
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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N AGE LATENE

MENGELDICHTEN

Ê .

LEVENSBESCHRYVINGE

VAN WTLEN DEN HERE

Mr. PIETER 10DDAERT.



Op het TYTEL-PLAATJE.

D
e Godvrucht , aan den rechtren kant

Des voorgronds, zit in treurgedachten,

En fchraagt haar hoofd met d'ene hand,

Legt d'andere op 't hart vol jammerklagten.

Zy leunt met d'arm op 't Bibelwoord ,

„ Hervormers, Eendracbtsband ,* en werken

Der Godsgeleerden , wier akkoord

Met 's Heren Leer' haar Ziel moet Merken.

De Waarheid , met haar vrede-7a/fe

En heldren Spiegel, word omgeven

Van W-olke en Licht; waar doorze een' krak

Aan dwaling geeft, en die doet beven.

De Dichtkunjl , aan de flinkre zy' ,

Met Fluite en Lier, weent, gansch verflagen,

Om 't zwaar verlies geleden , by

Boddaerts gemis , door all' heur magen;

Dies zy 't verheugend' Harpenfpel

Heeft aan de Wilgen opgehangen;

En houd 't gezigt, met fmert en kwel,

Op 't Lyk, in deze Tombe omvangen.

k 'Zygrypt, ten troost, naar 't heilkleinnood,

'sMans iticfitlyk Dichtwerk , nagelaten;'

En wischt haar oog, dat tranen goot,

Af, met naar Doek, bly, buven maten. . . .

De Zangberg , met 't gevleugeld Paard,

Stort nu geen dichtnat uit den hogen

Voor. dien Poëet. De zangrei ftaart

Op 't Doodshoofd, leêg van kunstvermogen.

Het WapenfchM fieit 't Ercgraf.

't Wit zilvren Veld \ fchetst rechtheidshandel ,

d'Azuure Band beeld 't Hemelfche af,

Drie goude Starren, deugd' in wandel.

Ligt, op den Voorgrond, 't Roer van Staat,

't Bezegeld Turkfche Pas daar neven ;

't Erinnert ons 'sMans raad en daad

In Zeelands Zeeraad, by zyn leven.

Zwygt deze mond ; de Faam , niet ftom ,

Zal fluks zyn' roem onfterflyk maken ,

Zyn' Godsvrucht , brein en fchrift alöm

Doen klinken, tot 't Heelal zal kraken.

HELEN A BUTTS, nuFILEDT.

1 Formulieren van eer.igbeid.

. boddaekts Sticbttli Ged. ly, D. hl. 13?, 146.
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OPDRACHT

AAN DEN

HOOGGELEERDEN HERE,

DEN HERE

Mr. PETRUS WESSELING,

HOOGLEERAAR IN HET NATUURLYKEN

STAATSRECHT, MITSGADERS INDE '

HISTORIËN, WELSPREKENHEID EN

GRIEKSCHE TALE OP 'S LANDS

HOGE SCHOLE TE UTRECHT.

HOOGGELEERDE HEER!

fpssSsgad myn waarde Vader . in

ff TT W .zynlevciij het geluk, om3

d w zedert ettelykejaren 3 eene

eswa oprechte, welmenende en

ftandvaste Vriendfchap met UE. te

mogen onderhouden : geene minde*

re eer rekene ik het my , dezelve by

aanhouding meer en meer te mogen

aankweken ; terwvl ik telkens met

blydfchap gedenk aan de hoog-wyze

Lesten, van UE. geduurende myn

Academifche Studiën genoten , en

in ene altoosdankbare erkentenis

* 3 zal



O P D R ArC H T.

zal trachten te houden de menig

vuldige blyken van genegendheid ,

door U E, t'mywaarrs ten sllen tyde

betoond,

Na het overlyden van mynen Va

der.a ben ik om redenen, die ÜE,

jn het Voorbericht breedvoerig aan

gehaald zult vinden y te rade gewor

den 5 uit te geven ene Leyensbefcbry-

ving van mynen Vader , door zyn

Ed, zelve ter eigene herdenkinge en

februike zyner Kinderen opgefteld ;

enevens enige nagelatene en noch

ongedrukte Mengeldichten;- alsmede

de Lykzangen > met welke verfchei-

dene Dichters en Dichteresfèn zyne

nagedagtenis wel hebben gelieven te

vereeren.

Voor deze uitgave achtte ik nodig

een bericht ter neder te ftellen , om

de waereld te doen zien , op welk

ene onheufche wyze men mynen

Vader, in verfcheidene kortelings

uitgekomene , zo bekende als naam

loze, gefchriften gehandeld hebbe;



OPDRACHT.

hoe men onkundigen hebbe trach

ten te misleiden; anderen met voor-

oordeelen te bebolwerken , en hem

met de zwartfte verwen af te fchil-

deren , waar van U E. ver/cheidene

flalen in het voorfchreve Bericht

zult vinden 3 te lang om hier te

melden.

Derhalven vermeinde ik niet te

kunnen , noch te mogen zwygen ;

hebbende getracht 3 hoe ongewoon

my zoortgelyk werk ook valle3 naar

myne geringe vermogens , een getrou

bericht, met alle befcheidenheid , naar

waarheid in 't licht te geven 3 te n einde

de onzydige Lezer thans en de nako

melingen namaak gelegendheid zou

den hebben y om te oordelen 3 ofmyn

Vader waarlyk zo een man geweest

zy3 als men der goede Gemeente

heeft trachten diets te maken.

Deze myne geringe pogingen nu

aanU E. gunstige en veelvermogende

befcherming op te dragen 3 oordeelde

ik der nagedachtenis mynes Vaders

* 4 tot



O P D*R AlC H T.

tot roem 3 en my tot ene byzondere

eer te zullen ftrekken.

Wie doch zoude beter in ftaat zyn3

om den goeden naam mynes Vaders

(zo 'er noch mogten gevonden wor

den y die enen doden zouden willen

aanblaffen) te verdedigen , dan UE.,

die hem zo vele jaren grondig gekend

hebt ? Wie zal ook meer gezach daar

aan konnen byzetten dan UE5 wiens

uitmuntende Geleerdheid ? wiens

alomberoemde bezadigdheid door

gansch Nederland befaamd is ? ver

biedende my UE. bekende zedigheid

meerder hier van te zeggen.

Wat is dan billyker ? Wat is dan

voorzichtiger ? dan dat ik deze eer

biedig aan UE. hoogwyze befcher-

jning toewye ? Waardoor zal ik beter

de ongeveinsde Vriendfchap, in welke

UE. met mynen nu zaligen Vader

•gejeeft hebt ; waar door zal ik beter

de hoog-achting, die hy altoos voor

E, Perfoon gehad heeft 3 in een

dankbaar geheugen bewaren ?

Pe

,



OPDR AC H T.

De overweging van dit alles zyn,

Hoog Geleerde Heer , de ware rede

nen , die my genoopt hebben , de

vryheid te gebruiken UE. dit Werkje

nedrig aan te bieden ; my met die

hope vleiende , dat UE. het zelve

gunstig zult gelieven aan te nemen.

Want wat grooter liefdebewys zoude

U E. aan het koud gebeente en de

dierbare nagedachtenis mynes waar

den Vaders kunnen doen?

Ondertusfchen verzoeke ik UE.

het gene in dezen mogt ontbreken,

volgens deszelfs gewone goedheid,

wel te willen overzien, en aan myne

ongewoonheid in dit werk toe te

fchryven. Terwyl ik my in UE.

hoogstgeachte Vriendfchap op- het

nederigfte aanbevelende , deze be-

fluite met ene hartgrondige bede, dat

het Gode behagen moge U E. Perfoon

in zyne heilige befcherming te nemen!

Uwen arbeid , tot nut van 5s Lands

Hooge School , en tot . luister van

geheel Nederland te zegenen ! U E.

* 5 het



OPDRACHT.

het leven hier op aarde aangenaam,

gelukkig en voorfpoedig te maken ;

tot dat UE. Gods raad alhier uitge

diend hebbende 3 eens deelgenoot

worde zyner eeuwige heerlykheid!

Inmiddels bid ik UE. te geloven,

dat ik met den diepften eerbied en

ware hoogachtinge fcal trachten te

blyven ,

HOOGGELEERDE HEER!

\

#.

U HOOGGELEERDENS

Zeer Verplichte en Ootmoedigjle

Dienaar

K. V.D. HELM BODDAERT.

Middelburg den

15 December 1760.

DE



DE NAGEDACHTENIS

rr' .' ' i

VAN WYLEN

DEN WELEDELEN GESTRENGENHEERE

Mr. PIETER BODDAERT,

SECRETARIS VAN HET EDELMOGENDE

COLLEGIE TER ADMIRALITEIT IN

ZEELAND, GRIFFIER VAN DEN

EDELEN LEENHOVE VAN

VLAANDEREN, enz. enz.

ZYNEN OUDSTEN ZONE,

DEN WELEDELEN UtMKtNGEN BEERB

Mr, KORNELIS VAN DEN HEUf BODDAERT.

SCHEPEN EN RAAD DER STAD MIDDELBURG,

BEWINDHEBBER DER WESTINPISCHE

MAATSCHAPPTE TER KAMER

ZEELAND , ENZ. ENZ.

BY GELEGENDHEID VAN HET UITGEVEN VAN HET EER-

VERDEDIGEND VOORBERICHT VOOR DE LEVENS-

BESCHRYVINGE EN NAGELATENE MENGEL»
• DICHTEN VAN WYLEN ZYNEN

HEERE VADER,

TOEGEZONGEN,



T O E W Y DING.

Ontfang, Boddaert, myn Rougedicht,

Daar gy den laatsten Liefdeplicht

Aan 's Vaders asfche , flout beticht ,

Met die gematigdheid verricht ,

Dat zelfs de hoon 't moet pryzen !

Vry in het hart, zing ik ook vry

Voor U9 die wars van Jlaverny,

Yan vleizucht en van veinzery ,

Dit vriendfchapsblyk , '/geen ik Uwy,

Niet van de hand zult wyzen.



NON. VtVIS. ADNEXUS. AMOR. MEMINISSE

SEPULTOS.

DESJNIT. IN. FROLEM. TRANSCURRIT. CRATIA.

PATRUM.

. qLAUDIANUS.

Zoo Zjt gy dan , Eoddaert , van 't fterflyk deel

ontflagen

Door 't fcheidend oogenblik , by U zoo bly genood,

En wordt uw vlotte ziel op vleuglen van de dood,

Als eene Eliaskoets, ter ftarren ingedragen?

ö Ja ! al 't aardfche zinkt , zelf zinken zon en maan ,

En gy neemt reeds den rang van Hemelborger aan.

Verwelkoomd in den rei der juichende Englenfcharén ' '1

• En 'c zalig gecftcnheir voor Gods genadetroon,

Wordt uwe kruin bekranst met 's Heilands zegekroon;

Terwyl de galm van uw voorlanggewyde fnaren ,

Dog nu met grootfcher zwier van hemelvuur bedeeld ,

Op onnavolgbren toon het oor der Godheid ftreelt,

Der Godheid , wier volmaakte , aanbiddelyke Eigenfchappen

Wier eeuwig Wezen en wier grondeloos Beftaan

Des ftervelings fynst vernuft van ver üechts na kan gaan,

Ja die 't geloofsoog zelfs alleenig kent by trappen:

Dan die gy nu moogt met een nevelloos gezicht

Befchouwen van naby in 't altoosfchynend licht.

Dan



Don 't zien is ver het minft , het kennen meer te fchatten

En duizendmaalen meer nog 't eindeloos genot ,

ó Toppunt aller vreugd ! ó allerheilrykst lot !

.Wie kan het minste deel van zulk een' zegen vatten,'

Dien gy volop geniet , ó zalige Boddaert,

En U befchreien, daar het Lyk ten grave vaart/

'Neen. uw verwisieling eifcht niets dan vreugdetoonen

Met opzicht tot U zelf, die alles daar by wint:

Maar die op alles ziet, 't geen uw verlies bevindt,

Voelt zich van lieverlee tot angst en droefheid troonen^

Ja zelfs myn citer, hoe verheugd door uw geluk,

Snaart zich , baars ondanks , naar den algemeenen druk.

En zulks geen Wofidef, daar wy't Vaderland zien klagen,

Die Moeder van 't gemeen , die elk aan 'c harte gaat ,

Dat met uw Lyk , helaas ! een zuil voor haren Staat,

Een' fteunder Vryheid wordt voor eeuwig weggedragen j

Een' Patriot , die nooit dan van haar liefde fprak ,

En dus in iders hart een Neêrlandsch hart ontftak.

* Het Vórftelyke huis , aan 't roer van Staat gezeten ,

Befchreit inuwen dood een' voorfpraak van zyn Recht i

»' " Van ouds ,zootroualsgoud, aan zyn belang gehecht ,

Dan die, in 't harte vry en zuiver van geweten,

(Dit past een brave Zeeu.) het tegen hadt gegaan ,

Zoo't ooit,miskid,naar 't hoogft Gezag hidt kunnen fiaan;



De Zeeraad , die 's Lands heil befchermt met zyne vloten

En 't plondren teugelt van Algiers en 't Bricfche ftrand , "

Volgt fchreiende de baar, heet U haar rechte hand,

En klaagt, dat zy uw dienst niet langer heeft genoten*

Terwyl het Leenhof, daarStaatsvlaanderen op roemt,

Bezwymende op uw graf, U zyn' herftelder nocmtj

Dus ftierftge,ó Man van ftaat! maar wie, 6 waardig Chriften!

Schetst naardenrechten eisch 't verlies vanJezus Bruid?

Zy zeker zelf het beft. Ai hoor het rougeluid,

Dat door het woeft geraas van 't onbefcheidenst twiften

Noch 't baflen van den nyd in zynen vaard geftoord ,

Tot voor Gods vredetroon door 't drift der wolken boort.

J, Moet ik (dus heft zy aan) door uw ontydig ftervea -

„ Doorlachte Voedfterheer ! getrouwe Jojadal

„ Wiens hulp zoo menigmaal den Godsdienst kwam te fta,"

„ Nu juittin 't midden van den nood uw' byftand derven! ..

„ De Hemel hoor myn klacht|, die best 't verlies befeft,

„ 'c Geen my in U alleen met zoo veel Hagen treft,

SS®

In U , die op het fpoor der edle Bereken ;

Het flaaffche juk verbraakt van menichelyk gezag,

„ Gods heilorakelwoord deorblaêrde nacht en dag,

„ En daar in (laat de hoon 't vry fchamper U verwyten :

„ Hy brandmerkt zich het meest.) op pvertuigings grond

„ 't Onfeilbaar famenftel van Bybclwaarheid vondt.

„ rn



In U, die als het licht dier heilzon fcheeri te tanen

Door Schoolgelecrdheids mist,in't feilbaar brein gefméed,

„ En mooglyk al te los met kerkgezag bekleed ,

„ Geen blixems vreesde van hervormde Vatikanen ,

„ Maar trots de hierarchy (Gods yver bloes u aan)

„ Manmoedlg,doch bedaard,dorst voor dieWaarhcid ftaan;

£ la U, diè tróu voor 't rechc der Christenoverhedcn,"

„ Geen regels voor 't geloof der openbare kerk

„ Ooit koft erkennen, dan beftempeld met hun merk,

i, -En dus met weerzin zaagt , dar Jezus vrye leden

,', Door geestdyken dwang, te laat veellicht befchreid,

' Een last, óf noodeloos of nieu, werd opgeleid. -

3\ In TJ, aardsvyand van de mom der huichelaren

„ En'tdweependbygeloofj Wiens onbefprokcn vreugd

„Een vriendlyk aanzien gaf aan 't ftreng gelaat der deugd :

'„ In U , die op den klank van u gewyde fnaren ,

„ Wier zuivre melody het kiest gehoor verplicht ,

„ Een' tempel hebt voor my in meenig hart gefticht.

In U,.. maar zachtGodsBruid is 't aardfche reeds onttógtfn:

Zy volgt de Liefde na, ten hemel ingevlucht !

Geleerdheid vult haar plaats , die meteen diep gezucht,

Met opgekrabde borst en roodgezwollene oogen

De grootheid van den druk , die in haar' boezem woont,

Neerzygcndè op de baar , best fprakeloos vertoont.

