden over al, Zangluſt,

Dat'er elk van weten zal.

2 I•

Daar men nooit van Eiberg droomde,

Noch eens wiſt, of hier of daar

Eiberg in de werelt waar,

En of daar de Berkel ſtroomde,

Word nu alles, voor en naer,

Door mijn boekjes, openbaar.

22•

Zoo blijft noch, na hondert jaren,

Alzoo wel als nu ter tyd,

Eibergs name wijd en zyd,

Als wy lang zyn heen gevaren,

Daar men haaſt vergeten is, Fred. 9, 5.

Heuglyk in gedachtenis. Spr. 1 o, 7

2
3.

Nooit ben ik zoo zeer verlegen,

Als wanneer ik vrees', dat gy

Iets verkeerts gevoelt van my;

Nooit zoo vroolyk daarentegen,

Dan, als gy, na liefdens aart,
Alles recht en wel verklaart, 1 Cor. 13, zo

Laat
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34

Phil. 3. Draagt u ſteeds als Hemelborgers,
V, 23e Waarde Borgers dezer plaats.

Hebt,,,,,,,, Zoo geeft gy veel vreugts en baats

" ”” Aan het werk uws Zielbezorgers,

S Die uw wegen Hemelwaarts
pr. 15, 24. - -

Coi, 3, 1, 2, Tracht te ſtieren van dit aardſch.

f.

- 1 Th. 5, 11.Sticht gedurig de: den andren.

Pſ27, 2,&c. Strijd voor Sions Borgery.

EP.6, 18, 19. Bid met allen ernſt voor my,

Voor u zelfs en voor malkandren.

##, ,, Zoo word gy, voor Jeſus throon,

vers 19. Eens myn vreugt, mijn roem en kroon.

Aan onze Gemeinte in de Buurte van

H A A R L O.

Men kan dit zingen na de Muzyke en Zangwyzen

geſtelt op onze Gezangen,Op myn ziel,om Godt te

loven,Fol. 16. Of, Valſchermſte van 'tgeweten :

Fol. 1 o4. Of, Dichter die de blinde werelt :

Of, 0 Vechtſtroom met uw blanke zwaanen:

Of, Zo lang leefden wyin vreugde.

I,

Aarloo, ſchoon gy ons wat verder,

Dan onz' andre buurten, woont,

- 'k Zie nochtans, hoe gy uw Harder

1. Teſſ: 5, - Alle liefd en gunſt betoont.

*** *** Gy, begeert, naer mijn genoegen,

Tot geſchiklykheit en deugt

U in alles mee te voegen,

Waar gy immer kont of meugt.
s - z-'

Kom

-,
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* 2.

Kom ik uw Kappelken nadren,

Gy kont, zonder klokgeluid,

Haaſt tot my by een vergadren.

Luſt en liefde lokt u uit.

Als gy dan, zoo mans als vrouwen,

Weerzyds fraai bezet uw perk,

Lijkt, in 't aangenaam aanſchouwen,

Uw kapelken wel een kerk.

- - 3.

'k Voeg my daar, in alle wyze,

Willig naer 't begryp van elk.

'k Voed u, niet met vaſte ſpyze, 1. Cor 3,

Maar, als Kinderkens, met melk. vert 2,

Wilt daar na zoo yvrig haaken,
Groeit 'er zoo geneuglyk by, v

Dat gy proeven meugt en ſmaaken, tºen 2,
Hoe goedaardig Jeſus zy. verſ, 2, 3.

Komt zoo, naer mijnsherten wenſchen, verſ 4.

Tot dien levendigen ſteen,

Wel verworpen van de menſchen,

Maar by Godt zeer dierbaar, treên.

Ja word gy ook zelfs, met eenen, %.

Tot een geeſtelyk gebouw, *

Zoo als levendige ſteenen,

Dat'er Godt zyn vreugt aanſchouw.

- 5.

Of nu onze Kerspelkerke
Juiſt wat verder van u leid, N

Dat geeft aan gezond en ſterke

Klein of geene moeyelykheit.

Dikwils zou een Chriſten haaken,

Om langs zulk een zoete weg . . Gen 24
Zyn gemoed wat te vermaken v. 63,

Met aandachtig overleg. *- -
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6.

Om al 't aardſch gepeins te bannen,

Col, 3, 2. En uw hert en zin te zaam

Tot het hemelſch in te ſpannen,

ls die Kerkweg zeer bequaam.

Wie met vreugt dien wil paſſeren,

't Zy verzelſchapt, of alleen,

Moet, in heen en wederkeeren ,

Al zyn rydt aan Godt beſteên.

Handel. 3.

2.7, 39,

7.

pſal. 42, O! hoe ging de ſchaar, vereenigt,

weIS I, Eertyds met een blyde gang,

En de feeſtelyke menigt

Naer Godts huis met vreugdezang!

Hoe wierd doe met lof en Pſalmen

Zulk een langen weg verkort !

d'Eene troep wierd door de galmen

Van een ander #sport

Pſal. 84,

vcIS. 3.

vers 6, 7, Haarloo, leert gy ook zoo doorgaan,

Zet u op 't gebaande pad.

Die altyd op 't effen ſpoor gaan,

# 26, 7. Worden niet licht inoe noch mat ?

#,Die den Heere ſteeds verwagten
vleugelt, als Varen opwaarts, als * gevlerkt.

met vleuge-En verkrijgen nieuwe krachten

# * * * Daar zyn Geeſt haar mee verſterkt.

9.

. Mits gy door uw aardſchen luiſter

Elke Buurt' te boven gaat,

Blinkt ook, als een licht in 't duiſter,

PI. * to 3. - Mleeſt door heiligheits ſieraat.

Godt verlicht' u door zyn klaarheit,

Dat uw zielen allermeeſt

1 Pet. 1, 22,In gehoorzaamheit der waarheit

Zyn gereinigt door den Geeſt.

Phil. 2, 15,

wº

k - Laat
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1 O,

Laat de broederliefde binnen Rom. 12, 1e.

In uw herten vierig zyn, 1. Pet. 1, 22.

Dat gy ſteeds malkaar meugt minnen, Rom. 1, 9.

Ongeveinſt en zonder ſchyn.