En



En zulk* zy niemand vreemd * daar 's Land» gefchiedenisfeni

De Handvest en de Keur , het recht van Staat en Hof,

Geflachtkunde en Blafoén, der Letterhelden lof,

DeTaal en Ne?/dujtfch Dicht inU een" vraagbaak misfeo j |

Een Vraagbaak, die zo klaar door 't floers der oudheid zag ,

Dat geen geheim , hoe diep, vdor hem verborgen lag.

ï, -i ï x \ - J .O&St» Jl i > .'. .!

Hoognutte Kundigbeên ! vermaken van myn leven !

BoDDAERT,gy waart het, die in 't bloeien van myn' tyd

My hebt rriet eigen hand aan heuren dienst gèwyd.

Wat dank zal u myn hart, zal U myn citer geven , * 1

Voor zulk een "teèdre gunst , ó hoogverheven zielt

Daar ik yol eerbièds by uw Lykbus n'ederknielJ /.i

•5 )@ss* v

Gedoog , doorlüchre Geest ! dat ik uw dierbare asfchen ,"

. Ten liefdeblyk befproei met mynen tranenvloed ,. ' ; y.r

't Voortbrengfel van myn hart> de tolk van myngemoed ,

En dat (want hooger toon zou aan myn Lier niet pasfen)

Myn dichterkentenis, laag zwevende van rou,

Dit nedrig zarkfchrift op uw marmren Graffté hou.

Hier rust, 6 Zetland, ?n«f Boddaert, uw Staatbefcbryver.-.- \

Denmd'van'iM^ï^aar Spaw^akM'xièh verlaat. . k

Een Patrioïi» 'v bm; ien Cb'rifieri in<det diai, V -.-Q

Die voor de waarbejd'Afcedt met, Ity'deryken ywr^ , _ ^

Wiens heilig Dicbt niets aemde , als balfem van gena.

Hoe eert men beii's mans dèügd? elk volg zynvoetbeeli Ha! - r"v A

J: DE TIMMERMAN.

** °P
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OP DE UITGAVE

- » • r - . • ,, „•, i , -

DER

LEVENSBESCHRYVINGE

EN NAGELATENE

MENGELDICHTEN

VAN W Y'LE N

DEN WELEDELEN GESTRENGENHEERE

Mr. PIETER BODDAERT,

SECRETARIS VAN HET EDELMOGENDE

COLLEGIE TER ADMIRALITEIT IN

ZEELAND, enz. enz.

DOOR. DEM WELEDELEN GESTRENGEN HEERE

Mr. KORNELIS VAN DEN HELM BODDAERT.

SCHEPEN7ÉN RAAD DERSTAD MIDDELBURG,

5^oo ras <k Geest des grooten mam Boddaert,

Der Wysheid, Deugd en Zangkunst even waard,

Deeze aarde moft , verliefd op vryer leven ,

Zyn leeme hut , zya' kerker hadt begeven ;

Sttehttd



Stichtte elk, die Üechts oprechte Godsvrucht eert;

Die 't heilig Dicht, Gods ed'Ie gaaf, waardeert,

Wien drift nog nyd den wuftèn geest beletten

t Geen 't waardigfte is op rechten prys te zetten,

Dien Held , hunn* roem , nu 't voorwerp van hunn' rouw

In 't dankbaar hart een duurzaam grafgebouw:

Een eèrezuil , zyn groote gaven heilig ,

Een eêl Yerblyf, voor 't woên der afgunst veilige

Geen tempelwolf, die vreeslyk gilt en huilt,

Schoon 't monftcr in een fchaapsvel tig verfchiult,

Vindt daar, ondanks al zyn gewone lagen,

Een' waarden prooi om gretig aan te knagen.

SS»

Geen addïerigif dringt tot die rustplaats door

Nog ftoort den zang van 't klagend dicht'renchoOf)

Die in Boddaert een flonkerftar beweenen,

Op 't onverwachtst aan Zeelandj trans verdwenen,

• * % Ach!



Ach ! dat myn tong , ie tolk vtn 't weenend battj

Zo zeer geprangt door ongeveinsde fmert,

Schoon ftaam'lende, dien rei niet na kon volgen;

Maar , (lom van rouw , myn zielsleed heeft verzwolgen!

Dan neen , myn lier , hoe boersch , hoe laag van toon,

Zweeg 's Vaders lof, maar dankt den achtb'ren Zoon;

Wiens liefdezorg, (myn dichtvuur mag dan kwynen!)

Een rykekeur van zangftof doet verfchynen,

Hy , die voorlang zyn dankb're Vaderftad

Door deugd en trouw aan zig verbonden hadt,

Hy, die den roem van zyn Geflachtgenooten

In 't burgerhart nog daag'lyks helpt vergrooten.;

Legt voor een pooi die hooger zorgen neer*

£n ftrydt , vol moeds , voor ftout gefchondene eer :

Waar kinderplicht, waar fhoode lastertongen

Zyn ed'le ziel, elk op huu beurt, toe dwongen.



Zyn gulle hand fchenkt keur van lekkerny

Voor 't hart verliefd op 't zoet der 'poëzy,

't Zy daar Boddaert herleeft in «gen blaèren ,

t Zy daar zyn lóf weêrgalmt op vreemde (haren,

SS»

*t Zoetvloeiend dicht van 's Vaders eerfte jeugd,

ToomonsBoDDaekt! neen. toont ons de achtb're Deugd!

Zyn zwanenzang fchetst levend ons voor de oogen

Een grotten Geest, fchier 'c ftcrffelyke onttogen!

De dicht'renrel, die op zyn grafzerk treurt,'

Roeptdeafgunst toe , die moed'loos 't hart verfcheurt?

„ Daar zyn 'er nog gy moogt u elders keeren,

ii Daar zyn 'er nog, die ware deugden eeren !

Zoo treedt Boddaert, aan uwe zorg verplicht;

Rcchtaarde Zoon , op nieuws in 't glansrykst licht 1

Zoo zien wy hem , dienwe eeuwig moeften derven ,

Pp 't luifterrykst verryzen na zyn fterven !

* * 5 Zoo



Zoo eert men best] een' Vader in zyn graf!

Dat beet aan hem, die U het leven gaf,

Een gaaf die nyd, nog dood , nog tyd zal krenken,

Na zynen dood het leven weder fchenken!

ffiSS

Zoo wordt voor U de onfterflykheid verwacht!

Zoo leeft uw naam by 't eerlyk nagedacht ; '

't Geen U altoos (dus fpelt de Deugd !) zal roemen ^ 1

En 't waardig kroost eens grootften Vaders noemen!

P. BAKKER.

VOOR-
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Basilius Edit. Parif: 1730. Epift. 207.

Ad Calumnias tacendum non est , non ut

contradicendo nos ipfos ulciscamur ; fed ne men-

dacio inoffenfum progresfum permittamus.

dat is>

Op de lasteringen dient men niet te zwygtny

niet om ons zelve te wreeken door bet tegen-

fpreken ; maar om den logen zonder tegenftand

geen veld te laten winnen.

KaSfs&Wa dat het den Opperheer van leven

en dood , wiens doen majefteit en

heerlykheid is , in het aanbidde-

lyke zyner Voorzienigheid , naar

zyne eeuwig en onveranderlyk

Raadsbefluit behaagd had , mynen waarden

en tedergeliefden Vader, den Weledelen

Geftrengen Mr. Pieter Boddaert , in zyn

Weledele leven Sekretaris van het Edele

Mogende Kollegie ter Admiraliteit in Zeeland

en Griffier van den Leenhove van Vlaande

ren , na ene korte bedlegering , Hechts van

** 4 vier
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vier dagen , inVdeze tyd in zyne eeuwige

gelukzaligheid over te brengen ; hebben ver

scheidene Dichters en. Dichterésfeh , zo van

buiten als binnen deze Provincie-, zyne ge

dachtenis wel met hunne Lykdichten gelie

ven :te vereeren ; dewelke ik reeds kort na

zyn Ëd. overlyden , volgens gewoonte , ter

drukperfe zoude hebben overgegeven , zo ik

niet hadde gevonden zeker gefchrift , by wy-

len mynen Vader nagelaten, entenjare 1748

getekend , by het welke zyn Ed. verzocht,

dat gene Lykdichten op hem zouden worden

gedrukt $ dit bracht my enigfints in verlegen

heid ; aan de ene zyde wilde ik gaarne aan de

wille van mynen overledenen Vader voldoen?

terwyl ik aan de andere zyde oordeelde , ö*at

de dankbare erkentenis voor de laatste eer,

die de gemelde Dichters en Dichteresfen aan

mynen Vader door gemelde Lykdichten had

den gelieven aan te doen , niet toeliet.-** dat

dezelve der vergetelheid zouden wprdeni op

geofferd : daar by kwam mede, dèt in Hol

land 'reeds ene dier Gedichten buiten^myne

kennis gedrukt was , 't geen ik voorzag dat

wel ligt door andere konde gevolgt wordeh j

doch boven dien nam ik in overweging, dat

deze ! begeerte van mynen Vader reeds ten

jare 1748 was ter neder gefield , en dus in

eer en tyd , in welken hy onmogelyk konde

voorzien , dat 'er voor , ja zelf na zynen

dood,
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dood* lieden zouden opftaan', die zynen

naam, die brallen, die hem of zyne Schrif

ten gekend hadden , in enen goeden reuk

was , zouden trachten te bezwalken * en hem

als een Onrechtzinnige/I . Ontrouwen en

Lasteraar verdacht tê maken ; waaromtrent

ik den onzydigen Lezer ftfaks enige nadere

opening zal geven. Ik oordeelde dan, dat

andere tyden andere zeden maakten , en dat

dë omftandigheden de zaken deden verande

ren ; en achtte het dus niet ondienftig , door

de uitgave dezer Lykdichten te doen zien,

dat'er noch Lieden waren ," die van enen

geheel anderen geest bezield, zo nadelig van

mynen Vader niet dachten , en by dewelke

zyne gedachtenis noch in zegening was ; daar

en boven kwam my ter hand ene Levens-

befchryving door zyn Ed. zelve opgefteld en

kort voor zynen dood eigenhandig gefchre-

ven , uit welke de onzydige Lezer zyn be-

ftaan , zyne verrichtingen en handelwyze,

zelf in diefzaken , waar over. men hem las

tert, zal kunnen zien en zelve daar over óór

delen. Gok wierd ik door verfcheidene Lief

hebberen der Dichtkunde aangezocht , - om

de noch voor handen zynde, door zyn Ed.

nagelatene ongedrukte Gedichten , ter druk

pers te willen overgeven : dit alles by den

anderen gevoegd fcheen my toe een bekwaam

Boekdeel te zullen uitleveren. Ik had ook

** 5 voor
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voorbeelden van foortgelyke uitgaven , van

de Levensbefchryvingen , nagelatene Gedich

ten en Lykzangen , in die van Mwnen , Poet ,

Zeeuws en andere, voormy; 't welk alles my,

met goedkeuring myner Moeder en naast-

beftaande Vrienden , tot de uitgave dezes

deed befluiten. By welke ik dan den gunsti-

gen Lezer aanbiede :

i. De Levensbefchryving Van mynen over

ledenen nu zaligen Vader , naar deszelfs

eigenhandig opftel, zonadoenlyk, letter-

lyk gevolgd. .

%. De voor handen geweestzynde Nagelatene

en noch ongedrukte Mengeldichten ; onder

welke de Lezer wel eenige zal vinden , in

enen vroegeren leeftyd , door mynen Va

der gemaakt; doch deze zyn alleen op ver

zoek van zoramige Liefhebbers der dicht

kunde hier by gevoegd ; hebbende ik der-

. zeiver begeerte in dezen niet kunnen noch

willen weigeren. . ,

En 3. De Lykzangen, door verfcheidene

Dichters en Dichteresfen my van tyd tot

tyd toegezonden , voor welke laatste eer

en liefdensbewys aan mynen overledenen

Vader bewezen , ik by dezen aan dezelve

myne hartgrondige dankerkentenis betuige;

met vuurige wenschbede , dat de Almo

gende God hunne geëerde Perfonen en

Familien met de dierbaarfte zyner zege-

niu-

1
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ningen mildelyk overftrome , hen voor

alle hartdrukkende rampfpoeden behoede",

en hun dichtvuur opwekke ter ere zynes

Naams en ftichting zyner Kerk !

Thans is my overig, zo wegens deomftan-

digheden der zaken , als wegens myne hier

voren gedane belofte , den onzydigen Lezer

eenig bericht te geven , omtrent de befchul-

digingen en lasteringen tegen mynen over

ledenen Vader , ter bezwalking van zynen

goeden naam , zo door bekende fchryveren

als naamloze fchotfchriften , ingebracht , 'twellf

ik zal trachten, naar de zuivere waarheid»

met alle onzydigheid, en bedaartheid ter ne

der te ftellen.

Myn voornemen is niet , iet tQt lof van

mynen Vader te zeggen ; dit zoude my niet

pasfen ; ook achte ik zulks onnodig ; zyne

Levensbefchryving , zyne daden , zyne Ge

dichten , zyne Schriften zullen voor hem

getuigen : myn oogmerk is eniglyk, om aan

de goede gemeente de vooroordeelen te be

nemen , die haar door verfcheidene onwaar

achtige, verdraaide en lasterlyke Gefchriften

worden ingeboezemd , en aan de nakome

lingen , of misfchien enige van de thans in

het lichtkomende Lasterfchriften hun in han

den zouden mogen komen , gelegendheid te

geven , om onzydig en naar waarheid oves

dezelve te konnen oordelen. r . c ;
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Om dan dit bericht naar ordre voor te Hel

len , zal het nodig zyn van de eerfte oirfprong

<ier zake een aanvang te maken.

Het is dan door geheel Nederland meer

sils overbodig bekend , dat de Heer Jan

Jacób Brahê , Dienaar van Jezus Christus

te Vlisfingen , ten jare 1758 in druk heeft

uitgegeven , een Boek genaamd Aanmerkin

gen over de Vyf IValcherfche Artykelen ,

welke benevens de gewone Formulieren van

Eenigheid in die E. Klasfis ondertekend wor

den , door zyn Eërw. tot bevordering van

waarheid en Eendracht , zo zyn E. zegt ,

gefchreven , en -op den 4 May van dat jaar

aan de Weleerw. Klasfis van Walcheren op

gedragen , én ook' op dienzelven dag door

gemelde Klasfis geap'probeerd, zo als hetEx-

tracl: uit de handelingen der E. Klasfis , op

den rug des titelblads van dat boek te vinden ,

aantoont. # '. .'"

Het derde dezer vyf Artykelen raakt de

Lere der Rechtvaar'digmakinge , welke de

Heer Brahê , zo als myn Vader pag: 3 , der

Zedige Verdediging aantoonde , naar deszelfs

begrippen heeft trachten in 't licht te ftellen

en te beweren van pag. 68 tot 1231. daar op

uitkomende ; dat de Rechtvaardiging des

Zondaars voor God , voor het geloof ga , niet

dat die 't- geloof als deszelfs vrucht - volge.

Zo als de Lezer zulks op de boven aangehaalde

blad
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bladzyden van dat Boek vinden kan, my

kortheidsbaiven daar aan gedragende. \

By de èerfte lezing van dat Boek. vpnd

myn Vader by zich zeivenïn die; (telling veel

zwarigheid , als menende uit Gods woord

en uit de fchriften der voornaamfte Gods-

geleerden anders geleerd te hebben , en wel,

dat het geloof voorginge , en van de Recht-

vaardiginge , als deszelfs vrucht , gevolgd

luierde. , .

Dit deed zyn Ed. Gods woord in de hand

nemen , om dat ftuk , met opzet te onder

zoeken , in 't welk hy ook zyne gedachten ,

op menigte plaatzen , befchoud in haar ver

band en oogmerk , met onlochenbare woorr

den oordeelde bevestigd te vinden , waa$

door hem de lust beving , om dat ftuk nader

te onderzoeken , de Formulieren van Eenig-

heid, dc fchriften der Reformateuren en der

latere Godsgeleerden met Gods woord te ver-

gelyken en derzelver genoegzame eenparige

overeenftemminge met de heilige Schrift ge

vonden hebbende , uit allen enige uittrek-

zels te maken , en , (na dat hy eengeruimen

tyd , fchoon te vergeefs , gewacht hadde ,

of ook eenig Theologant dit werk by de hand

zoude nemen) dezelve ten gemene nutte , in

het licht te geven onder den naam van Wolk*

van Getuigen voor de Lere der Rechtvaardiging^

door en uit het Gelove , vtrzameldby gelegendheid

van
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van het in't licht geven der Aanmerkingen over

de VyfWakbcrfche Artykelen door Jan Jacob

Brahè.

; Tot deze uitgaaf wierd myn Vader te meer

bewogen , om dat hy van alle de fchriftplaat-

fen uit Gods woord , in welke dat Leerftuk

als in zyn zetel gevonden word , en die ook alle

aan het hoofd van gemelde Wolke geplaatst zyn,-

geen één enige in het werk van den Here

Brabè , het zy ter ftaving van zyn ofter weder

legging van het daar tegen overgaande gevoe

len j aangetogen vond.

' 'Voor deze Wolke van Getuigen plaatste

zyn'Ed. een Voorreden,' doch met omzichtige

verhoedinge , dat niemand , door enige on

voegzame of fcherpe uitdrukkingen beledigd

wierd , zo als de Lezer uit de Voorreden zelve

kan bewaarheid vinden ; zynde de korte inhoud

van dien te vinden in de Zedige Verdediging

van pagi' 6 tot 12. -

Deze Wolke van Getuigen gaf'myn Vader

uit zonder meldinge van zynen naam , 'twelk

hem als eene grote misdaad werd gerekend,

fchoon hy zelf daar van reeds in de Voor

reden pag. 24 , welgegronde redenen hadde

gegeven; namentlyk, eensdeels, dewyl die

geen het minste gezag daar aan zoude kon-

nen toebrengen ; anderdeels , wyl hy 'er ook

niets van het zyne , noch ter verklaring ,

noch ter verdediging , hadde bygevoegt.

; - Men
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Men zie ook de Zedige Verdediging pag: 28

&feqq.

Doch als noch groter misdaad duidë men,

dat hy dezelve had uitgegeven , onvoorzien

van ene Kerkelyke goedkeuring , als hande

lende van zoo ene gewichtig ftuk der Chris-

telyke Lere ; doch dit oordeelde zyn Ed. on

nodig , om redenen , mede in gemelde Voor

reden in 't brede aangehaald : zie ibidem, en

Zedige Verdediging, pag: 27 en 28.

Zie daar , Waarde Lezer , de eerde en

waarachtige oorrprong van alle de lasteringen ,

fcheldwoorden , en befchuldigingen mynen

Vader aangedaan , naar waarheid onpartydig

ter neder gefield.

Dit Boekje wierd op den 4 January des jaars

1759 5 des avonds na de gehoudene Klasfis

dier Maand, in een verzegeld pakketje, vol

gens addres , befteld aan den Koster J: dé

Maagd , om verder te behandigen aan de Wel

eerwaarde Klasfis van Wakberen, op dien dag

te Middelburg vergaderd , doch toen reeds

gefcheiden.

Dus konde dit pakketje , als te laat geko

men zynde , in die Vergaderinge niet geopend

worden voor de volgende Klasfis van den

iFebruary; terwyl ondertusfchen dat Boekje

byna die geheele Maand January reeds open

baar verkogtwerd , en dus van ieder een konde

gelezen worden.

Doch
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. Doch nu heeft men vooral te letten , hoé

dit Boekje in deze zoo Achtbare en Aanzien-

lyke Vergadering, zoo als de Heer Brahi

dezelve in zyn Vertoog pag: 13 noemt, ofwel

Heilige Vergadering , met welke eernaam hy de

Klasfis in denOpdracht van zyne Aanmerkingen

beftempelt , door fommige Leden vangemelde

Vergadering behandeld zy. .••

De Lezer heeft uit het voren verhaalde

gezien, dat dit Boekje in de Maand January»

na het fcheiden der Vergadering eerst befteld

zynde , gevolgelyk te laat gekomen was om

dien dag behandeld ' te worden ; inmiddels

was dit Boekje uitgegeven en in ieders handen ,

zo dat deszelfs inhoud aan den Heer Brahé

en die het met zyn Eerw: eens waren , vol

komen bekend konde zyn , en dus hadden

die Heren gelegendheid gehad , om te over

leggen , hoe in deze aanftaande Klasficale

Vergadering best , met de Achtbaarheid en

Heiligheid dier Vergadering overeenkomftig

te handelen ; zy hadden ook tyd gehad , zo

zy zich door dit Boekje of de form van des-

zelfs uitgaaf beledigd vonden , met beschei

denheid hunne bezwaren daar tegen in te

brengen , hunnen drift , zo die daar tegen

gaande mogt geraakt zyn , palen te zetten ,

en in dezen de les van den Apoftel Paulus te

volgen Filip: IV: 5. Uw befcheidenheid zy allen

menfchen bekend. De Heer is naby.

Doch
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Doch, men toonde zyne driften niet mees.*,

ter te zyn en men liet zich in fcherpe en

gansch onvoegzame uitdrukkingen , waarlyk

weinig aan Leden ener Heilige Vergadering

pasfende , tegen de JVolke en derzelver Ver

zamelaar uit. Men zeide : „ De Wolke

n was maar een libel » een allerfchandelykst

pasquil* een prul, een nachtuil, deszelft

,> uitgaaf ongeoorloofd , en tegen Staats-

„ refolutien : het paste niet onze brave Re-

j5 formateurs op eene fcurile wys , onder 't

„ masker van een pasquil fuic te geven , 't was

„ een libel zonder naam en 't werk van geen

„ eerlyk Man :

Terwyl men alle moeite aanwendde , , niet

tegenftaande de ernftige Vertogen van vele

Leden van het Klasfis/ om dit gehele Werkje

met meerderheid van Hemmen agter den bank

te werpen ; , welk lot het zelve ook zoude

ondergaan hebben , zo de Heer Augustus van

der Sloot , Predikant te Middelburg , degtheh

Wolk der Getuigen niet ter verdediging over

genomen had , en zulks in Aftis had doen

aantekenen. .-. ;

Zie daar , c waarde Lezer , de behandeling

in de Klasfikale Vergadering pp den i Februa-

ry 1759 over dit Boekje gehouden > terwyl

ik aan het oordeel van een befcheiden Le

zer zal overlaten , of dit een handelinge van

redelyke menfchen , van bedaarde Christenen r
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en van zachtmoedige Dienaars des Euange-

liums is , dan wel of zulks niet veel eer ene

uitwerking is van verlegene geesten en bittere

gemoederen* ' : s

Aan de waarheid dezer onheufche bejege

ning behoeft -de Lezer geenfints te twyfelen ,

wyl de Heer Brahè- dezelve volkomen toe-

ftemt , in zyn Voorbericht den 15 January-

1760 uitgegeven^, -wanneer hy op pag. i&

zegt : •' . : r-.l"

„ Wat de vérdere klachten van den Heer-

„ Boddaert aangaat,- over de onheufchere»

„ onbeleefde termen , waar mede zyne

„ Wolke in de Klasfis en anderzinds bejegend

„ is,< en waar omtrend hy inzonderheid

„ myh Perfoon ten doele van zyn beklag

„ ltëïd' : 'T IS ZO. men biboeft dit niet voor

„ te fpreken.

De eenige dekmantel waar mede men deze

handelwyze tracht vry te pleiten , is. Dat de

drukking der muze 'bloed voortbrengt ; doch

hoe men zulks verenige met de les van Petrus ,

1 Petn lII: 15. • Zyt altyd bereid tot verant

woording aan een iegelyk die U rekenfchap af~

eischt van de hope die in u is , met zacht

moedigheid , laat ik zyn eigen gemoed be-

óordeelen.

Èn echter heeft men deze bovenftaande

bejegening zo fraai gevonden, en zich zeiven

zó weinig bezeten, dat men, niet tegen-

ftaande
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ftaande de Heer J9r#fo' zelve zegt in de aan

gehaalde Voorreden pag: 18. men behoeft dit

niet voor te /preken ! evenwel op dien zeiven

Voet en dus tegen zyn eigen gewisfe voort

gaat i met dat Werkje fchriftelyk , en dus

waarfchynelyk in ene bedaardere gemoeds

gefteldheid , öp gelyke wyze te behandelen ;

men zegt in het Vertoog van den 6 December

1759 ? Dat deze IVolke de attentie van dezé

zo Agtbare en Aanzienlyke Vergadering geheel

onwaardig Was, zie pag: 13 , dat het uit hoof

de van den vreemden titel en wyze van uitgave,

zo ftrydig niet alleen tegen Kerkbejluiten , maar

ook tegen Staatswetten was , en reeds aanflonds

zo veel vermoeden van oneerlykheid gevende ,

zie ibidem. Dat het gefchikt was om de Heer

Brahè van ondeugende dwaalleer te befchuldi-

gen i en teffens in zyn perfoon de Heren Vifi-

tatores > ja de gantfche Klasfis aan de kaak te

zetten. Zie ibid: pag: 14. Men twyfelt,

ten minsten men acht een onderzoek nodig*

of de aangêhadlde plaatzen aan het voorflel

voldeden ? óf zè getrouw en eerlyk waren

aangetogen , of ze ook verminkt waren byge

bracht , en vooral of het Boekje , betrekkelyk

tot het oogwit van den uitgever , welREëHT*

zinnig was. Men noemt het een Libel i aari

't welk de Heer van der Sloot zyn proteétiö

verleend , en zich daar door aanfprekelyk gè*

field had , voor burgerlyke en kerkelyke Wuteni

*** a ziö
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zie ibid: ' Men zegt , dat fommige welbekende

Leden tot hun schande , hemelhoge Loftui

tingen aan dat Boekje gegeven hebben, het welk

voor hun rekening blyft , zie pag: 1 6 en pag: 30.

Een naamloos gefchrift , dat tegen alle Kerk

en Staatsrefolutien in 't licht gekomen is, en op

een gehele informele wyze , ja zelfs ter be-

spottinge van deze aanzienelyke Vergadering 9

op de tafel der Klasfis is gebracht. Men noemt

het noch al verder een naamlofen duiflerling.

Ibid: pag: 30; en pag: 35. een libelgenaamd

Wiïke van Getuigen , en op dezelve bladzyde,

een ergerlyk en wegens zyne fchikking enforme

ondeugend gefchrift. Doch ik zal van zoort-

gelyke uittrekzelen , om den Lezer niet te

vervelen , een einde maken , en dezelve be-

lluiten met de woorden van de Heer Brahé,

op dezelve even gemelde 3 5 pagina te vinden

regel 16, Is dit de weg om malkanderen te recht

te brengen door den Geest der zachtmoedigheid?

en daarom foei zulken handel!

De zaken nu in dezen fland zynde , en de

verwyderingen en bitterheden dagelyks toe

nemende, wierd myn Vader, ziende datmen

de zaak zelve voor by gaande , zich bezig

hield , met galle en alfem te braken op de

verzwyging van den naam van den Uitgever ,

en forme van uitgave , te rade, om ware het

mogelyk de onftuimige en gistende gemoede

xen aan 't bedaren te brengen, uit tegeven ene
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Zedige Verdediging van de Wolke van

Getuigen voor de Lere der Rechtvaardiging

door en uit het Gelove , met melding van

zynen naam , gemelde Wolke voor de zyne

erkennende • : tot deze uitgave wierd hy te

meer bewogen , zedert het uitkomen van twe

nameloze Schotfchriften , het ene genaamt,

Brief van een Vriend in Holland , aan een

Vriend in Zeeland, wegens zeker naamloos

Gefcbrlft, genaamd Wolke van Getuigen enz.

het andere Misfive van H: Rechtdoorzee aan

den E: Here Joh: van Alphen enz: waar van

zommige Uittrekzels achter gemelde Zedige

Verdediging te vinden zyn van pag: 51 tot 57.

Buiten deze Uittrekfels zyn dezelve noch met

de allervuilfte en allerquaadaardigfte redene

ringen vervuld , welke ik niet waardig achte

te beantwoorden , of meerder daar van te :

zeggen , dan dat geen Eerlyk Man die goed

keuren , veel min fchryven kan. Dus het

my zelf reeds verwonderd heeft, dat de Heer

Brahè zyne verontwaardiging over dezelve

niet heeft betoont ; te meer , daar myn Vader

in "het Nafchrift op de Zedige Verdediging

pag: 59 zyn Eerw: zulks reeds aan de hand

heeft gegeven ; want fchoon ik niet ftellen

wil , dat dezelve met zyn E. kennis- of toe-

ftemming zouden' in 't licht gekomen zyn,

zoude hem dit in allen gevalle buiten alle ver

denkingen gehouden hebben , daarliy fomtyds .

*** 3 door
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door ftilzwygen in vallen mocht ; Qui facet

enitn confentire videtur.

In deze Zedige Verdediging onderzocht myn

Vader de redenen der onheufche behandeling,

omtrend de Wolke van Getuigen.

1. Of de Heer Brabé, ofiemand der gene,

die met hem eens zyn mochten , in de Wolke

gelasterd, gehoond, of beledigd wierden van

pag: 16 tot 23.

2. Of dezelve ook aangevuld was met on

waarheden , verdraïngen van Gods Woord,

of ontrou in het aanhalen der Schryveren?

pag: 23 eri 24.

. 3. Of de leer in de Uittrekzels vervat, .orw

rechtzinnig was , dan wel ofde Voorreden zelfs

onrechtzinnig was ? pag: 24 tot 27.

4. Of het was , om dat 'er eene Kerkelykes

goedkeuring aan ontbrak? pag: 27 en 2 8. .

5. Of om dat 'er de naam des Schryver*

niet voorgemeld was ? pag: 28 tot 32. En

eindelyk

6. Of Gods woord leerde , dat men de

dwalende met fcheldwoorden weder op den

rechten weg mocht brengen , dan wel met

zachtmoedigheid? pag: 32 feqq.

Alle deze vragen loste myn Vader in gemelde

Zedige Verdediging op , zo als die de Lezer

ter zyner plaatze vinden kan , terwyl zyn Ed,

pag: 48 reden gaf, waarom gemeld? Verdedi

ging zo laat in 't licht kwam.

Peze
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Deze tu'tgaaf benam natuurlyk de gejegend-

heid tot langer fchelden over.de naamloosheid

van gemelde Wolkei terwyl de Heer Brahè%

die hier. pp echter iets diende te antwoorden,

een, Nafchrift voegde aehter zyn Vertoog,

'tgeen echter niet dan dilatoir was , wyl die

Heer. zich düsiuitdrukt: /;V ïr-'-i y ;

Ik zal my thans niet inhtm> in ten punffuele

bebandelwgjover dat Boekje , welke ik aan my

zeferveefy roerende zyn, pr.ovifioneel alleen

eenige der gewichtigfte zaken aan , die echter

tot de zaak ten principalen niets deden, ,.,

Doch de Lezer denke niet 5 dat myn oog

merk zy , my over den ftaat des gefchils , zo

ver het zelve de Geloofspoinéten betreft , in

te laten ;. dit aohte ik onnodig , nadien de

Heer van 4er Sloot de Verdediging daar van

wel op zich heeft gelieven te nemen : 't welk

zyn Weleerwaarde ook in zyne onderfcheiT

dene Vertogen , reeds, in diervoegen heeft ter

uitvoer gebracht ;v dat ik geenfints twjfele,

of zyn; £• zal de door dep Heer Brahè aan

hem te. huis gevondene Rekening tot den laat-

ften penning voldoen , zp dat gemelde .Heer

dezelve jnet alle gerustheid zal konnen quiter

ren: om.in.de termen te blyven die de lieer

Brahè zelve in Zyn Jfroeve van Aanmerkin

gen , meer dan eens gebruikt ; zie .cjeszelfs

Opdracht pag: 3 en de Proeve van Aanmer

king zelve pag. 9.
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My dus alleen bepalende tot de Perfonele

befchuldigingen , mynen Vader aangedaan ,

tracht de Heer Brahé het gemeen een induélie

te geven, als of myn Vader tegen Kerk- m

Staats-wetten gezondigd had , noemende

pag. 1 3 van zyn Vertoog , de Wolke , uit

hoofde van den vreemden tytel en wyze van

uitgave , zo ftrydlg niet alleen tegen Kerk-

befluiten , maar ook tegen Staatswetten ; eri

pag: 14. dat de Heer van der Sloot, uithoofde

van de protectie aan dat Libel verleend , daar

door by de Klasfis aanfprekelyk was , al was

het maar alleen over zynen handel' tegen Bur

gerlyke en Kerkelyke wetten. En pag. 30, dat

naamloos gefchrift , de Wolke van Getuigen ,

dat tegen alle wettige Kerk- en Staatsrefelutien

in het licht gekomen is. En pag. 8 1 van het

nafchrift een gefchrift , wegens deszelfs forme

en wyze van uitgaaf regelrecht aanlopende te*

gen de openbare wetten , en zyn rang hebbend»

onder die gefchriften , welke de Overheid verbon

den , veroordeelt , en met termen die de Heer

Boddaert wel weet , verachtelyk verklaard

leeft. En op dezelve bladzyde , of het in

den Heer Boddaert goed , pryslyk , loflyk en

de attentie der Klasfis waardig was , dat zyn

Ed. een dusdanig Gefchrift , in die forme

tegen de openbare Wetten der hogê Overheid

uitgaf

Qf nu iemand te befchuldigen , zonder- de

y »• . v be
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befchuldiging te bewyzen , ene eerlyke be

handeling is , wil ik gaarne aan de uitfprake

van den Here Brabi zelve overlaten; terwyl

ik in al het gene zyn E. omtrend dit verfchiL

gefchreven heeft , geen letter noch fchaduw

vind , waar mede hy deze befchuldiging be- .

wyst : ook zal de Lezer op liet eind der Le-

vensbefchryving zien , dat myn Vader zoda

nige Wetten geignoreert , en nergens gevon

den heeft : gelyk ik ook myn onkunde in.

dezen wel opentlyk wil betuigen. Want ik

kan van de kundigheid of befcheidenheid van-

den Heer Brohé niet wachten., dat hy der

goede Gemeente zoude willen diets maken»,

dat de uitgave der IVolke ftrydig zoude zyn

tegen hun Ed: Mog: Placaat van den 15 Maart

17 14 , te vinden in de Bylagen der Notulen

van dien jare ; 'tgeen ik een onzydig Lezer

zelve gaarne wil laten beoordelen : en dit is.

de enige Staatswet , die ik weet dat daar na

zoude zwemen : de andere zullen my aange

naam zyn, van zyn Eerw:-te leren.