Leeft zoo miniyk met malkandren,

In uw buurte, nu voortaan,

Dat de een altyd den andren verſ. 1 o.

Tracht in eere voor te gaan.

/ I I .

Zoo zult gy, als ik bywylen

Ook uit liefde tºuwent kom,

Dus met yver tot my ylen,

En vergaren van rondom.

't Is zoo zoet van ons begonnen.

Godt verleen' ons zyn gena,

Dat wy 't lang vervolgen konnen,

En die luſt niet af en ſta.

l 2 • -

Laat ons op malkandren merken, Heb. 1o,

Dat wy, met te ſcherper ſpoor, I4-, 15

Tot de liefd en goede werken

Opgewekt zyn, na als voor.

Laat ons onze t'zamenkomſte

Nimmer licht, om 't een of 't aar,

Achterlaten, mits de vroomſte

Daar noch al meer goets vergaar'.

Dat gy met te meer verlangen Eph. 5, 1o.,

t'Zamen tot ons komen meugt, Pſ. 32, 8.

Zullen wy met Pſalmgezangen Pſ, 34, 2.

En veel liedren zyn verheugt.

's Heeren lof dus uitgeklonken, Pſ. 1 o4,34.

Zal ons zoet en lieflyk zyn,

Meer dan daar men is beſchonken Hoogl. 1,

Met den allerzoetſten wyn. vers, 4.

O 3 Als
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I4. -

Als Godt zag, dat wy zoo traaglyk

Luc. 24, 25. Wierden aangezet ter deugt,

Gaf hy ons, zoo ganſch behaaglyk,

col, 3, 15, , 't Eel gezank tot meerder vreugt.

- Maar hoe word Inet alle zoetheit,

Als veel ſtemmen zyn gepaart,

Pſal. Ioo. Uitgebreid Godts groote goetheit,

1, &e. En zyn wet met luſt bewaart!

-
I 3.

°° 7:"" Hy, die onder d'Englen rangen

Pſal, 22, Eeuwig woont, woont ook te zaam

vers4. Onder Iſr'els lofgezangen, -

Matt 6, 9. Daar geheiligt word zyn naam.

Hierom zal hem ook de wooning

Zyn bereid door onze ſtem,

Tot een teeken en vertooning

Onzer liefd' en luſt naer hem.

16.

Laat u ook myn Zanggedichten,

In myn Boekjes t'zaamgeſtelt,

col.3, 16, Daar toe wyſlyk onderrichten,

- - - Als gy dus malkaar verzelt.

'k Hebz' uit liefde aan u gegeven.

Haarlo mijn genegen buurt,

Alles is voor u geſchreven

Zoo veel jaren als het duurt.
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Aan onze Gemeinte in de buurte van

M A L L E M.

Menkan 't zingen als 't voorgaande: Ofop de

Wyze: Zoo lang leefden wy in vreugde,

I - .

Allem, waardſte nagebuuren,

Die by ons ter kerke hoort,

Ik verheug my t'allen uuren

Om uw yver tot Godts woord.

Als de klokken u maar roepen,
Trekt gy, tegen 't laatſt geluid, v

In 't gemeen met heele troepen

Vrolyk en eenparig uit.

2.

't Is dan mooi of leelyk weder,

Nat of droog, of warm of koud,

Gy komt achtermiddaags weder,

Mits u nooit de gang berouwt.

Wilt zoo voortgaan, zonder wanken, 1,

In dit nut en noodig werk. # e . .

Maakt'et, dat men uwe banken te * *

Nimmer leeg ziet in de kerk,

Cor. 15.

3.

Brand u in den heeten Zomer,

Op de Mall'mer Haar, de zon,

Word daar door als dan niet loomer,

Maar ſtelt Godt daar tot een bron.

Hebt gy langs die dorre heide, Pſ. 84, 7.

Blad noch ſchaduw tot verdek,

Dat dan Godt, met zyn geleide, Pſ. 2 3. 1,

Tot uw zielsverquikking ſtrekk'. * * *

- O 4 Qf
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4.

Of komt u, by wintertyden,

Daar de zuure ſtuure wind

Vinnig in uw aanzicht ſnyden,

-
Dat gy dan daar by verzint,

Hoogl. 2. Hoe na felle wintervlagen
II » I2, Eens een vreugdezomer naakt,

Openb. 21, Daar men van verdriet en plagen
WCIS 4.

Nimmermeer word aangeraakt.

' 5.

'k Zing met luſt van u, ô Mallem,

Stein te zamen in Inet my,

Dat het al de lucht door gallem.

Joh. 17 r. 'k Zegg het zonder vleyery;

1 Teſt. 2-19. Gy zyt myne vreugt en kroone,

Phil. 2, 16. Daar ik moedig roem op draag.

Is 't dan vreemt, dat ik betoone,

Hoe uw yver my behaag?

Zoo ik zomtyds d'een of d'ander

In uw buurt bezoeken kom,

Daatlyk zyt gy by malkander,

n vergaart u van rondom.

't Vloeit, van achter en van vooren,

Met'er haaſt ter deuren in,

Om wat goeds van my te hooren.

Dat gaat wonder naer myn zin.

7.

Spreuk. 1, Waarom zoud ons zulks niet paſſen?
1o-- 14. Ziet men niet, hoe 't ſhoo geboeft

Aan malkander hangt, als klaſſen,

En in 't quade t'zaam vertoeft?

Pſal, 1 : 1. Waarom zouden dan de vroomen,

## Tot betrachting van het goed,andel. 12. O e - 2

V. 24. ok niet vriendlyk t'zamen komen,

Handel 4, Met een hert en een gemoed?
V, 32, Daar
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8.

Daar door waſt dan, aan weerzyden,

Onze liefd' en blydſchap aan,

Zoo tot ſpyt van die 't benyden,

. Als tot luſt van die 't verſtaan,

Immers word des Heeren Ruſtdag, leſ: 58, 13,

Daar wy meeſt op zyn vergaart, 4

Ons dan tot een zielen luſtdag,

Die ons veel genoegen baart

9.

'k Mag niet zitten, by de zotten, Jer, 15, 17.

In een luidbaar drinkgelach,

Daar met gabberen en ſpotten

Word vergeten all' ontzag.