Veel zoekt men onkundige Luiden wys te

maken van Kerkbejluitcn , tegens welke deze

uitgaaf zoude ftryden , doch men bewyst 'er

zo min van , als van de Staatswetten , ook

geloof ik , dat men 'er even zo min toe in

ftaat is. . . , • »

Het enige Kerkbefluit 't geen men daar toe

mogelyk zoude willen trekken , en waar mede .

*** 5 men
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men de goede Gemeente zal trachten vbor-

intenemen, zoude wel licht zyn het XLviAr-

tykel der gearrefteerde Kerkenordening van

Zeeland pag. a i , 't geen myn Vader in 't begin

zyner refcriptie , achter de Levensbefchryving

te vinden , zelve aan de hand geeft. ' , ; „v

Doch watzegt dit Artykel ?..: „ niemand

,ï van de Gereformeerde Religie van deze

„ Provincie zal hem onderdaan eenig Boek

„ ofte Schriften , van hem of van een ander

„ gemaakt of overgezet , handelende van dé

^ Religie, te laten drukken enz: Nu wil ik.

gaarne van den Heer Brabè aangetoond heb

ben , dat 'er een enige letter van myn Vaders

tnaakzel in het gehele Boekje , buiten de

Voorreden , die immers het TheologifchWerk

niet uitmaakt , en alleen, een Historifch be

richt en vraag aan de Klasfis behelst , te vin

den zy ; zynde het Werk zelve niet anders,

dan een verzameling van Uittrekzels uit Gods

ivoord , uit de Formulierenrum eenigheid , ett

uit de fchriften der Reformateuren en latere

Godsgeleerden. Doch eensivooreen ogenblik

vooronderfteld zynde , dat dit Boekje onder

de termen van gemelde Artikel .fonteerde,

moesten dan de Werken der Reformateuren en

latere Godsgeleerden- , moesten de Formulieren,

van enigheid , ja moesten de Texten uit Gods

heilig Woord door de Klasfis geapprobeert

worden ? Is dit te ftellen niet de ongerymd-

.• heid
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heid zelve ? en dit is echter de misdaad die

men der Gemeente wil wys maken , .dat de

Heer Boddaert gedaan heeft , niet alleen tege»

Kerkbejluiten , maar ook tegen 'Staatswetten ,

dit is die zogenaamde overtreding tegen de open*

bare Wetten der hoge Overheid.

Derhalven inhaereer ik. het verzoek by myv

nen overleden Vader gedaan , dat de Heer

Brabè zyne befchuldiging ten dezen gedaan ,

gelieve te verifiëren door het aantonen van

zodanige Wetten en Placaten , degens welke

myn Vader zoude gezondigt hebben , of an.

ders de gedane befchuldiging te retracJeren9

terwyl ik , in gevalle zyn Eerw: daar vanin

gebreke mochte blyven , het daar voor zal

houden > en zo ik denk de onpartydige Lezer

jnet my, dat gemelde Heer m gemoede over-*

tuigd is , mynen Vader ten onrechte befchuldigd,

en dus Qpentlyk gelasterd te hebben.

. Ik had ook wel gewenscht , dat de Heer

Brahè zich had gelieven te expliceren , waar

in dat vermoeden van oneerlykheid beftond,

'tgeenhypag: 13 van hei Vertoog zegt , .dat

deze Uitgaaf gaf ; is dit niet een allerverfoei-

lykfte , en tegen alle regulen der Borgerlyke

zamenïeving ftrydende handelwyze , iemand,,

ten wiens laste men niets bewyzen kan:,: van

oneerlykheid verdacht te willen maken.? .be

hoorde de Heer Brahè. zich des niets te fcha»

men , want ik durf zelf aan het oordeel van

den
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den partydigften Lezer overlaten , of enige

zweem van oneerlykbeid in het ganfche Werkje

te vinden zy. • • •-.

- De befchuldiging over de verkeerde en abu-

five opgave zyner Lere pag: 83, is in de onder-

fcheidene Vertogen van de Heer van der Sloot

reeds. beantwoord, en het gene daar aan ont

breken mocht ,, zal ik aan gemelden Heer,

als behorende tot het ftuk des gelchils , over

laten. »• •'.

Op den 15 January 1760. gaf de Heer

.Brahé een Voorbericht uit , zó weinig als het

Nafcbrifi iets nopens de zaak ten principalen

deciderende, doch wederom vervuld met

tekenen van een verbitterden geest , enwaar-

lyk met minder bezadigheid dan het Nafcbrift

gefchreven , en wederom niet dan dilatoir,

nadien zyn E. pag: 7 zegt : „ Het is nu de

„ tyd niet om ten opzichte van de Heer

Boddaert de waarheid der by my opgege

id vene pointente bewyzen enz: " niet tegen-

„ ftaande zyn Eerwt pag. lxxxvhi van het

Nafchrift gezegt had , „ dat een gefchrifc

„ om zich nader over de Wolke van Getui-

i, gen uittelaten , reeds enige Maanden lang

„ in genoegzame gereedheid geweeft is voor

de Pers." Schoon het zelve niet voor

de Maand September het licht gezien heeft,

zo als de Lezer in het vervolg van dit Bericht

nader zal konnen zien.

'j Waar
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Waar toe nu dit voorbericht dient, betuig

ik niet te begrypen , en wat onder anderen

de periode , by welke men den Heer Boddaert

befchuldigt , ,,. dat hy zich deloffpraak van

» den H. Geest, door Lukas pen aan die van

„ Bereën gegeven, had aangematigd," tot

de decifie over het Geloofsgefchil doet, is

my onbekend : en of de Heer Brahe , als

Predikant, voorzichtig doet, deze woorden

dus te verdraaien , ja of dit de weg is , om

de Gemeente tot het onderzoeken van Gods

woord aantemoedigen , zal ik aan het oordeel

van den befcheiden Lezer en zynEerw. eigen

gemoed overlaten. , r Vl:

't Is waar , myn Vader had , in zyne Zed:

Veded:b\. 15, 16, van zich zeiven getuigt,

dat hy , in het onderzoek van Gods Woord

omtrent het gewigtige leerftuk van deRecht-

VAERDICINGE DOOR EN UIT HET GELOVE , alken

dat gedaan bad , waar over de H: Geest door

Lukas pen , die van Bereën heeft geprezen,

als edeler dan die boze Joden te Thesfalonika,

wyl de Bereërs , fchoon het woord met alle toe

genegenheid ontfangende , echter daaglyks da

fchriften onderzochten , of die dingen , welke

Paulus hun gepredikt had, alzo waren, Hand.

XVII: 11. Hy liet daar op volgen : heeft

Paulus zulk een onderzoek qualyk genomen , of

de Bereën daar door voor oneerlyke menfchen

uitgemaakt ? Wel waarom doet men dat nu aan
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énen onbekenden , die niet het woord van enen

enfeilbaren Apoflel , maar de Aanmerkingen

van enen feilbaren Leeraar onderzoekt , die

(de Heer Brahè beige zich des nief) met dien

groten Leeraar der Heidenen niet gelyk te

Jlellenis?' •• -

Maar nu vrage ik myn' Lezer $ kan een

redelyk gemoed daar iets met grond tegen in

brengen ? Mogt myn Vader Gods woord

omtrent dit gewigtige leerftuk niet zorgvuldig

onderzoeken , en de Aanmerkingen van den

Here Brahé daar aan toetfen ? En volgde hy *

dat doende , niet het loffelyk voorbeeld der

Bereërs ? Mogt hy dat , ter zyne billyke ver

dediging « ook niet ootmoedig erken-

nen ? Ja behoorde de Heer Brahé zelf

zyhe Gemeinte niet geduurig op te wekken *

om ook die voetftappen der Bereërs te druk

ken, en zich alzo der loffprake, van den H.

Geest» door Lukas pen, aan die van Bereën

gegeven , waardig te maken ? Moest hy niet

als een Leeraar, God danken en zich daar

ovër verblyden, als 'er zulken in de Gemein-

ten gevonden worden ?

Even vreemd is het > dat de Heer Brahé *

niet tegenftaande men nu den Verzamelaar

der Wolke kent , zich noch amufeert over de

naamloosheid van dit Werkje , zonder mel

ding te maken van de Redenen , die daar van

pag: 23 der Voorreden voor de Wolke en

pag<
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pag: 28 der Zedige Verdediging en vervolgens ,

in 't brede en voldoende gegeven- Waren.

Weinig dient ook tot verdediging van het

leerftuk de volgende pasfage op pag: 5 te

vinden : „ Ik Voor my weet niet , dat men

„ immermeer in de Nederlandfche Kerk een

voorbeeld , buiten dit ene , gevonden heeft ,

dat een byzonder Lidmaat, metvoorbygaan

), ,van zyne immediate opziënderen , zonder

zich te noemen , met een onnagaanbaar

„ gefchrift , geheel en al tegen ene wettige

& en behoorlyke forme , opentlyk voor 't oog

„ der ganfche Waereld in 't licht , gekomen ,

V, :aan ene Klasfis openbare rekenfchap en ver-

klaring heeft willen afdwingen nopens hare

„ Lere enz: . . .' • /: i >

Doch de Lezer gelieve eens na te gaan,

waar in dit zogenaamde afdwingen van een

openbare Rekenfchap en Verklaring befla , en

zal zulks pag: 20 der Voorreden voor de Wolke

in deze woorden vinden :

.Hoogstwenfcbelyk zoude bet derbalven zyn9

indien de E: Klasfis van Walcberen baar gevoe

len over dit grote Leerfluk , 'tgeen zeker een

fundamenteel Leerfluk , na aller toe/lemming ,

is , zelve geliefde te verklaren , met woorden

die gene twyffeling overlaten. Een onpartydige

oordele zelve hier over.

Om nu niet alle de pasfagies van die natuur

aan te halen, 'tgeen dit bericht te lang zoude

• . ma
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maken , kan ik echter niet zonder aanmer-

kinge voorby gaan de fcherpe en onvoegzame

verwytingen, die men pag: 19 van het voor

bericht vind , als of myn Vader de naaktheid

van zulken , die wegens hun Amt leaders

genaamd worden , fthamperlyk voor de ogen

der Waereld ten toon gefield , en hunne Perfo-

nen en dienst hy de Gemeentegeprofiitueerdhad;

om dat myn Vader Onder anderen pag: 13 der

Zed: Verdediging had aangetoont» dat de ge

wone en tot noch toe gebruikelyke eernaam der

Klasfen de Eerwaarde , gelyk die der Synoden

Chrifielyke, enniet Heilige , geweest is.

Is deze verwyting een teken van een be

daard gemoed ? is het voorzichtig zo zeer op

de Heiligheid ener Vergadering te roemen , in

dewelke, „ of fchoon door de.grondftelling

„ van het Heilig Opzienders Amt , van den

j, Heiligen Koning der Kerke , afgezonderd

en geheiligd tot het heilig Kerkbeftuur , en

„ aan heilige maatregulen verbonden" dikwyls

zo onheilig gehandeld word , als de Heer

Brahe in de even voorgaande 1 8 pag. zelve

advoueert ? ja prostitueert de Heer Brahé

zelfs niet , door die belpottelyke aanmerkin

gen op de Acte van den heruchten eerfien Maart,

gelyk hy het noemt in zyn Vertoog pag: xiv,

door de brandmerken , die hy zet op ver-

fcheide voortreffelyke Leden der Klasfis pag:

xxxiv , en door zo vele andere fcherpe en

ho-
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honende uitdrukkingen , welke hier en daar

in zyn Vertoog voorkomen ; ik zeg , profK-

tueert hy dan zelfs niet die gene, die wegens

hun ampt Vaders genoemd worden ? ftelt hy

derzélver naaktheid daar door niet fchamperlyk

voor de ogen der waereld ten toon ? doch is

het voorzigtig , vraag ik , dat juist de Heer

Brahé mynen Vader zulke fchamperlyke -ver-

wytingen doet ? indien ik by retorfie perfoneel

wilde handelen ; indien de drukking der neuze

ly my ook bloed voortbracht, zoude ik niet een

open veld hebben , om den Here Brahé zaken

voor te leggen , van welke zyn Eerw: immers

zoude moeten zeggen :

lnfandum , Regina ,jubes renovare dolorem ï

Doch het zy verre van my , kwaad met kwaad

te willen vergelden. De my voorgeftelde

palen van befcheidenheid niet willende te

buiten gaan , zeg ik alleen , dat de Heer

Brahé zich der fpreuke niet fchynt herinnerd

te hebben , 'tgeen ik zyn Eerw: echter in 't

vervolg rade,

Quidqttid agis,prudenter agas& refpicejinem.

AU watgy doet, doe het voorzichtig , en kt op

bet einde.

Hier mede van het Voorbericht affchei-

dende, en de bovengemelde naamloze Schot»

**** fchrif
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ïchriften , nauwelyks waardig genoemd te

worden, daar latende, zoude ik enige melding

dienen te maken van zekeren Briefvan denHere

Nicolaus Holtius , rustend Predikant të Koude

kerk , aan deszelfs Broeder Jan Jacob Maurits

Brahè , over de Zedige Verdediging derWolke

gefchreven den i January 1760^

Of deze Heer Holtius, fchynende eenaan-

behuwde Oom van den Heer Brahè te zyn ,

gedacht hebbe , dat zyn NeefnietMans genoeg

ware , om zyne eigene zaak te verdedigen , of

dat hy beducht geweest zy , dat zyn Eerw: zulks

met te veel zachtzinnigheid zoude doen, zyn

zaken, die my onbekend zyn , hoe'tzy, ter

onderhouding van Vriendfchap moest hy , by

gebrek van een ander Voorwendfel » zynea

Zwager wederom gebruiken, om de vruchten

van zynen bitteren geest aan denzelven op te

offeren , even gelyk hy voor tien jaren ook een

ïoortgelyk gefchrift aan hem had opgedragen.

Ik achte onnodig veel van gemelden Briefte

.zeggen. Een ieder ,- die den zelve leest , zal ras

begrypen , datze meer vruchten vaneen bitteir,

dan van een Christelyk gemoed in zich behelst.