Wie daar 't lachen luſt, ik zucht 'er,

En kan daar niet vroolyk zyn:

Liever toev' ik, ſtil en nuchter,

By u, zonder bier of wyn.

IO.

Ons ſtaan drooge nuchtre praatjes

Van wat goets en zoets beſt aan,

Zomtyds word het vry wat laatjes,

Eer wy van malkander gaan.

Als w'ons met gezang verquikken,

Nu en dan zoo wel te pas,

Loopen, dunkt ons, al de ſnikken

Van mijn uurwerk veel te ras.

I I.

Dus te zamen neer gezeeten',

In den ronden kring, by 't vier,

Met een vry en bly geweten, : Tim 1,5.
Maken wy recht goede cier. Spr. 15 , 15.

Maar wanneer wy 's Zomers komen,

Met meer volks, en met mooi weer,

Onder ſchaduw van uw boomen,

Dat verheugt ons noch veel meer.

5 Zeire

Pſ, 69, 13.

Pſal. 1 o4,

33, 34
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I 2.

Zelfs het volk uit groote ſteden,

Zoo 't dit maar eens hoort en ziet,

Pred. 1, 2. Acht hier by dan d'ydelheden

* J°. * • 16. Van all' aardſche grootheit niet.

Zy getuigen, heel bewoogen,

Dat haar onze veldgezank

Heeft verrukt en opgetoogen

Door het aangenaam geklank.

1 3.

Handel. 2. Godt zy lof en Prys gegeven,

46.47. Dat wy met eenvoudigheit

En verheuging t'zamen leven,

Pſal. 63, 6. Daar de ziel in welluſt weid.

## 's Werelts vreugt geeft veel misnoegen,
- Ja heeft zelf in 't lachen ſmert:

Joan. 16, Onze blydſchap, zonder wroegen,

vers z2. Gaat ons lang daarna aan 't hert.

I 4. -

Om u met vermaak te ſtichten,

Zelfs wanneer ik van u ben,

Schenk ik u myn Zanggedichten,

't Afdruk van myn hert en pen.

Col.3. 16. Leeſt, en zingt, met aangenaamheit,

1 Th. 5 - 11. Sticht en onderricht malkaar.

Heeft 'er een wat meer bequaamheit,

Dat zy voor u allegaar.

1 5.

1 Ko. 22, 19.Wie niet lezen kan die hoore.

## #- Wie niet zingen kan, die ſpreek,

zº, in , .Doch 't en ga niet ſlechts in d'oore,

daar ik dit. Maar het herte werd ook week.

##Mallem , uitgelezen hoekje,
in geſchreve, - -

en aan die Die uw liefde toont aan my,

van Mal- Neemt in dank weer aan dit * Boekje,

#" En gedenkt er myner by. Z!

:Ct
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16.

Denkt 'er myner by, veel jaren,

Als ik lang al ben verrot.

Zegt dan zomtyts; O ! hoe waren

Wy te zaam verheugt in Godt?

Kan ik dan niet tot u 1preken 1

Met myn mond en tong, als nu,

Laat dit Boek u dan noch preeken.

Zoo rukt my geen dood van u.

17.

Zelfs ook uw nakomelingen,

Die noch niet geboren zyn, -

Konnen zoo eens ſpreeken, zingen,

Of iet hooren van het myn; -

Tot dat wy hier na al t'zamen -

Gantſch volkoomlyk zyn verëent,

En niet dan Godts lof beramen, Openb. 1.

In de Hemelſche Gemeent. #"

Aanonze Gemeinte in de Buurte van

O L D EN-E I BE R G.

Men kan 't zingen op de wyze: Waarom zoud ik met

vermaken &5'c. Zie onze Gezangen, Fol. 86. Of,

Groote Godt die de aardſche Goden: Of, Laat uw

dienſtknecht gaan in vrede: Of, als de hooge nood

by tyden: Of, Filles wie zou konnen treuren:

3F, Droefheit moet ons hart niet raken.

- I. -

Lden-Eiberg, wie kan weten, º # h

'Ofgy zoo miſſchien meugt heten, #.

Om dat gy *Oud Eiberg zyt, te zeggen,

En dien naam hebt nagelaten, gelyk hier

en elders

Als 't gebouw van kerk en ſtraten #.

Nieuws gezet wierd aan uw zyd, ſchied,
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2•

Ziet gy hebt en houd dien name.

Hebt de daad ook, en houd t'zame

openb. 2. D'oud en eerſte liefdè ſteeds,

* * Die by jongen en by ouden

Matth. 24, Al te zeer is aan 't verkouden,
VCIS 12, Ja ſchier uitgebluſcht alreeds.

3•

Dat nooit onder u verouwe

't Oud gebod van liefd en trouwe,

####” Ons door Jeſus leer en wet

Joa, 1, 13. En zyn voorbeeld zoo gegeven,

Dat het nu en al onz' leven,

Joan 13, 34. Is en blyft een nieuw gezet.

4.

Olden-Eiberg, u bemin ik.

In uw lieve buurte win ik,

Gal.4, 18. En uw yver neemt al toe,

t'Zaam by ouden en by jongen.

1 Theſ. 3,9. ( Godt zy daar voor lof gezongen )

Openb. 2, Word hier van doch nimmer moê.

V. 3.

5. -

Is uw kerkgang na gelegen,

Langs vermakelyke wegen,

Hard en effen als een deel,

rfal 42, 5. Wilt hem dan met vreugt paſſeeren.

Laat u nooit daar van afweeren,

Door yet anders dat u ſtreelt.

6

Joan. 1, 21.Zulk een weg moet u doen haken,

Matt: 3 • 3. Om ook ſlecht en recht te maken

's Heeren weg, en zyne paân,

PE24, 7 &e. Dat de Koning aller eeren

Eph. 3, 17. Tot uw herten in mag keeren

Hoogl s. 6. Zonder haaſt weer door te gaan.

Ziet
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7.

Ziet gy dat de zonneſtraalen

Uit den ooſten voor u praalen.

(Eerze zuidwaarts klimt in top)

Als een Bruidgom uit zyn kamer Pſ. 19, 5, 6

Denkt daar by: veel aangenamer

Gaat de Heilzon voor ons op. Mal, 4, 2.

8

Ziet gy voort den Berkel vlieten,

En u ſterk te moeten ſchieten,

Dat u dan te binnen koom,

Hoe gy ook alzoo, met hoopen, .

Godt door yver aan moet loopen, Pſal. x
• 343

Als een ſterke waterſtroom, WCIS 6,

9.

Merkt gy , hoe die zuiv're beeke

Onophoudlyk houd haar ſtreeke,

Zonder datz' ooit rugwaarts keer,

Zoo moet gy ook nooit bezwyken, 2. Th. 3, 13,

Noch van Godt terugge wyken, Hebr. 3. 12.

Of beweegt zyn gins en weer. Matt. 15,7.

l O,

Hoort wat Chriſtus Dienaars zeggen, Luc is, .

Om, 't met heilig overleggen,
Te bewaaren als MA R Y, #. I, 19.

Zyn aandachtge kuiſche Moeder,

Dat het u tot zielenvoeder 1. Pet. 2, 2.

Ter beſtemder tyd gedy.

l I , .

Wederhaalt malkaar, al gaande, Luc. 24. T3.

Waar de Leeraar toe vermaande, 14. .

Wat hy ſtrafte, wat hy prees, 2. Tim, 4, 2,

Waar hy trooſte, waar hy dreigde,

Waar hy alles heenen neigde,

Wat hy allerſterkſt bewees.

Word
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1 2.

Word door 't ongemak niet droever,

Als u, op den hoogen oever

Dan de wint om d'ooren blaaſt.

Hoe u ſlechts, dat al dat fraaye

U daar niet uit 't hooft en waaye,

En in wind verdwyn te haaſt.

I3.

Noch beſcheid' ik en bedinge,

Als ik in uw buurte zinge,

En met vraagjes onderricht,

Komt dan lieflyk by malkander,

Dat gy d'een zoo wel als d'ander

1. Th. 5, 11. In 't gezelſchap word geſticht.

I
4.

Zit dan niet gelyk verſuften:

Nadert, uit uw beide kluften

Van de recht en ſlinker zy,

Daar wy zyn in huis gekomen,

Of in ſchaduw van de boomen

Neder zitten op een ry.

I 5.

1. rim, 6, s't Brengt genoegen en gewin toe.

Heeft er iemant noch geen zin toe, |

Leid dien ook al zoetjes aan, -

Dat hy 't eens komt zien en hooren.

't Zal miſſchien hem zoo bekooren,

zach, 8, 11. Dat hy meermaals meê wil gaan.

-
16.

Lieve, doet het, met u allen,

Niet om my ſlechts te gevallen,

1. Pet. 5, 2. Maar meeſt om uw eigen beſt,

. Niet uit vrees, of als gedwongen,

* * * *Maar door liefde ſterk gedrongen,

En vrywillig aangepreſt,

'k Zal
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17.

'k Za), met u aldus te leeren ,

Niemants geld en goed begeeren. Hand. zo. 33.

'k Zoek het uwe niet, maar u. 2.Cor. 12.14:

'k Stel het aan uw eigen oordeel.

Zoek ik ooit van u myn voordeel, 2. Cor. 12.17:

Blyft by my vry altyd ſchuw.

18.

'k Heb meer yver en verlangen Hand. zo.

Om te geven dan t'ontfangen, vers 35.

Mits my zulks veel zaal'ger is.

Maar ik zal geduurig haaken

Om uw zielen ryk te maken, 2 Cor 6. 12.

Zoo ik goud en zilver mis. Handel.3, é.

I9.

Olden-Eiberg, neem in 't goede

Wat ik, oprecht van gemoede,

En uit liefde, voor u doe.

Zoo gy, naer myn welbehagen,

My wat goets weer toe wilt dragen, 1. Theſt. ,,
Draagt my wederliefde toe. 12, 13

Aan onze Gemeente op

't L O O.

Men kan 't zingen op de wyze: Zyt gelooft, 6 Gode

en Heer. Zieonze Gezangen,Fol. 1 28. Of,Schoon

ſte Nimfje van hetwout: Of, Princes hier kom ik.

I.

L", gy moet ook in den rang

Van myn Zang,

Daar ik onze Kerspels luiden,

Elk byzonder in haar hoek,

Meé bezoek,

Ooſt, en Weſt, en Noord, en Zuiden.

Uy?
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2.

1. Theſſ, 3. Uw genegentheit tot my,
9» I 2 • Maakt my bly,

En ik wenſch, dat gy moogt weten,
Hoe 'k uit ware liefde zucht

Naer 't gehucht,

Daar gy zyt zoo klein gezeten.

att, 18, 3.

# Zyt gy klein en ſlecht in 't oog

'k Acht u hoog,

En kan my met u vermaken,

Meer dan daar de werelt pronkt,

Lacht en lonkt,

Met een ſchyn van groote zaken. -

1. Joan. 2.
4.

92. I - 2 e

16, 17. t Is in waarheit al maar ſchyn,

En geen zyn,

1. cor. 7. Wat zich voordoet hier beneden :

vers. 31. Een verdwynende vertoog

t Voor ons oog,

Fred. 1, 2 Ydelheit der ydelheden.

S.

ziet onze 'k Heb de werelt als een riet,

Gezangen Buiten iet,

## s. Binnen niet, lang af gekeeken,
En by al, wat met 'er daad

Haaſt vergaat,

Door bevinding vergeleeken.

6

Mart. 4, Zatan vind den meeſten kans,

veIS 8, Daar de glans

Van al 's werelts Koninkryken,

Met haar heerlykheit, zoo ſchoon

Staat ten toon,

Zoo wy niet wel voor ons kyken.

Hier .



L I E F DE ZAN GE N. 123

7.

Hierom heeft een Chriſten winſt,

Daar hy minſt

Is verlegen, hoe zyn oogen Pſal. 119,

Van al dat bedrieglyk mooi vets 37.

En getooi -

Zullen werden afgetoogen.

8

Zie 'k zomwylen d'ydelheên

Van de ſteên,

Dan gedenk ik, zonder jokken,

O die op den Looſchen-Brink

Nu weer gink,

Daar zou zulks my niet verlokken.

9

Als wy by u met gemak,

- Onder 't dak . . . .

Van den blaauwen hemel, zingen,
Dat 'er elk van vrolyk werd, i

Daar is 't hert - 't

In den hemel beſt te bringen. Phil. 3, ao,

I G.