Hy is ook immers diegeen , die by de Geleerde

Waereld verdacht, gehouden word , als de

Schryver , ofeen der Schryveren van de Voor

reden voor het zogenaamde Examen van het

•Ontwerp van Tolerantie , zo lang hyzïeh daar

•yan niet gezuiverd heeft. Wat nu Mannen

•A . vaa
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van naam, en by de Kerke Gods in achting in

publyque Nieuwspapieren van hem getuigd

hebben , kan een onpartydig Lezer klaar ge

noeg ontdekken in de Boekzalen der Maand

Jüny 1759 pag: 770, Jury 1759 pag: na.

Alleen zal ik hier, ter bevestiging, bybren-

gen de zeer nadrukkelyke taal van den Hoog

geleerden Here Joh: Lulofs , Hoogleeraar te

Leiden, in zyne Voorrede op het voortreffelyk

Werk van den Here H. S. Reimarus , over de

voornaam/le waarheden van den Natuurlyken

Godsdienst, waar in hy, bladzn5, den Heer

Holtius, als Schryver der Opdracht voor een'

bondel zyner kerkelyke Redenvoeringen , uit

beeld als een man, die het zo ver beeft weten te

brengen , dat ieder vredelievende het zich tot een

eer rekent, door hem mishandeld te worden, Zyne

Schriften noemt de Heer Lulofs vergalde

Schriften , vergiftigde pylen , uitgebraakte

lajieringen bladz: 1 6. En eindigt zyne Voorrede

met die woorden : dit weinige heb ik, byzvyzc

van een moderamen inculpatae tutela; , ter mynt

verdediging' willen ter neder /lellen , dewyl ik

ik den Opdracbtfchryver infra iram , beneden

myn toorn, gerekend hebben , gelykik hem in"t

vervolg rekenen zal , al was het ook , dat hy nocJ>

tienmaal meer lasteringen tegen my uitbraakte,

Zyn gebaf zal myne rust nietfloren , of my aan
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Hy toch zou daar door niet verbeterd , en de

waereld niet wyzer gemaakt worden.

Ook liet gemelde Heer in de Boekzaal van

February 1760 , een nader Bericht plaatfen,

aldaar te vinden bladz: aoo ; waar toe ik den

Lezer kortheidshalve referere.

De Misfive van Heren Curateuren over

's Lands Univerfiteit te Leiden en Burgermees

teren derzelver Stad , aan hun Ed. GrootMog:

de Heren Staten van Holland en West-Vries

land gefchreven , met de daar by gevoegde

Verklaringen van Nic: Byl, toont ookduide-

lyk genoeg aan, dat Hooggemelde Heren den

Heer Holtius insgelyks niet alleen houden voor

den Schryver , of een der Schryveren van de

Voorreden van het zogenaamde Examen van

het Ontwerp vanTolerantiejmaar dat die Heien

hem onder anderen ook by hun Ed: Gr: Mog:

aanklagen wegens zyne indecente lastertaal,

bygemeldeMisfive declarerende te vertrouwen,

dat hun Ed: Gr: Mog: zodanige ordres zullen

/lellen , als hoogst dezelve ter beteugeling van de

indecedente en ongepermitteerde lastertaal van

den meergemelden Holtius, het zy door hem in't

geheel , of ten dele van zyn beneficie tepriveren ,

ofwelonderzints nodig en oirbaar zullen oordelen;

doch ik zal my dienaangaande om redenen niet

verder inlaten.

Door de fchikking der Goddelyke Voorzie

nigheid , heeft het Gode niet behaagt , dat deze

v " Brief
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Brief van den Heer Holtius onder het oog van

mynen Vader gekomen is , nadien dezelve ,]

fchoonop den i January getekend, maar eerst

na zyn overlyden (zo men zegt uit oorzaak der

vorst) in Zeeland in 't licht gekomen is; doch,

ook deze zal , Gode zy dank , geen aasje van,

den gelukftaat van hem , die tans over den laster

zegeryk praalt, verminderen.

De Heer van der Sloot heeft in zyne vyf

onderfcheidene Vertogen , van tyd tot tyd aan

de Eerw: Klasfis van Walcheren opgedragen ,

het Leerftuk zo als het zelve in de Wolke der

Getuigen ter nedergefteld is , verdedigd , de

onwaarheid der befchuldigingen aangetoond,

en de goede trouwe der aangehaalde Schryvers

in vol daglicht gefteld ; voor alle welke liefde-

blyken en genomene moeite ik by dezen aan

zyn Eerw: myne hartgrondige dankerkentenis

betuige; wenfchende, dat zyn arbeid in alles

met vrucht en zegen moge bekroond worden. , -

Lang nu na myn Vaders overlyden , heeft de

Heer Brahè eindelyk in de Maand September ,

in't licht gegeven ene Proeve van Aanmerkin

gen op de fVolke van Getuigen en bare Zedige

Verdediging , met een Opdracht aan de Wel-

eerw: Klasfis vanWalcherenj in welke Opdracht

zyn Eerw: zegt te vertrouwen , „ dat deze

„ Opdracht aan hun Weleerw: minder aan-

.„ ftoots geven zal en befcheidener zal geoor-

„ deeldworden, dandemanier, waaropmen

***#3 „da

t
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„ dat naamloos Boekje, Wolk van Getuigen,

„ op den i February aan hun Weleerw: tafel

bracht.

Doch deBorgerlyke wellevendheid enChris-

telyke befcheidenheid hadden immers gevor

derd , dat de Heer Brabé , na het; overlyden

van myn Vader, hetPerfonele daar had uitge

laten , 't geen immers tot de veFdediging zyner

zaak niets doet. Maar mag ik wel eens vragen,

ófde Heer Brahi^ en die weinige, die het met

hem eens zyn , de gehele Klasfis reprefenteren ?

want ik geloof niet , dat de Heer Brabé my zal

konnen aantonen , dat de Klasfis zelve zich ooit

over devoorgewendeaanftotelykemanier,waar

op dat Boekje is ingeleverd , heeft uitgelaten ?

Derhalven matigt zynEerw: zich een recht aan,

*tgeen hem immers niet toekoomt. In tegendeel

is in de Klasfikale Vergadering van den i Febru-

ary , de voorfchreve Wolke van dat gewicht

geoordeeld , dat dien aangaande gerefolveert is ,

nat men over dit Boekje nader zal handelen ; en

vervolgens is nochmaals en breder in de Ver

gadering van den i Maart , Art: 9 , aangaande

het Boek Wolk van Getuigen enz: waar van

56,7,8. der voorgaande Klasffis in Febr, was

gehandeld , - met meerderheid van ftemmen

gerefolveert „ dat de bedenkingen nopens het

„ begrip van Do, J. J. Brahé , in 't ftuk van de

„ Rechtvaardigmaking, uitgedrukt in deszelfs

„ Aanmerkingen over de vyf Walcherfche
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V> Artykelen aan Zyn Eerw: nader zullen

*, worden vöorgefteld , om zich daar ovei

„ nader te espiiceren.

Ik maak ook geen zwarigheid te zeggen ,

dat ik wel gewenscht hadde , dat de Heer Bra-

hé met .wat meer getrouwheid en befcheiden*

beid , vooral in dit gefchrift , na myn Va

ders dood , gehandeld had.

Met wat meer,getrouwheid zeg ik , wyl ik

my genoodzaakt vind , wel uitdrukkelyk te

protesteren , tegen de valfche befchuldiging '

en ontrouwe verdraïng, die hy aan de woor

den van mynen overledenen Vader geeft ,

door denzelven een gevoelen op te tygen ,

't geen hy noit gehad , noit gedacht en-

veel minder geleerd heeft ; hem voor niet

minder dan Paapsch uitkrytende : wanneer hy

in de Opdracht over Calvyn handelende, al

dus durft ipreken;

^ Myn oogmerk was met deze aanhaling

„ tweledig, Eerst, om uit Calvyn te tonen ,

„ dat hy van 't Gelove geen fundament of

„ ftetmgrond van Gods Richterlyk Vonnis

„ maakt. N. B. gelyk men echter in de Voor-

„ rede der Wolke daar heenliep, pag. 14.;

en zie Di van der Sloot moet zelve ge-

„ noegzaam erkennen , dat Calvyn hier die

Paapfche Lere tegen ging.

Ik wil gaarne aan het oordeel van alle kun

dige Lezers overlaten , (want onkundigen kan

****4 en
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en zoekt men wys te maken , al wat men wil)

of 'er op gemelde pag: iets te vinden is , dac

daar na zweemt , maar wel het tegendeet

Zie daar de woorden :

Dewyl bet anders op enige goede hoedanighe

den fleunen zoude; doch wat volgt'er? Maar

wat Rechtzinnig Godgeleerde heeft oit geleerd,

dat het Gelove in de Rechtvaardiging als em

goede hoedanigheid voorkomt , die iets verdien-

Jfelyks in zich ter benadeling van Cbriftus Ge

rechtigheid en volkomene genoegdoening , bevat

ten zoude ? De ganfche volgende Wolke van

Getuigen beweert het tegendeel. *

Ondertusfchen oordele de onpartydigeWae-

reld , of het edelmoedig of eerlyk is , enen

overledenen , zo vele maanden na zyn dood ,

ene dwaling op te dringen,die hy nooit gedacht,

en noch veel minder gefteld of gefchreven

heeft ; en deze dwaling tracht de Heer Brahè,

by gebrek van beter begrip , of uit kwaadwil

ligheid , by ene alleronwettigfte confequentie,

daar noch maar uit te trekken, 'tgeen uit het

flot zyner reden blykt, wanneer hy zegt, ik

kan ten minsten geen andere mouwen aan zyne:

redeneringen zetten.

En echter draaftmen op dien voet, bynaop

iedere bladzyde , voort , als ware die opgedron-

gene dwaling onwederrprekelyk bewezen. En

dit is zelfene der hooftgronden , op welke men

byna van ieder fchryver, die in de Wolke der

Ge
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Getuigen is aangehaald , de waereld wild

overtuigen , dat dezelve ter kwader trouwe

zouden bygebracht zyn.

2 De Heer Brahè beige zich desniet , dat ik ,

ter hulde aan de waarheid, en ter gedachtenis

van mynen waarden Vader , opentlyk decla

reer , de aanwryving van dit gevoelen te hóu

den voor ene openbare , onbewysbare laste

ring ; aan hetoordeel van de gantfcheWaereld

overlatende , of zulk een handelwyze , met de

kordaatheid, die een eerlyk Man, en de befcbeiden-

heid,die een Christen, ik laatftaan, eenPredikant

betaamt, overeenftemd ; terwyl ik wensch,

dat zyn Eerw: volgens zyne eigene betuiging *

door bondige redenen overtuigd zynde , het

hem een voorrecht zal zyn , zich onder de

waarheid gevangen te geven, en vertrouw, dat

hy van zyne opentlyk gedane onrechtvaardige

befchuldiging , ene edelmoedige erkentenis zal

doen ; ten einde de waarheid daar door een

nieuwe luister moge ontfangen. . <

Ik had ook wel gewenscht , dat zyn Eerw.

na myn Vaders overlyden , met meer befibei-

<fe»/be/dhadgehandeld, wantdeze laatste Proeve

van Aanmerkingen enz. , is wederom op dea

oudenvoet* met bitterheden doorzaaid , pag. 2

deWolke van ontrouw befchuldigende, wan

neer hyzegt : „ Ikwas door de hulpe der Voor-

„ zienigheid, reeds tydiggenoeg gereed, om

„ aan de waereldte tonen, hoe weinig men de

**•* 5 »be-

1
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„ beruchte IVolkvan Getuigen mocht vertroit-

wen en hoe onbillyk men aldaar op een ver-

„ minkt en onwaarachtig befluit nopens myne

t, Lere,, en niet min ongegrond voorftel van

*, de zogenaamde eenflemmige Lere der Her-

„ vormdeKerk een menigte van Goddelykeen

Kerkelyke Getuigen tegen my aanvoerde."

Pag: 4 zegt hy, dat hy wei gewenscht had,

dat myn Vader de Uitgave van zyne aanmer

kingen over zyne twe gelchriften had mogen

overleven ; doch waarom ? om te konnen

„ zien dat zyn Ed. in groot misverftand ge-

weest was , en om daar van Edelmoedige

M Erkentenis te doen."

: . Zo de Heer Brahé tot Richter in zyneeigene

zaak gefteld is , heeft hy gelyk in zyn voor

deel te decideeren , doch wanneer de Klasfis

in diervoegen fpreekt , zal zulks wel zo veel

authoriteit hebben , tans is deze decifie wat

prajmatuur en niet min Grootdunkend.

Doch pag:v. zingt men een hooger toon , en

zoude mynen Vader wel voor een Verfloorder

der rujle en waarheid willen doen doorgaan ,

wanneer men zegt „ dat zyn Weied; Geitn

^ zich nodeloos in enen ftryd had laten in-

„ wikkelen daar hy'had mogen buiten blyven ,

„ en die hy niet na behoren had begonnen

,j noch voortgezet ; maar veel eer tot grote

belediging van my en vele. anderen , ja

„ (leefde zyn Ed: noch , .ik zou 'er mogen.

-*-dt« l 1 by-
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„ byvoegen) tot weinig -.voordeel voor de rust

en waarheid."

En dan durft men pag: ix nog zeggen, dat

men meer aanmerkingen heeft , doch die ver

zegeld zullen blyven, op dat 'er geen zweem -zy,

vanperfonelyken haat , enonbehoorlyk aanblaffen

van eenen doden.

Dat de Heer Brahè , na myn Vaders dood ,

de waarheid verdedigde , zoude geen redelyk

mensch als een blyk van lafhartigheid uitkryteny

of op noch erger wys misduiden , zo zyn Eerw.

binnen de palen der befcheidenheid gebleven was y

in ftede van zich met onwaarheden op te houden,

en. klaar genoeg te doen hlykcn vanwelken-Geest

hy gedreven word. .

Terwyl ik met zyn Eerw: echter ook mag

zeggen , dat dit ydel geraas intusfchen bel

,, geluid der waarheid nimmer breken .zal. Zie

pag. vi.

Menigvuldige pasfagies zoude ik uit de

fchriften van den Heere Brahè hier noch kon-

nen bybrengen, vervuld met fcherpe uitdruk

kingen, onwaarachtige verdraaïngen , bitfche

verwytingen , onheufche bejegeningen en an

dere vruchten van eenen bitteren Geest , die

met eikanderen een geheel Boekdeel zouden

vol maken; doch ik zal den aandacht vanden

gunstigen Lezer niet langer daar medeophou

den. Ook achte ik het onnodig , wyl de biet,

voren bygebrachte den Lezer , zo- ik. denk.A

ge
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genoeg zullen zyn, om overtuigd te worden,

dat ik overvloed van reden heb, zo ik met do

Heer Brahé uit den hogen wilde fpreken, om .

met zyn eige woorden zyn Eerw: of wie ver

ders zyn fpoor zouden willen volgen , eens voor

al te waarschouwen , van niet meer op den ouden

voet voort te gaan , met verminking en ver-

Arading der gevoelens van mynen Vader , met

zyne redenen uit hun Verhand te rukken , meP

den/laat desgef'Mis in een verkeerd licht te/lellen,

en met in weerwil zyner duidelyke verklaring ,

hem /loutelyk van een tegengefleld gevoelen te

blyven befchuldigen : om hem ook te waarschou

wen zich voortaan te wachten van die bittere

perfonaliteiten , waar mede hy, terwylhyvoor

God en menfchen de houding van een vreedzaam

en bezadigd man aanneemt , myn Vader voor

de Klasfis , de Kerk, de Waereld en zelfs voor

de hoge Overheid pro/lituecrt.

£ Doch dit bericht op dezen toon niet inge

richt zynde , en de my voorgeftelde palen van

befcheidenheid niet willende te buiten gaan ,

zal ik zyn Weleerw: zulks Jlechts op het aller-

vriendelykfle verzoeken , en zyn Weleerw: al

leen met zyne eigene woorden trachten onder

het oog te brengen , dat zulke handelwyz»

(van welke ik hem immers , de Lezer oordele

zelve , met alle zedigheid overtuigd heb) niet

betaamt aan een ordentelyk man , veel minder

aan een Christen , en allerminst aan een

Leer-



AAN DEN LEZER. XXXJX

Leeraar van het Euangeüum , die andere wa

penen hanteren moet , en inzonderheid zich van

diergelyke zaken wachten, alsby dit kwaad in

zyn Evenmensch zo breed uit meet. Terwyl

zodanige fchryftrant , boe behaagelyk zy mis-

fcbien aan mènjchen van den zeiven Geest moge

voorkomen , by verftandigc en redelyke gemoe

deren zal moeten verfoeid worden.*

Mogelyk zal dit enige meerder ingang op

zyn Weleerw: gemoed maken ;, wanneer zyn

E. zulks met bedaardheid, in de vreze Gods,

overweegt, 'tgeen ik van herten wenfche. .