Hoe gelukkig waar uw ſtand

Dus op 't land,

Kond gy uw geluk recht kennen,

En met Godt maar ommegaan, , Mich.6, s.

Om voortaan

Meer en meer aan hem te wennen ! Job, 22, 21.

I I,

Jeſus kennen maakt ons ryk. 1, Cor. 1, 5.

- Schaad' en ſlyk Phil. 3, 8.

Is daar alles by te achten,

Hier door leert gy, allereerſt, Mat, 6, 33.

Elk om 't ſeerſt,

Naer Godts Koninkryk te trachten,

W P Hebt
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I 2. -

Jer, 9, 23. Hebt gy op geen geld of goed,

24- Hoog van moed,

Als veel grooten, u te roemen,

- By ootmoedge kennis Godts

Is de trots

Aller ryken niet te noemen.

I 3.

spreuk. ,o, Godt voed elk hier met zyn deel.
Vers 8, Is 't niet veel,

Dat hy u hier geeft ten beſten,

Wat hebt gy, om u te voên,

/ Veel van doen?

Kleine vogels, kleine neſten,

I

Wie Godt kent, #dient en eert,

Is geleert

Zich naer kleinen ſtaat te voegen,

Godtsvrucht brengt het grootſt gewin

Syr, 31, 22.

1. Tim, 6, Voor ons in,

ve** - Met een zonderling genoegen,
w 15.

Brengt gy ſlechts aan uwen oort

Matt, 3, Vruchten voort,

v. 8. Die geloof en boet betamen.

Pſal tre, Zoekt, met heiligheits ſieraat,
V. 3° 't Volk van ſtaat

Edelmoedig te beſchamen.

16.

Zyt doch nimmermeer alzoo

Op het Loo,

Jad V. 12. Als de dorre doode boomen,

Die daar op een Brink noch ſtaan

Daar voortaan

Man at 19 Vrucht noch blad weer aan wil komen.

Maar
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17.

Maar zyt als een boom, geplant

Aan den kant

Van den Berkel, daar ter zyden,

Die zyn vrucht, in zyn ſayioen,

Friſch en groen,

Voortbrengt op Eme tyden.

Iö,

Hebt gy in de kerk Godts woord

Aangehoort,

Vloeit niet door, gelyk de ſluizen,

Die gy dan weer over moet,

Daar de vloed

Nu en immer door komt bruizen.

H9

't Geen gy hebt, dat houd wel vaſt.

Jeſus laſt

Is gemakkelyk te dragen,

En zyn jok is licht en zacht,

- Mits zyn kracht

Ons in alles zelfs wil ſchragen.

2O,

Amen. Godt doe zelve nu

Dus aan u;

Hy beveſtig dit al t'zamen,

Ja hy zelve doe alzoo

Aan het Loo,

Als wy van hem bidden. Amen.

Pſalm 1,

WCIS 3,

Luc, Ir, 28,

Hebr. 2, 1.

***

Openb.3, 11. .

Matt. II, 3o.

Phil, 3, lag,

Jer. 28.

Vers 6,

Aan
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-"

Aan onze Gemeinte in

H U P S E L.

Men kan 't zingen op de wyze: Laat een ander

klagen, kreunen. Zie onze Gezangen,

Fol. 148. Of, Fytje Floris myn

ſpeelmeisje.

I ,

Upſel, houd u hups en ſierlyk,

Phil, 4, 8 Dat gy, om uw hupſche deugt,

'” In Waarlyk hupſel heeten meugt.

Rom. 13. Draagt u zedig en manierlyk,
vers 13. Dat elk een uw hupsheit roem',

En van hups u hupſel noem'.

2.

Gaat geduurig hups te kerken,

Nergens is 't zoo hups, als daar.

Daar zal elk in 't openbaar

Matt, 5, - Zien uw goed en hupſche werken;
WeIS I6, En Godt krygt'er dies te meer

t'Zaam van u en andren, eer.

3.

Moetuw kerkgang vlak door 't veld zyu,

Dat men woeſt en eenzaam ziet,

Hebt daar in doch geen verdriet:

Hoogl. 7. Want daar kont gy beſt verzelt zyn
Ver8 II, Met den lieven Godt in 't ſtil,

Naer uws herten wenſch en wil.

Daar
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Daark ondgy u beſt bereiden

Met gebeden en geſmeek, Eph, 6, 13.

Dat gy doch niet uit de preek

Zonder voordeel weer meugt ſcheiden.

Wat al hulp geeft eenzaamheit,

Als ze wel word aangeleid? w

Dies te vierger en te vryer Matt, 6, 6,

Kan men bidden op een oort,

Daar geen menſch ons ziet of hoort;

En hoe vryer dan, hoe blyer. 1. Sam. 1 •

Bruykt gy woorden of gebaar, 12, 13, 14's

Niemand en beſpot die daar,
6. 1 -

Jeſus zelfs zocht hier beneden Marc, I. 35

Dikwils zulk een vrye ſteé, Matt. 14, 23

En heeft in Gethſemane, Matt. 26, 36.

Eenzaam, allerſterkſt gebeden. Luc. 22, 44.

Eenzaamheit geeft geen verdriet,

Daar men 't hert voor Godt uitgiet. " *** 9.

7.

Of, mishaagt u 't eenzaam wand'len, Marc, 16, 12.

Zoo beſcheid of wacht malkaar, Luc 24. ,,
Om in 't vrye veld aldaar &c,

Van wat ſtichtlyks t'zaam te handlen,

Zoo als Jeſus Jongren deên,

Daar hy zelfs": by hen treên.

Woont gy ſchoon wat van de Kerk af,

Schikt het, dat gy op uw tyd

's Achtermiddags daar weer zyt.

Maakt 'er ſlechts gewoont en werk af,

Om u van uw diſch te ſpoén, Jo. 6, 51, 58 •

En met hemels koſt te voên.

P 3 Dan
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9.

Dan zal 't u gemaklyk vallen

Wat een aår met moeite doet,

Arbeid word door luſt verzoet;

Lue, 1e, 42,En om 't beſte deel van allen,

Schoon't een dwaas niet acht nog kent,

Mag wel vlyt zyn aangewend,

IO,

't Is myn vreugt en welbehagen,

Dat ik zomtyds u bezoek,

Hupſel, in uw hupſchen hoek,

En zal nimmermeer vertragen,

Waar ik immer met het myn

U voortaan te dienſt kan zyn.

II .

Schoon ik, als de dagen korten,

En de weg wort vuil en nat,

Koud en windig week en glad,

Myne bykomſt op moet ſchorten,

't Schort dan aan myn liefde niet,

Maar aan tyd, gelyk gy ziet,

I2.

openb, 1,1o.Eer ik op den dag des Heeren

Mijn gezette taak en werk

Afgedaan hebbe in de kerk,

Ziet men meeſt den dag paſſeren.

Zoo 'k dan elders noch verſchyn,

't Moet niet al te verre zyn.

I3.

Of ik zelfs wel, zonder ſchroomen,

Tegen weer en wind kan ſtaan,

En door dik en dun wil gaan,

Om aldaar by u te komen,

Mijn gezelſchap ſchroomt er voor,
En het kan er zoo niet door,

't Vreeſt
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h

i

- I4.

't Vreeſt vooral voor 't overvallen

Van den avond, mits de tyd

Ons al ſtillekens ontglyd,

Als hy met een zoet gevallen

Dus in Hupſel word beſteed.

't Word dan duiſter eer men 't weet,

1 3. -

Maar zoo 'k zomtyds hier of ginder

Meermaals dan in Hupſel kom,

Mijne liefd' en is daarom

Tot u allen niet te minder.

Komt de zoete tyd weer aan,

Dan moet gy voor andren gaan.

16.

Denkt 'et vry, dat mijn verlangen Rom. 1, 11,

Naer u allen grooter zy «e
Dan het uw ooit is naer my. e

Voelt ge uw hert aan my te hangen,

't Mijne hangt aan u ook weer,

En miſſchien al vry wat meer. . .
17 Vara-w

Kan mijn komſt u ooit verblyden,

Komt, als d'andre buurten doen,

Dan ook vaerdig tot my ſpoén,

En vloeit toe van allen zyden,

Dat wy t'zamen vrolyk zyn,

Ik door 't uw', : gy door 't mijn.

Iö,

Neemt mijn boekjest'zaam in dank aan.

Is'er onder u een man, * -

Die daar uit iet leezen kan

Schikt u by hem op de bank aan,

En hoord toe; of zing te zaam, Col. 3, 16.

Zyt gy daar toe ook bequaam.

P 4 Of
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I9.

Of men juiſt geen fraaye ſtem heeft,

't Komt daar op by Godt niet aan,

1. Kon. I, Die het herte kan verſtaan,

"39. Dat de meeſte kracht en klem heeft.

Doet uw beſte by malkaar,

Met het een gezang op 't aâr. j,

2O. - -

#32, Laat het, als een regen druppen
VerS 2, Op uw zielen allermeeſt.

't Hert, ontſteken door Godts Geeſt,

Zal my ook in Hupſel huppen,

I. Sam, 2, En opſpringen van geneugt.

VCIS I • Wel bekoom ons deze vreugt.

Aan onze Gemeinte in de buurte

\Genaamt den

HOLTERHOE K.,

Op de wyze: Dus in onzen Godt verblyd.

Of: Wel op, wel op, ik ga ter jagt.

Of: Windeke daar het boſch af drilt.

I .

0lterhoek, hoe klein gy zyt,

Gy maakt my al meé verblyd, -

Als gy nadert,

En vergadert,

Daar ik in uw buurte maar

Kom bezoeken d'een of d'aår. W

Schoon
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2.

Schoon gy ook maar, met u all',

Twee of drie waart in getal,

'k Gaaf u eere,

Mits de Heere

Zelfs tot twee of drie alleen Matt, 18,

Gaern' in 't midden wenſcht te treên. vers zo.

Ofgy, in gelingen aan,
Dus eenvoudig heenen gaat,

'k Acht u echter

Niet te ſlechter,

Mits ik my zorgvuldig wacht, Matt. 18,

Dat ik nooit het klein veracht. VGTS IO,

4•

'k Zing u meê een Liedje toe,

Als ik d'andre buurten doe.

Holterhoekje,

Neemt dit boekje

Vol van geeſtelyk gezank,

Door my zelfs gemaakt in dank.

5. *

Laat het nooit weêr van u gaan.

Kond gy't zelven niet verſtaan,

Of niet leezen;

't Zal doch wezen

Tot bewys aan ieder een

Hoe 'k u hertlyk min en meen.

6.

Wat gy zelve niet en vat,

Zal de jeugt uit onze ſtad

U wel zeggen,

En uitleggen,

Zoo gy my en haar bezoek

Gaern' hebt in den Holterhoek.

P 5 Schoon

t w
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Hoogl. 1,

vers 7.

Joa. 1o.

vers 27.

Joan, 3,

V€IS I 2,

7.

Schoon uw buurt de kleinſte zy,

't Komt uit andre buurten by,

En vermeert u.

Elk begeert u

Tot gezelſchap aan zyn zyd.

Maakt de plaats vººrin en wyd.

't Is een luſt om aan te zien,

Hoeze, in menigt', tot u vliën,

Stoelen, banken,

Leeders, planken,

En alzulk gezeet word dan

In der haaſt zoo vol als 't kan,

9.

Komen wy aldus tot u,

Weeſt dan ook voor ons niet ſchuw;

Komt tot d'andren

Met malkandren,

Word maar ergens hier ontrent

Ons byeenkomſt u bekent.

I O.

Maar maakt boven al uw werk

Van te komen in de Kerk.

Loopt niet verder,

Want uw herder

Wyſt u aan, waar Jeſus weid,

En waar hy zyn kudde leid.

I I

Jeſus roept u met zyn ſtem:

Hoort gy die, en volgt gy hem,

Dus genegen,

Op zyn wegen,

Zoo en gaat gy nimmer mis,

Noch verdwaalt in duiſternis.

Blyft
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I 2 •

Blyft door liefde t'zaam gevoegt, Col. 2, 2,

En met Chriſtus vergenoegt;

Wilt hem kennen, Ph. 3, 8, 2e.

En narennen. Hoogl. 1, 4.