Zie daar , waarde Lezer , 't geen ik geoor

deeld heb UE: , zo kort mogelyk was , naar

waarheid te moeten berichten $ niqf zo zeer tot

verdediging van myn Vaders zaak , als wel

1 . Om de misleide Waereld de vooroordelen

te benemen, die dezelve op alderhandewyze

tegen mynen Vader zyn ingeboezemd.

2. Om dezelve te overtuigen van deonwaar

heid der befchuldigingen , van de onheuschheid

der bejegeningen , en van de ongegrondheid

der verdraaïngen van zyne woorden.

Toe dit werk , voor my zoo ongewoon als

onaangenaam , achte ik my voor de eer en na

gedachtenis van mynen nu zaligen Vader ver

plicht, en door de banden der natuurgenood

zaakt; des kan ik niet denken, dat iemand my

zulks

* Zie aan het einde der Opdracht voor de Proeve

vaa Aanmerkingen.



%L VOORBERIC ET

zulks kwalyk duiden zal , terwyl ik getracht

heb , het zelve met alle mogelyke befcheiden-

heid , bedaardheiden zachtmoedigheid te doen,

waar over ik den Lezer gaarne tot Rechter

ftelle.

Doch zo ik my voorftelde , dat dit een al

gemene goedkeuring zoude wegdragen , zoude

ik myzeker grovelyk bedriegen ; te wel bewust

zynde , dat deze Uitgave en Bericht het ge

mene lot van alle Schriften zal ondergaan , van

zommige geprezen , en van andere gelaakt te

worden : doch mogen flechts enige der voor

oordelen , waar mede men het gemeen heeft

trachten in te nemen , daar door benomen

worden ; mogen eenige van hen daar door van

de onbetamelyk« behandeling , mynen Vader ,

zelf na zynen dood aangedaan , overtuigd

worden , myn tyd en moeite zal genoeg

voldaan zyn*

• Welligt zullen 'er ook gevonden worden ,

die de pen hier tegen zullen opvatten , zulks

: is hen van mynentwegen geoorloofd ; de druk-

fchieden met oogmerk om my in enen penne-

ftryd in te willen wikkelen , kan ik den zulken

bevorens waarfchouwen,dat zy zich dier moeite

wel konnen fparen , dewyl zy zich bedrogen

zouden vinden, nadien myn tyd , myn lust,

noch myn bezigheden my zulks niet toelaten ,

- en ik ook aan myn oogmerk, om de waarheid

ieder veil ; doch zo dit mogt ge-
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fei vol daglicht, te itelien , en de logen tegen

te gaan , geheel t voldaan heb. Zo men my

echter , het geen ik nietvvnl denken-, doop

perfonalitekendaattoe-mogttrachtenteprovo

ceren , zal ik altoos na tyds-ömiftandighedea

tonnen handelen.

- Niets vuuriger ondertusflhm wensehe rfey

aan dat het der Weleerw: Klasfis van Walcheren

eenmaal behagen mtgte, deze- ineetende kanker

van Kerktwiflen in haren loep iefluiten , door

baar gevoelen over dit grote Leerfluk , 'tgeen

immers, na-aller toeflemmings eenfundamenteel

Leerfluk is , met-woorden-? die geen twyfeüng

overlaten , te verklaren ; hierdoor zoudeimmers

aan de vraagveler Heilbegerige? maar-veeltyds

ingeoefende, en, door de Ponsinwevende gefchiüen *

kkommerdezielen,WATIS1V^ARHEID^

beantwoord ; hier door zoude immers aan hét

verzoek van denHëre Brahé ewdeeifievoldaan

worden ; hier door is immers^wagten-, en te

hopen, dat de rust in de Kerk, de Liefde in de

Gemeente , en de vrede in hun Weleerw: Ver

gadering 'eens zoudè berfteld, het-twiflvuur ge*

doofd, rustverfloorders den mond geflopt , en

alk te dugtene onheilen geweerd zouden worden ;

en wie doch is hier mders in flaat toe dan hun

Weleerw: , daar de oirfprong van alle de twist

entftaat , over de verklaring en opvattingvan-den

derden Walcherfen Artyktl. Qüisquis-enknVer».

borumfuorumopcimus Interpres, Een ieder is

de beste uitlegger zyner woorden. Dat
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Dat de God des vredes daar toe hunne harten

neige, hunne perfonen heilige , en hunne hande

lingen zegene , ter ere zynes Naams, welftand

zyner Kerke , en opbouw van Zion is tnyne hart

grondige wenschbede.

Inmiddels hope ik , dat zo wel de hier op

volgende Levensbefchry'ving , als de noch ove

rige Mengeldichten van mynen Vader , die nu

eerst het licht zien , met die aangenaamheid

mogen ontfangen , en met die gezegende heil-

vrucht gelezen worden , dat Gods naam daar

door verheerlykt, de nuttige (lichting bevor

derd worde , en de gedachtenis van mynen

Vader in zegeninge blyven moge.

Eindelyk verzoeke ik den Lezer, zo in dit

Bericht enige misflagen mochten zyn begaan,

dezelve aan myne ongewoonheid in foortgelyk

werk , te willen toefchryven , de fpel- en druk

fouten gunstig te overzien,en voorts te geloven,

dat ik met alle ongeveinsdheid ben

Deszelfs Heilwenscbende Dienaar

K: V: D: HELM BODDAERT.

Middelburg

deniFebruary 1761.

HET



HET HEILIG LEVEN EN HEUGLYK STERVEN .

, VAN

JEHOVAAS HEILIGEN,

. 1 '• vertoond in den

Weledelen Geflrengen Heere, den Keert

Mr. PIÉTER BODDAERi;

Secretaris Van den Edelmogenden Zeeraad in Zee

land , en Griffier des Edèlmoogendcn Leenhofs

van Vlaanderen ,

!
Die,

Celyk hy zelf, kort voor zynen dood , in de volgende

bladen, zyn leven voor den Heere eigenhandig

befcbreeven beeft,

. . daar op ook

Heilig en veilig , godzalig en gelukzalig in den

Heere ODtflapen is den a8ften January MDCCLX,

• ïn den ouderdom van LXV jaaren > 6 maan

den en 2a dagen.

fILIPP: I: 21.
i

Het leven is my Chrijltis en hetflerven is my gewi",

ffi^ien 'f leven Cbrijlus is , die is gewin te flerven.

Die leeft, offchoonhy fterftj en xal de levens krooo

Van Jezus , 's levens Vorst, tot eeuwig heil verwerven,

( Om niet , uit vryë gunst , als een genadeloon^

» ***** XJit



Dit, waardfteNicht, bevond al vroeg, door 's Hemels zegen;

Uw dierbaare Echtgenoot , wien 't leven Cbrijlus <was ,

Sint hem de levens Geest, dien Christus heeft verkreegen,

Van 't leven buiten God , tot zyn behoud , genas j a

(kende ,

Sint hy, by 's Geestes licht, zyn' zonde en doemfchuld

Met innig harteleed en fmertelyk berouw;

Sint hy zich naar Gods Zoon geloovig hcenen wendde»

En zwoer aan God den eed van ongekreukte trouw'a

Van toen af was 't zyn lust , om Christus te behaagen,

En zich , met mond en hert', voor tyd en eeuwigheid

Aan 's Heeren liefdedienst gulhartig op te draagen

Tot lof, ter liefde en eer der hoogfte Majefteit. b

Geen zonde ofSatans dienst kon meer zyn' geest bekooren;

De waereld wierd een last voor zyn vernieuwd gemoed.

Hy kon haare ydelheên niet langer zien noch hooren.

Haar' vreugd wierd hem tot fmert ; galbitter al haar zoet.;

Haar' dwaaze kleederpracht die einde kent noch paalenjc

Haar'fpeel en dansparty; haar' wulpfche dartelheid,

Waar

a. Die gelukzalige verandering nam haar gelukkig be

gin den 4 February 1719. En alzoo heeft de Heer Bod-

daert , gelyk hy noch , weinige uuren voor zyne zalige

ontbinding , met blyde dankzeggingen betuigde , eenen

veertig jaaren op den hemel gewandeld. Zie Levensbe-

fchryving bladz: xx. enz.

b. Levensbefchryving bladz: xxiv.

c. Tegen de onbetaamlykbeid der dwaaze kleederpracht heeft

zich de Heer Boddaert nadrukkelyk uitgelaatcn in zyn©

Stkbtel: Gedichten 'bl: 84-101 in IV.



Waar in de waereldling zyn hert pleegt op te haaien,

Wierd door hem diep bezucht , veroordeeld en befchreid.a

Nu was 't zyn beste werk, des Heeren lof te zingen;

Zyn hert, wel onderfteund , 't oor voor de waereld doof,

Zocht hy , in 's Heeren kracht, door alles heen te dringen,

Ver boven zon en maan , op vleugels van 't geloof, b

Een' reine liefdevlam , door hemelvuur ontftoken ,

Blaakte in zyn Hevend hert' • Die liefde dron,. te meer,'

Sint God tot zyne ziel van vrede had gefproken.

Toen was zyn ftadig woord j boe liefheb ik u , Heer !c

Die eerfte liefdevlam was nergens door te blusfehen }

Maar nam geduurig toe door 't heuglyk heilgenot

Van 't Gecstes onderpand , van Jezus liefdekusfen

En al 't verborgen zoet van een volzalig' God. <2

De glans der heiligheid , het fieraad van Gods wooning',

Verfierde ook zynen geest, op heiligheid gezet.

De roem van 's Heeren naam en d'eer van Sions Koning

Was 't oogmerk van zyn doen. Zyn regel was Gods wetj

Zyn voorbeeld Jezus Zelf , die , in zyn gantfche leven ^

In alles naar Gods wil voorbeeldig is geweest.

Dat zocht hy overal hertërnftig na te ftreeven,

Door 't reinigend geloofen kracht vanJezus Geest.'

Zyn*

a. Levensbefchryving bladz: xix, vergeleeken met bl:

XXtll—XXV.

b. Levensbefchr: bind: xxiv, xxv.

c. bl: xxvii.

d. bl: xxxii, xxxnt.

*****



'Zyn' grootfte blydfchap was , Gods heerlykheid t'aan*

fchouwen

InJezus zynen Zoon' daar 't heilwoord hem op wees.

Dit wrocht verwondering, aanbidding, hoop, vertrouwen.

Zyn bert wasnaauw vereendtot 's Heeren dienst en vrees,

Zyn hist was in Gods Woord. Dat Goddelyk Orakel ,

Dat eeuwig blyvend a Woord wierd by hem dag en nacht ,

In oogmerk , in beleid en in zyn' juiste fchakel,

Naauwkeurig , met veel vlyt , godvruchtig overdacht. »

Ook week hy nimmermeer uit Gods gewyden tempel.;

Daar was hy dagelyks tot aan zyns levens end,

En koos , met al zyn hert' , veel liever aan den drempel

In 's Heeren huis te zyn dan in der boozen tent'.

Der Heilgezanten flcm klonk lieflyk in *ync ooren, .

't Zy van een' Barnabas of van een' Boanerg.

Ook 't heilig lofgejuich in Gods gewyde kooren

Verrukte zyne ziel op Sions tempelberg.

Wierd het hem daar gegund,aan 's Heeren Disch te fmaaken j

En , door 't geloof, te zien , hoe goed Jehova zy ;

Die liefde deed zyn hert in wederliefde blaaken.

't Gemoed, met God vervuld, ftreefdc al het aardfeh'

, .. voorby. b

Zyn

«. i Petr: 1 : 25.

Lcvensbefchr: bladz: xxxn, xxxin.



Zyn buis , èên' kleine kerk , ftond voor een yder open J . • ;

Ter nutte ftichting , die hy gaf door raad en daad ,

Terwyl zyn' lippen fteeds van hemellesfen droopen

[Tot onderwys en troost naar yders weg en ftaat,

De dwaaze Waereldling vermaakt zich onverdrooten

Jn ydel tydverdryf en kleeft geheel aan 't ftof.

Boddaert had al zyn' lust by 's Heeren gunstgenooten ; Z

En fleet , met hun , zyn' tyd in 's Heeren dienst en lof. .

DeWaereldfpreektmetfmaak van vnlyke avondftonden ,

En fpilt, al {peelende, haar' kostelyken tyd.

Boddaert zoeht, met Gods volk.Gods deugden te verkonden,

Zyn vrolykjle avond was den Heere toegewyd.

Getneenzasmhaid mat GoA was 't lcvcu van z.yn lcvcnj

Dan was hy wel gemoed en vreesde voor geen' dood.

Dan bleef hy hertelyk aan God in Christus kleeven.

Des Heeren blydfchap was zyn' fterkte in allen nood,

DoöV yver met verftand bewoogën ja gedrongen

Stond hy manmoedig voor de zuivere Waarheids leer , .

En hield zich, onbefchroomd voor bitfe lastertongen ,

Gelyk een kopre muur, ter liefde tot Gods eer. a

Zya

«. Dit toonde de Heer Boddaert in zyne Welke van ge

tuigen en in zyne Zedige lferdedigmge van dezelve- voor de

leert der rechtvaardiging door en uit bet gehive. . \ .4

if + ♦ if ♦



Zyn dicbtlust , door Gods Geest geheiligd om te ftichten;

Ontftak zyn' yver, om, naar kunst en met beleid,

Zyn' Land- en Stadgenoot, door keur van puikgedichten,

Te wekken tot geloof en tot boetvaerdigheid. a

Wierd 'tzondig Nederland van weedom overrompeld

Door's Heilands flaande hand , ter ftraf,naar 't Godlyk recht^

En 't Vaderland , daar door in diepen rouw gedompeld ,

Straks ftond hy in de fcheur>ls Maae,& 's Heeren knecht,

OokZeelands Zeeraad mogt zich op zyn' raad verlaatenJ „

Zyn vlug, doorzigtig brein, zynnaauw gezet gemoed,

Belust op goede trouw, meer dan op hoogeftaaten,

Deed hemzynampt bekleen met roem,vol vuur en gloed*

Hy was een trouw gezel van allen , die God vreezen^

Der Sioniten lust. Der Heilgezanten vreugd.

Der we uwen troost en ftut. ten toeverlaat der weezen;

Der zonden vy'and en een minnaar van de deugd.

Nooddruftigeq , ter hulp. Bekommerden, ten Vader,

Den treurigen tot troost in al hun harteleed.

Ve"egenen om raad , een wyze en trouwe Raader,

In driukend ongeval tot yders dienst gereed.

Be-

i

a. Zyner Welëdelheids Stichtelyke Gedichten zyn voor de

vierdemaal , in het jaar MDCCXL1 , gedrukt in IV.
• En bet Vervolg der Stichtelyke Gedichten MDCCUI.

b. Pf: cvr; 33.



Befcheiden , vriendelyk in Zynen ganfchen wandel.

Afkeerig van bedrog en vry van vleiery.

Gulhartig en oprecht in woord > gebeerde en handel.

Een vriend in nooden dood , van verre en van naby .

In voorfpoed , door 't genot van 's Heeren gunstbewyzen,

Ootmoedig by zich zelfen dankbaar aan zyn' God.

In tegenfpoed gezind, om 's Heeren doen te pryzen.

In alles heilig ftil, te vreden met zyn lot.

Voorbeeldig in zyn huis, om 't huisgezin te ftichten

Door't fpreekenufcGods woord.Een biddend worftelaar.

Dieook , in zyn gedrag , zyn huis zocht voor te lichten.

Terecht heet zoo een huis, Jehova is aldaar, a

O die zo Godc leeft, dien is 't gewin te fterven.

De dood , de bleeke dood is hem geen' koningin

Vanfchrik ; maar opent hem den weg , om 't leven t erven,

De dood is hem tot troost , een' blyde heilbodin.