's Levens woort heeft Hy alleen. Joan, 6,

Waar zoud gy dan anders heen? ' vers 68.

I3.

Hoopt op hem, en loopt om prys. 1. Cor 9,24,

Zoekt hem niet om d'aardſche ſpys, Joan, 6, 26.
Hy wil geven 27, 5O, JI,

Spys ten leven, V

Ja is zelfs het levend brood!

Dat ons vry maakt van de dood.

I4•

Wat de werelt hoog waerdeert

Schyn te klein voor uw begeert'.

Chriſtus winnen Phil, 3, s.

En beminnen - Ioan, 14, 28,

Is het allerhoogſte goed,

Daar men ſterk naer trachten moet.

- I S.

Wilt gy ryk zyn en geacht I. Cor. 6,

Boven alle ſtaat en macht, VerS. Io,

Daar de menſchen Pſal, 17, 14.

Hier naer wenſchen, Phil. 3. 19.

Acht al 't aardſch als drek en ſlyk, Phil, 3. s.

En ſtaat naer Godts Koninkryk. Matt. 6, 33.

1 O,

Denkt, dat Godt en wyze lién I. Cor. 1, 26,

Op uitwendgen glans niet zien. Iac. 2, 2, 3, 4

Elk rechtvaerdig Spreuk. 12.

Is meer waerdig Vers 26.

Dan zyn naaſten, die te hoog Obad, vers

Door zyn waan en trotsheit vloog. 2,3,4.

'k Hou
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I 7.

2 sam,6, 22.'k Hou my zelf op 't hoogſt vereert,

Iac. 1, 9. Als ik met u ben verneert,

En wy 't zamen

Iet beramen,

Pſ:34: * 4. Daar Godts lof en heerlykheit

#"” Lieflyk door word #strie.
1 85e

Pſal 131, 1 • 'k Wandel niet in iet, dat my

::eer ” Al te groot en wonder zy.

Matt,2s. 19. U tc ſtichten.

t'Onderrichten,

Rom. 15, 4.Of te trooſten, met Godts woord,

Is de vreugt, die my bekoort.

w I9. -

Dat een aår verheven ſchyn,

Ik wil met u nederig zyn,

Liever zingen

Met geringen,

Dan naer hooge dingen ſtaan,

Die myn ampt niet aan en gaan.

2O.

Maar leeft gy ook dus in 't kleen
Reb, 13, 6. Met uw# ſtaat te vreên.

't Groot en heerlyk

Schynt begeerlyk,

Maar veel moeite, zorg en laſt,

Is er in 't gemeen aan vaſt.

2 I.

Die zig naer geringen ſtand,

Buiten nyd en ſtryd, op 't land,

Met genoegen,

Weet te voegen,

Is'er vry wat beter aan,

Kond hy zyn geluk verſtaan.

n Zyt

*
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22 •

Zyt gy klein, zytrein te zaam,

En word groot en hoog van naam

- Door uw handel

, " En uw wandel.

Heilige Godtvruchtge liên

Zyn meeſt heerlyk en gezien.

23

Heiligheit is in der daad

Voor Godts huis het beſt ſieraad.

Die verſier u,

En Godt ſtier u

Door zyn woord en Geeſt voortaan,

Om zyn heilge weg te gaan.

24

Zoo zal ik, myn leven lank,

Met een dankbaar lofgeklank,

Godt daar boven

Hertlyk loven

Om uw yver, liefd', en deugt,

Daar gy meeſt my door verheugt.

2. Cor, 7, 1.

Deut,26, 29

Pſalm 16,

vers 3.

---- - - -

Pſalm 93.

wers 5.

Pſal. 143.

vers I o.

Ieſ. 35, s.

Pſalm 146.

Vers 2,

1. Cor. I. 4.

1, Theſſ, 3,

WCIS ſy,

Aan
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Aan de gezamentlyke Gemeente van

E I B E R G E N.

Op de wyze, Mallem, waardſte nagebuuren:

Of: Vechtſtroom met uw blanke zwaanen.

I.

Aat de werelt, los van zinnen,

Zingen, met veel luſt en vreugd,

Fred, 11, 9-Van onkuiſche liefd en minne,

Tot bekooring van de jeugt.

Ik heb alzoo groot verlangen,

1. Tim, 5, Dat ik, met een kuiſch gemoet,

22e U myn VREUGT- en LIEFDEZANGEN

Steeds toezingen mag zoo zoet.

2.

2, Cor 11. 'k Zal met luſt en yver hellen,
WCIS, 2, Om u, als een reine maagt,

Eenen manne voor te ſtellen,

2 cor. 5,9. Dat gy hem alleen behaagt,

Hoſ 2, Chriſto, die uw heeft verkooren

18, 19. Tot zyn Bruid, en eens voor al,

####? Liefd en trouw heeft toegezwooren,Eph, 5, 25. e -

# #, i. Die hem nooit berouwen zal.

Ieſ. 23, 16.

3.

Ioan, 14, 23. Lieft en looft hem t'allen tyden;

Luc. 12. 36. Acht hem hoog, en wacht op hem,

1oan. 3. Op dat ik my mag verblyden.
vers 29. Om des Bruidgoms lieve ſtem,

Hoogl. 2, Daar hy zelve zyn vriendinne

vers io. , Zoet meé toeſpreekt en ontfangt,

2, Cor. 6, 6. Als zy hem, uit zuivre minne,

1. Cor 6, 17. In den Geeſt zoo vaſt aanhangt.
elk
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4.

Welk is onze hoop of vreugde,

Onze roem of eerekroon?

Gy, zoo gy u ſchikt ter deugde,

Gy, voor Jeſus glorithroon.

'k Wil geen andre roem begeeren,

Dan dat ik ſlechts in dien dag,

In de toekomſt onzes Heeren,

Over u my roemen mag.

5.

Loons genoeg heb ik te hoopen,

Zoo 'k dan zie, hoe 'k niet om niet

Hebb gearbeid noch geloopen.

Hierom acht ik geen verdriet,

Noch geen moeyelyke dingen,

Als ik mynen dienſt alleen

Mag met vrolykheit volbrengen,

En met vreugt aan u beſteên.

Zoo dan, myn ſieraat en eere,

Myn gewenſchte Broeders t'zaam,

Staat alzoo doch in den Heere.