Is'twonder, dat Boddaert, die voor Jehova leefde,

Zoo bly en welgemoed verlangde na de dood ;

Is't wonder, dat zyn' ziel , die boyen 't aardfche zweefde ,

Zo hygde naar de rust in Jezus liefdefchoot ?

My dunkt, ik hoorhem noch van zynen fterfdag fpreeken ,

Getroost , verblyd , als van zyn' kroon- en bruilofts dag,

Ozaalge ziel, nu reeds gedrenkt uit wellustbeeken ,

Gy fmaakt,'t geennimmer oor ofoog ooit hoorde ofzag.'

o. Ezech: xlviii: 35.
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Uwjlerven is gewin. Gy zyt nu by de Kooren

Der Engelen en by al 't zalig Geestendom.'

Geen'Waereld, Satan, Vleefch kan meer uw'blydfchap

ftooren,

Gy ziet nu, oog aan oog, uw' Hemelbruidegom.

* • *

Nu hoort gy duizenden eenftemmige Koraalen

Het Godlyklied des Lams, op hoogen hemeltoon^

In 't ongefchapen licht , dat zelfs de zonneftraalen

Verdooft, uitfchateren voor God* fafïyren troon.

Nu zingt gy daar ook zelf bet heilig, heilig, heilig, a

DenhoogcnGodtereer, io 't eeuwïgjuichend Hof,

Ver boyen 't ftargewclf. Naleeft gy bly en veilig.

Der heemlen hemeltrans weergalmt van 's Heeren lof,

Genoot gy hier veel zoets uit 's Heeren liefdepanden.

En't eeuwigbly vendWoord.WasOod uw toeverlaat,

EriJezus,door zyn' Geest, tot fterkte in hert en handen j

Dat al geniet gy nu in hooger' trap en maat.

VooT'tdierbaar liefdepand en zielverkwikkend Zegel

Van 't zalig heilverbond in doop en avondmaal;

Voorat onderwys van 't Woord , hier onze wet en regel.

Geniet gy nu God zelf in volle zegepraal.

Voor d'eerftelingen van Jehovaa* Heflykhedea

Bezit gy nu den .oogst, de volle zaligheid,

In 't eeuwigfehynend licht van 't zielverkwikkendEden,

Aan 't hemelfch vreugdereest^daar niemand zucht offchreit.

Hoe

f. Je?; vi: 3.



Hoelaag ftaat dikwyls hier 't godvruchtig hert in 't zingen -

Van pfalm of geestlyk lied ! Nu zingt gy in den rei 'l

Van 't zuiver Hemelsdom, den Oirfprong aller dingen • v ^

Ter eer j van koor in koor, op harp en hoffcbalmei, . .

Hier had ge uwe Echtgenoot',de lust van harte en oogen J

Uw' kinders , maagfchap en uw* vrienden in den Heer\'

Nu houd gy , met God zelf, met d'englen in den hoogen

En al 't gezaligd volk, onmiddelyk verkeer,

Hier had gc ook aanzienen 't genot van aardfche fchatten i

Maar,boven voor den trooiijverfiertuw hoofd een' kroon

Van glans , door geen begrip van fchepfelen te vatten.

Daar zytgy ryk in God, uw fchild en groote loon,' "

Hier leefde gy op aard'. Na in den zaalgen hemel,

Hier in een' leeme hut. Nu in uw Vaders huis.

Hier onder veel gewoel van 't ondermaanfch gewemel ;

Daar ftil. Hier dlkwyls zwak; daar vry van leed en kruisj

O onwaardeerlyk heil! Geen' duizend duizend tongen

Ontvouwen dit geheim van goddelyke min.

O zalige Boddaert , der heliche magt ontwrongen *

Hoe groot is uw geluk ! Uvo Jlerven is gewin.

Mevrouw en waardfte Nicht, ei matig dan uw treuren

Om 't fraertelyk verlies van uwen Echtgenoot.

Zynheilftaatkanen moet uw' matte ziel opbeuren.

Hy ftierf , 't is waar ; maar ftierfeen' kostelyke dood.

. .'; ***** 5 Hf



Hy ftreefde u wel voor uit op Cherubyne veeren ;

Maar ftrcef hem moedig na. Verbef u hemelwaart.

Gy zult ook, op uw' tyd, zeeghaftig triomfeeren.

Styg, ftyg toch naar om hoog met eene foelie vaart.

Heb dank,rechtfchapen Zoon,die d'eer van uw' heer Vader

Beveiligt, door uw' pen, voor onverdienden hoon.

Volg zyn geloofen deugd. O volgthem toch te gader ,

Gy en zyn gansch gezin. Wacht dan ook '$ levens kroon.

Ookgy,myn' ziel, zie tuc, dat Christus u zy 't leven;

i Zyne eer , uw eenig doel ; uw heilfontein zyn bloed.

Volg Christus voorbeeld na.Blyftoch aan Christus kleevea.

Sterfdan ook eindelyk, als Christus , welgemoed.

JACOBUS WILLEMSEN*

LE
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LEVENS-BESCHRYVING

VAN x

Mr. PIETER BODDAERT.

^^.^v^adien ik voel , dat myne zwakheden
a" % vermenigvuldigen , en myne reeds

» i

a T p vermenigvuldigen , en myne reeds

J |\ SI overgekomene jaren , van welke het

^*5£*:Syc^ pen is , en ik my gedurig hoor toe

roepen , dat mogelyk myn eind naby is ; wyl het

getal myner jaren airede het getal der levens

jaren myner voorouderen uit het geflacht van

Boddaert , zo veel ik uit hunne aantekeningen heb

konnen ontdekken , verre te boven gaat , heb ik

niet onvoegzaam geóórdeeld , enige korte Aan

tekeningen , nopens mynen levensloop , ten pa-

piere te brengen ; eensdeels om my daar door te er-

inneren de menigvuldige bewyzen der noit genoeg

geprezene goedertierenheden en barmhertigheden

des Allerhoogflen aan my , onwaardigen zondaar,

zo naar ziel als lichaam verleend ; ten einde my ,

door derzelver overdenking tot ene oprechte en

gedurige dankbaarheid op te wekken : Anderi-

deels , om dezelve aan myn kinderen te doen

weten , op dat zy , na mynen uitgang , dezelve

lezende en de goedheid en trou mynes Gods over

my in ernftige overweginge nemende , ook zou»

den onder des Heren medewerkende genade,

worden aangefpoord , om hun hert , liefde en

dienst aan Hem op te dragen , Hem als het

hoogfte goed te verkiezen , op Hem hun betrou-

a 2 wen
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weiKe ftellen , en in zyne gemeenfchap hun geluk

en hèil voor tyd en eeuwigheid te zoeken.

O Heer , gebie daar toe over dit gefcbrift uwen

zegen , en doe bet tot eer van uwen heiligen Name ,

en myne en myner kinderen zaligheid gedyën !

' Alvorens tot my zeiven over te gaan, zal ik iet

weinigs van myn geflacht aantekenen.

Het geflacht Boddaert is herkomftiguitVIaan-

deren-en wel van het opene ftedeken of vryheid

Nieukerk , gelegen in de Bailluagie van Belle ,

'tgeen ten jarei582 genoegzaam geheel verwoest,

en met deszelfs fchone kerk door de vlammen

vernield is ; waar door dan ook geen oudere be

richten, van hetzelve gevonden worden.

De eerfte , die van dat geflacht bekend Is , was

Joris Boddaert , die in 't midden der XVie eeuwe

te Nieukerk geleefd heeft en ten wyve had

Catbarina Hes/el , beide van den Roomfchen Gods

dienst , en , zo het fchynt , welgeftelde Lieden ;

hebbende verfcheide Perzonen van dien name in

dien tyd daar en te Belle geleefd , dóór Huwely-

ken vermaagtfehapt aan de geflachten van Baelde,

Angelles , Voet , Bebagele , Witten , Blanckaerty

Ureem, Hovenagle en andere meer.

. . Van dezen zyn (onder meer) drie Kinders

bekend : Daniël Boddaert , getroud te Belle met

Juffrouw Adriana Aamouts , die Roomfch en in

Vlaanderen gebleven zyn. Peronne Boddaert ge*

troud aan Pieter des Ruélles van Antwerpen , eri

Pieter Boddaert , geboren te Nieukerk in 't jaar

1576. Deze twee lestgenoemde omhelsden den

hervormden Godsdienst , en hun Vaderland ver

latende , weken uit Vlaanderen in September 1607.

en zetten zich metter woon ter neder te Amfter-

dam , om de vrye oefeninge van hunnen Gods
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dienst te genieten , en daar zy beiden enen geze-

genden koophandel in lynwaat' en kameryksdoek'

dreven , gelyk hy reeds 12 jaren binnen Rysfel-

had gedaan.

Uit de noch voorhanden zynde oorfponkelyke"

brieven van Peronne en Pieter , zyn doorflaande

blyken eener ongeveinsde Godvrucht te vinden.

Hy trotide binnen Amfterdam ten jare 1610.

Maria Bave , dochter van Denys Bave , Koopman

en van Jobanna Caffart , en na dezer overlyden

Barbara Berewyns., weduwe van Abraham de Fray ,

en dochter van Bernard Berewyns , van Antwer

pen , een der eerfte Bewindhebberen der nieuwe

opgerechte Ooftindifche Compagnie ter kamer

Amfterdam , die mede in 't Oófcroi genoemd word ,

van welke hy ene dochter Cornelia Boddaert na-*

liet, gelyk uyt zyne eerfte Vrou naliet een Zoon

Pieter Boddaert , geboren te Amfterdam , den

30 July 1620. De Dochter troude met Mr.

Jacob Vetb , van Middelburg , Burgemeester

dier Stad en Afgezonden wegens Zeeland in de

vergadering der Algemeene Staaten der vereenig-

de Nederlanden , by welken zy had eene dochter

Cornelia Veth , die namaals werd de Vrou van.

den beroemden Jobannes van der Waayen , toen

Predikant te Middelburg, ennadeszelfs uitzetting

van daar , Hoogleeraar in de H: Godsgeleerdheid

te Franiker.

De Zoon , Pieter Boddaert , vestigde ten jare

1644 zyne woonplaats binnen Middelburg in Zee-i

land , by gelegenheid van zyn huwelyk aldaar

met Catharina Hanicq, dochter van Jean Hanicq,

van Valenchiennes en van Suzanna Clement.

Hier oefende hy ook de Koopmanfchap, en werd

ten jare 1645 , van den Prinfe Frederik Hendrik

van
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van Oranje , aangefteld tot Kiezer der Stad Mid-

delburg , zynde hy , enige jaren voor zyn dood

Prefident, van 't Collegie van Kiezeren geweest.

Deze Vrouw in 't Jaar 1655', zonder kinders

gehad te hebben, overleden zynde, trad hy in'C

volgende jaar 1656 , binnen Amfterdam , ten

tweeden Huwelyke met Kornelia van den Helm,

dochter van Kornelis van den Helm , Koopman en

Direéleur van den Levantfchen Handel aldaar en

van Elizabetb van der Ghiesfen , dochter van An-

tl?oni van der Ghiesfen, Vroedfchap der Stad Delft.

Hy bleef binnen Middelburg wonen , daar Hy

eerst werd Bewindhebber van de geoftroycerde

West* en ook kort voor zyn dood , van de Oost

indifche Compagnie. Hy ftierf in 't jaar 1670,

en werd begraven te Middelburg in de oude Kerk,

nalatende drie kinders, Maria Elizabetb Boddaert t

geboren 1658 , welke gehuwd werd aan Mr: Jan

Godin , Burgemeefter der Stad Middelburg en

Gecommitteerde Raad van Zeeland , enz. , met

verfcheide kinders , te vinden in 't Geflacht-

register van Boddaert.

Pieter Boddaert , geboren 1659 » mede in zyn

tyd Raad en Burgemeester der Stad Middelburg

en Bewindhebber van de Ooftindifche Compagnie

aldaar. Hy trouwde Anna Maria Kien , dochter

van Kornelis Kien , Burgemeefter der Stad Veere

en Bewindhebber van de Oostindifche Compagnie»

en van Anna Geertruid Somer , by welke hy had

dertien kinders,. doch van welke Hem alleen drie

overleefden , Kornelia Boddaert , getroud met

Samuèl Radermacber , mede Burgemeester der Stad

Middelburg en Bewindhebber van de Oostindifche

Compagnie. Zy overleed zonder kinders gehad

te hebben.

Sm-
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Sutanna Maria Beidaert , die ten man had Mr:

Johan Willem Thibaut y Burgemeefter der Stad

Middelburg en Bewindhebber van de Westindi-

fche Compagnie , en ook naderhand , by erfenis ,

Heer van Aagtekerke. Zy liet drie kinders na ,

van welke zie mede in 't genoemde Geflacht-

regifter.

Kornelis Boddaert , Doftor in de Rechten,

Schepen en Raad der Stad Middelburg , die

troude Jakoba de Huybert , by welke hy alleen

ene Dochter Barbara Theodora Boddaert heeft na

gelaten ; zulks van Pieter Boddaert (*) en Anna

Maria Kien geen manlyke nakomelingen meer

ovérig zyn.

De jongfte Zoon van Pieter Boddaert en Kor-

nelia van den Helm was Kornelis , naar zyn moe

der]yk gedacht toegenaamd , van den Helm Bod-

daert , geboren binnen Middelburg den 6 July

1661 , Doftor in de Rechten en eerst Raadsheer,

en namaals Eerstprefiderende Raad in 't Hof van

Vlaanderen te Middelburg. Hy troude aldaar

den 1 February 1691 Anna Maria Cm, geboren

in Maart 1669, Dochter van Mr: Bartbolomeus

Cau , toen insgelyks Eerstprefiderende Raad in 't

Hof van Vlaanderen , en van Anna de Kuyzer ,

Burgemeefter der Stad Middelburg , en van Anna

Godin.

Uit dit huwelyk van Mr: Kornelis van den Helm

Boddaert zyn geboren Jacob Boddaert, den 15 No

vember 1691 , en overleden 1723 op Houglyin

Bengalen , daar hy Koopman en Fiscaal was,

zonder oit getrout geweest te zyn.

b Kor-

* Zie P; de la Ruê geletterd Zeeland, aden druk, aoft»

bladzyde.
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Kornelia Boddaert geboren 1692, eerst getrout

met Hieronymns Jofepb Boudaan , Heer van Pop-

kensburg en St. Laurens , Burgemeester der Stad

Middelburg , Leenman der Graaffelykheid van

Zeeland Bewestenfchelde en Bewindhebber van

de Oostindifche Compagnie, en daar na met Mr:

Wübem Parker , mede Burgemeester der Stad

Middelburg en Bewindhebber van de Westindifche

Compagnie , zonder kinders by hare mans gehad

te hebben.

En ik Pieter Boddaert , geboren te Middelburg,

mede , gelyk myn Vader , op den 6 July 1694;

doch het behaagde Gode myne Moeder reeds op

den 3 Oétober des zelfden jaars , in den Ouder

dom van vyfëntwintig jaren en zes maanden,

my , die toen noch geen drie maanden oud was ,

te ontnemen , en dus den last en zorg der opvoe

ding van drie kinderen , van welke het oudfte

noch geen drie jaren bereikte , op mynen Vader

alleen te brengen ; waar door die in hun tedere

jeugd aan de opvoeding van dienstboden moesten

worden toevertrouwt ; doch de goede God , die

over myn behoud waakte , bezorgde voor my

ene goede en liefdragende Zoogfter , die my met

zoo veel tederhartigheid en zorg gade floeg , als

mogelyk vele Moeders hare eigene kinders niet

doen ; die ook , geduurende den tyd van zeven

endertig jaren , wanneer zy door ouderdom

buiten ftaat geraakte, in den dienst, zo van myn

Vader, als naderhand van myne Zusteren my,

is gebleven , tot dat zy , na noch enige jaren

rustens , my by haar affterven , tot haren enigen

-erfgenaam , van 't gene zy door naarftigheid had

vergaderd , bleek te hebben aangefteld ; myne

"Zufter een goede making nalatende. Dit meende
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ik , ter dankbare gedachtenisfe van ene zo getrouwe

Voedfter en ter erkentenisfc van Gods vroege

zorge over my , te moeten aantekenen.