Lyd en ſtryd om Jeſus naam.

Laat u nooit van 't goé verhindren.

Ik en hebb' geen meerder vreugt,

Als dat gy, myn waarde kindren,

In de waarheit wandlen meugt.

7.

Hoe zou 't anders wezen konnen?

Mids ik al myn tyd en vlyt

Slechts aan u begeer te gonnen,

Die my aanbevolen zyt.

Die 'k uit liefd' ook, als een vader

Zyne kindren, trooſt en ſticht,

Daar ik ſchatten voor vergader

Door een vaderlyke plicht,

1. Theſſ, 2,

vers 19.

Ier. 9, 23,

2. Cor. 1,

vers 14.

1. Cor, 9, 17.

Phil, 2,

Vers 16,

Handl. 2o,

vers 24

2. Gor. 3, 5.

Phil, 4,

Vers I,

Hand, 5, 41,

3. Ioan.

Vers 4

Hand.20,28.

1. Theſſ 2,

VeIS II,

2. Cor. 12.

vers 14.

'k Zoek
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- 8.

2 Cor 6, 1o. 'k Zoek u alle ryk te maken,"

Matt, 6, Niet met ſchatten dezer aard,

19 *°. Die door my en myne zaken

Nimmer zullen zyn vergaart:

Rom. 1, 11. Maar met geeſtelyke gaven,

Eph. 1, 3. Die men van den Hemel erft,

Pſ 63, 2, 3 Die begeerge zielen laven; -

op 14, 13. Die men meé draagt als men ſterft.

9- -

Col. 4, 11. Helpt my Chriſtus Koninkryke

- Steeds verbreiden over al,

Col. 2, 19. Dat uw aanwas klaarlyk blyke,

Zoo in yver als getal.

Hand. 5. 14:Helpt my t'zaam, als onverdriet'gen,

# Zatans helſche ryk en magt
1ac E 7. Door uw tegenſtant verniet'gen,

1. Per 5, s. - Altyd nuchter op uw wacht.

IO,

rhil. *, 16. Wandelt naer den rechten regel

Onzer ingedrukte leer,

1. Cor. 9, 2. En zyt my alzoo het zegel -

Myner roeping in den Heer.

1. Cor. 3. 6. Daar wat goeds door my geplant is,

Pſal. Tot s. En veel quaads is weg geruimt,

Ezech 3, 14 Ziet men , dat Godts eigen hand is,

2, Tim 4-4. En myn ampt niet is verzuimt.

II.

Matt. 3, 2. Draagt bekeeringswaerde vruchten;

Heb. 13, 17. Zoo doe ik met vreugde 't myn.

Doe ik 't met verdriet en zugten,

Dat zal u niet nuttig zyn.

Ben ik droevig en verſlagen,

'k Ben dan ook min toegeruſt

, Thea. ,,Om veel goeds u voor te dragen,
M9. En de geeſt word uitgebluſt.

Ioan, 16, 6,

I 2.,

O dan, .
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O dan, laat ons, waar wy meugen,

Doch malkander, dag by dag,

Zoo verquikken en verheugen,

Dat onz' herte juich' en lacch';

Dat wy Godt met zegeklanken,

Altyd even friſch en bly,

Onderlingen mogen danken,

Ik voor u, en gy voor my.
I

'k Hebb u lief, en inoet u pryzen,

Om uw liefd' en vriendlykheit,

Die gy my zoekt te bewyzen,

Zoo gewillig en bereid.

Maar uw luſt om 't woordt te hooren

En het blykelyk bewys

Dat gy daar door zyt herbooren,

Is myn zoetſte drank en ſpys.

1 4.

Wilt gy my genoegen geven,

Doet dan met myn dienſt profyt;

't Geeft my als een nieuwe leven,

Zoo gy nieuwe ſchepſels zyt.

Wat ik zoek, en meeſt begeere,

Is niet uw lieftaligheit,

Mlaar inzonderheit Godts eere,

En uw eige zaligheit.

1 5.

Bid, dat Godt my wil verſterken,

En door zynen Geeſt voortaan

Zoo geweldig medewerken,

Dat uw herten open gaan.

Hy moet zelf u overtuigen,

Als van ons iet werd gezeid,

Ja verſtand en wille buigen

Tot geloofsgehoorzaamheit.

Pſal. 16, 9.

1 Theſſ, 3,

vers 9.

1 Cor. 11,

VeIS 2.0

Luc. 1o, 39•

* &c.

1 Pet. 1, 23,

Joan. 4» 34

1 Cor. 3, s.

1 Th, 3, 8.

2 Cor. 5, 17.

2. Cor, 12, 14'

1 Cor, ro,31,

Rom. 1 o. I.

1 Cor. 1 o. 33.

Ep. 6, 18, 19.

Phil. 1, 19.

Marc. 16, 2oe

Hand. 16, 14.

Joan. 16,8,

Jo. 15,26,27.

Pſ. 119, 36.

Rom. 16.26,

Laat
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14o vREUGDEZANGEN.
* • 16. » W

Pt 95, 1, 2. Laat ons Godt alhier zoo loven,

Openb. 1s, Dat wy namaals zynen naam
wers 4. Ook verheerlyken daar boven,

op 7, 11, 12. Met veel duizend Eng’len t'zaam.

spr. 1, 33. Daar het alles, zonder vreezen,

open. 21.4. Zonder Inoeit of arrebeit;

open. 19, 7. VREUGD-en LIEFDEZANG zal wezen

open. 7, 12, - In der eeuwen eeuwigheit.

E I N D E.

O P HET - t

B U I T E NL E V E N.

Van den Eerw. Heere

WILHELMUS SLUITER.

D Ie geerne zag veel goede dagen,

Die myden wil de ſnoode lagen

Van dien, die liſtig loert en vleit

Tot nadeel van de zaligheit:

Die onder Godts gelei wil wand'len,

Die niet dan 't goede wil behand'len,

En alles richten naer Godts ſtem

Van Horeb en Jeruzalem,

Die myde al wat de ruſt kan rooven,

Die heff zyn ziel van d'aard naer boven.

En leer van S LU 1T ER, voor en na,

Het oude T E CU M H A B1T A.

A. BOR NIUS,

/

*.
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