Myne eerste kindsheid bragt ik in veele zwak

heid door , tot dat ik in 't begin des jaars 1704

door de kinderziekte wierd aangetast , die my wel

op den oever des doods bragt, doch daar van door

des Heren grote goedheid gelukkig zynde genezen,

genoot ik na dien tyd vry meer gezondheid en

krachten.

Ondertusfchen had ik van dien tyd af aan , dat

ik maar Jezen konde , myn grootfte vermaak ge

vonden in het lezen zo van Godsgeleerde als

Hiftorifche Boeken , en in het aanleren van de

Goddelyke waarheden ; dan daar over van enige

dartele jongens , in de openbare Woensdaagfche

Catechiiatie , die in de Gasthuis kerk van lange

tyden gehouden werd , befpot zynde , verdween

die luft tot den Godsdienst eensklaps , en de

ftichtelyke Boeken moesten voor de ydele plaats

maken. Hoe weinig is 'er nodig om het goede

zaad uit te rukken en den akker der tedere jeugd

met het zaad van onkruid en boosheid te ver

vullen !

Elf en een halfjaren oud zynde, werd ik kort

na den aanvang van het jaar 1706 , in myne

geboorteftad op het Latynfche fchool gebragt,

onder het opzicht en onderwys , eerst van den

Prseceptor Petrus Petttnius , daar na van den

Conreftor Joannes Casparus Schroderus , en einde-

lyk van den Reftor Paulus Securius , alle mannen

van geleerdheid en bekwaamheid , onder welke ik

my ook met veel lust in de Latynfche taal (want

myn Vader vond niet goed , dat ik het Grieks

mede leren zoude) oefende , tot dat ik op den

b 2 1®
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ioFebruary 171 1 , na het houden ener openbare

Latynfche Redenvoering van myn eigen opftel,

over de woorden van den dichter Horatius :

Pallida mors aquo pulfat ptde pauperum tabernas,

Regumque turres.

van de lagere fcholen affcheid nam en bequaam

verklaard werd om tot de hogere over te gaan ,

wordende teffens met J: G: Stuckii Opera ten prae-

mium van de Heren Curatores belchonken.

Onder myne medeleerlingen in het Latynfche

fchool , met welke ik een gemeenzamer verkeer

oefende, was de jonge Heer Pieterdela Riïé , die

zig al vroeg in de Nederduitfche Dichtkunft ver

lustigde en, de hand zelf aan dedichtpen flaande,

reeds ten jare 1709 in een gedrukt Huwelyksdicht

toonde , dat-, met het klimmen der jaren en rypen

des oordeels , wat groots van hem te wachten

was , 't geen de uitkomst ook ten vollen beves

tigd heeft , gelyk uit deszelfs zo Poëtifche als

Historifche Werken blykbaar is. Deze, myzyne

rymtjes latende lezen , verwekte in my de eerfte

lust , om te beproeven , of de rymkunst my ook

gelukken wilde. Hy gaf my daar omtrent enig

onderwys , en ik nam 'er de proef van , en in

korten tyd bragt Hy my zo ver , dat ik onder-

ftond een kort Lykdicht op het affterven der

Huisvrouwe van den Here Mr: Pieter van den

Brande, Rentmeester Generaal enHoogBailluvan

Zeeland Bewestenfchelde, die den 4january 17 10

overleden was , te maken en zelfs te laten druk

ken. Dit waren de eerste , doch luttel zakelyke

fpranken myner kinderlyke rymlust , die noch

dat zelfde jaar gevolgd werden van een Rouwdicht

op
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op den Here Griffier Reinier van den Sande en een

Bruilpftsdicht op 'c huwelyk van den Here Mr:

Gerrit Hooft en Jongkvrouwe Barbara van Es/en,

mede beide gedrukt. Dit leste Vaers, wat beter

dan de vorige , werd door den Heer Amelis de

Largnier vereerd met een kort gedichtje, 'tgeen

hy my gedrukt te huis zond. Dapper deed my

dit den moed tot de dichtkunst ryzen, als die nu,

och arm ! reeds dacht onder de Dichters te mogen

geteld worden ; fchoon ik my naderhand dikwerf

verwonderd heb , hoe dwaas ik my door hoogmoed

en blinde eigenliefde heb laten vervoeren.

Hier mag ik ondertusfchen niet vergeten , twee

bewyzen van Gods zonderlinge goedertierenheid

en naukeurige zorge over my , aan te tekenen en

met dankbaarheid te herdenken.

Gedurende den tyd myner fchooloefeningen ,

was ik in de Pinxtervacantie van 't jaar 1707

(naar myn beste geheugen) met myn Vader naar

Antwerpen gereisd , daar wy den Heer Godin ,

Heer van Kokengen , moesten inwagten ; doch

die op den bepaalden tyd niet aangekomen zynde,

had myn Vader , op myn flerk aanhouden , toe-

geftaan , dat wy ondertusfchen met de gewone

heude of vrachtfehuit op Mechelen , een uitflap

naar die Stad zouden doen. Wy flonden zo ge

reed , om in gezelfchap van den Here Johan de

Mauregnault y die namaals nog Praefident in 't Hof

van Holland en Zeeland geweest is , in het fchip

te flappen ; doch op dat zelfde ogenblik zagen wy

van ver een Jacht aankomen , daar in de Heer van

Kokengen was ; waar door de Mechelfche reis ,

tot myn fpyt , maar teffens groot geluk van myn

Vader en my , afraakte ; vertrekkende de Heer

de Maregnaultj tot zyn ongeluk, alleen ; wyl de

b 3 hea-
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heude door een Franfche party aangehouden , en

hy uit dezelve geligt en als een, gevangen mede

gevoerd werd.

Het twede , en van noch veel groter gevaar

verzelde geval was, dat ik in de Maand Augustus

des jaars 1710, van Hulst in Vlaanderen, daar

ik my enige dagen opgehouden had , weder ko

mende, en tot op de Hond of Westerfeheldevoor

Ellewoutsdyk gevorderd zynde , ftak de wind zo

geweldig op , dat de Schipper , naulyks het roer

meester zynde , opmy, die wegens zeeziekte van

beneden naar boven gekomen was , en my naast

het roer had geplaast , geen acht flaan konde.

Ik door de benaudheid der ziekte geperst , lag met

het grootfte deel van het bovenlyf over fcheeps-

boord, en fchoof, om door de perfing van den

buik de braking te gemaklyker te maken , allengs-

kens meer naar boven , waar door ik eindelyk

het evenwigt quytrakende , zo ogenbliklyk moest

overboord vallen : maar zeker Heer Seys , door

Gods voorzienigheid , daar by zynde gekomen ,

vatte my , met het hoofd airede nederduikende ,

by één been , en trok my weder binnen boord ,

waar door ik wonderbaar bewaard , en die Heer ,

op myn 's Vaders voorfpraak , door myn Oom

Boddaert , met een onderkoopmansplaats naar

Oostindiijn begunstigd werd. Dus toonde myn

langmoedige Ontfermer roet de daad , dat ik ,

zonder Hem eerst te hebben leren kennen , niet

zoude worden afgefneden , maar dat Hy my zelf

noch vele jaren , in den loop myner dwaasheid

en afkerigheid van Hem , wilde dragen ; waar

voor ik zyne oneindige goedheid eeuwig wensch

te mogen danken en verheerlyken.

In de maand September des jaars 17 11 ben ik

naar
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naar de Leidfche Akademie vertrokken ; wor

dende door den beroemden Profesfor Jacohus

Gronovius, op de lyst der Studenten aangefchre-

ven. Straks gaf ik my , volgens goedvinden van-

myn Vader , over aan het onderwys van den

hooggeleerden Heer Jobannes Voet , Paul: Fth

Gisb: Nep: , beroemd Hoogleraar in de Rechten,

die zynen naam door deszelfs geleerde Ichriften ,,

inzonderheid door zynen Commentarius ad Pan-,

ètttas , heeft vereeuwigd ; en onder welken myn

Vader, als een zyrier eerfte Leerlingen , had ge-

ftudeert. Onder dezen groten Man heb ik my

met veel lust , hoewel niet met alle die naarstig

heid, welke ik wel had konnen en behoren toe

te brengen , in de Rechtsgeleerdheid geoeffend ;

zonder dat ik (wyl zulks myn Vaders wil was>

enige andere Kollegien in de Rechten of andere

Wetenfchappen , onder andere Hoogleraren heb

gehouden» ;

Gedurende myn verblyf te Leiden werd ik ook

in 't jaar 17-12 , op ene heJaas ! vry gebrekkelyke

Geloofsbelydenis , tot Lidmaat der Gereformeerde

Kerke aangenomen , zonder dat ik (het geen ik

tot myne fchaamte moet erkennen) eenige de

minste indrukken van 't groot gewigte dier zake

of van de hoogheid en heiligheid van God , aan

wien ik my beleed te verbinden , in myn hert ge

voelde ; dat gantfche werk alleen aanmerkende ,

als nodig om in vervolg van tyd , niet van Amp-

ten en bedieningen of een huwelyk uitgefloten te

worden.

Noch geen twee volle jaren op de Akademie

doorgebragt hebbende , behaagde het Gode my

van mynen waarden en zeer geëerden Vader te

beroven , op den 14 Juny 17 13 , (dag der alge-

b 4 meene
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xneene Vieringe over den Vrede te Utrechtgeflo-

ten) in het tweeënvyftigfte jaar zynes ouderdoms,

na dat ik den zeiven , noch maar weinig dagen te

voren , in volkomene gezondheid te Leiden had

gezien , van waar Hy , te huis gekomen zynde,

en een reisje naar zyne Landgoederen in den

Polder van Stoppeldyk doende , in de fchuit van

een zware koorts en borstziekte overvallen, en

naulyks t'huis gekomen zynde , op den vierden

dag zyner krankheid overleed $ terwyl ik nevens

myne Zuster my in den Haag bevonden , om het

groote Vuurwerk , dat daar ftond afgeftoken te

worden, te zien.".- j 1 ,

Dit llerfgeval , waar door myne tegenwoor

digheid te Middelburg vereischt wierd, en de do-

delyke toeftand van mynen groten Leermeefter ,

den Here Profesfor Voet, die ook op den 10 der

volgende Maand September overJeed , deden my

befluiten de Academie te verlaten ; gelyk ik my

dan ook op den 14. derzeiverMaand , na voorgaande

examen , Candidatus Juris liet maken , en op den

a8 daar aan volgende, ben ik, nagehoude dispu

tatie de Qutrela, inofficiofi Teftamenti, tot Dottor in

beide Rechten gepromoveert ; zynde myn Pror

motor geweest de Heer Profesfor Pbüippiis Rein-

bardus Vitriarim. , »'. .

Op den 5 O&ober deszelven jaars heb ik voor het

Hofvan Juftitie in den Hage , en den 23 November

voor den Raad van Vlaanderen te Middelburg,

den eed , als Advokaat afgelegd : Zederd welken

tyd ik my vyf jaren in de Praktyk geoefend heb.,

meermalen in de Walcherfche Steden , zo in bur-

gerlyke als lyfftraffelyke zaken pleitende, en ver

scheidene fchrifturen van rechten opmakende;

gelyk ik ook ftraks na myne aankomst te Middel-

' . . i burg
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burg tot Komraisfaris van het Landrecht ben aan-

geiield , in plaats van den Here Mr. Joban Boude-

ivynr , die tof Secretaris dier Stad korts te voren

bevorderd was.

Alle deze bezigheden, gelyk ook de Geografie,

Wapen, en Geflachtkunde , in welk ik veel ver

maak vond , gevoegd by de gezelfchappen , zo van

oudere als jongere lieden , hadden my genoegzaam

geheel de oefening derDichtkunde doen verzuimen»

tot dat myn hier vorengenoemde Vriend de Heer

. Mr: Pieter de la Riïé, inhet einde van 't Jaar 1715,

aan den Heer Mr: Joban Steengracht en my den

voorflag deed , om ene dichtlievende zamenkomst ,

op gezette tyden , te houden , om malkander in de

Dichtkunde te oefenen. Aanftonds verkreeg die

onze volkomene toeftemming ; en uit die byeen-

komsten zyn geboren twee deeltjes met gedichten ,

die het licht zien onder den titel van Dichtlievende

Tydkortingen , bcftaande in gedichten van verfcheide

ftoffen en rymtrant door ***, onder de zinfpreuk:

Fugant Carmina Curas , zonder melding van onze

namen voor het zelve , gedrukt te Leiden by Samiïél

Lucbtmans 1717 , in groot 8V0, met kopere plaatjes.

Voor het twede deel , 't geen ten jare 1 7 1 8 by den-

zelven en in 'tzelve formaat uitquam, hadden wy

onze namen achter de Voorrede vermeld. Nader

hand zyn deze twee deeltjes , doch zonder enige

verandering , tot pén deel gebragt , en by den-

gelven Lucbtmans herdrukt, in het jaar 1728.

De Gedichten van myn maakfel daar in gebragt,

zyn te vinden in den twedcn druk pag. 12,34,51,

66, MS', 129,143,199,223,243,247,256,268,

273 » 274 j 275 , 276 , 285, 2 88, 290, 294, 295, 300,

306, 309, 3 1 2, 327, 336, 352, 36 1 en 364.

Deze gedichten , die onder het oog van den Here

b s Hen'

s
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Hendrik Snakenburg, Reftor der Leidfche Latynfche

fchole , werden gedrukt en yder der deeltjes met

een lofdicht van deszelfs hand vereerd , vonden zo

veel goedkeuring, en zo loflyken Uittrekzel,zo in de

Republyk der Geleerden, als in de Maandelykfche

Boekzalen , dat zulks ons den moed deed wakkeren ,

en den Here de la Rue' en my vrymoedigheid gaf,

om een door ons beiden berymd en uit het Fransch

van den beroemden Here de Crebillon vertaald

Treurfpel, genaamd Areus en Tbyejtesy doch zon

der melding van onzen naam , uit te geven, zynde

het zelve ten jare 17 17 in den Haag gedrukt by

Cysbert Gafinet. Het twede en vierde bedryf zyn

geheel door my berymd , gelyk ook enige tonelen

uit het vyfde bedryf, doch welke , is my vergeten.

Op den 8 July 171 8 ben ik by de Heren Staten

Generaal der Verenigde Nederlanden aangefteld

tot Griffier van het Leenhof van Vlaanderen tot

Middelburg in Zeeland , in plaats van den Here

Mr: Kornelis Everhard Vozt van Winsfen , Raads

heer in 't Hof van Vlaanderen , die , ten mynen

behoeve daar van vry willigen afftand had gedaan.

Dit amt , fchoon van geringe inkomften en zonder

enige vaste wedde, gaf my echter de rang nevens

de Raadsheren in 't Hof van Vlaanderen , gelyk

ook alle de vrydommen , die dezelve genieten.

Doch by dezen zegen heeft het God niet gelaten ;

maar voegde my , korten tyd daar na , noch een

ander amt van ruimer inkomsten toe ; want op den*

26 September deszelven jaars werd. ik by de Edele

Mogende Heren Gekommitteerde Raden ter Ad-'

miraltteit in Zeeland aangefteld tot Griffier van

de Admiraliteit, daar het Kommisfarisfchap van

het Admiraliteits Zegel , de Ontfang der Amen-

den en de Registrature van de Scheepsyk aan ver

knocht

1
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knocht zyn ; alles in de plaats van den overleden

Here Jobannes Radaus.

Door deze leste bevordering meerder bezighe

den gekregen hebbende , en beide myne Kunst

genoten , in dat zelfde jaar , mede tot gewigtiger

amten verheven zynde , te weten de Heer de la

Ru'é tot Schepen der Stad Middelburg en de Heer

Steengracht tot Penfionaris derzeive Stad, wierden

onze dichtlievende famenkomsten daar door alras

afgebroken.

Tot hier toe had God , in den oneindigen ryk-

dom zyner langmoedigheid en verdraagzaamheid,

my laten leven naar de begeerlykheid mynes her

ten in de ydelheid myner jeugd (my echter door

zyne goedheid , bewarende voor het bedryven

van zulke zonden , die my in den burgerftaat ver-

achtelyk zouden hebben konnen maken) zonder

dat flagen of zegeningen (want beide waren my

wedervaren) oit enigen betamelyken indruk van

myne verplichtingen tot des Heren dienst of van

het gevaar myner onfterffelyke ziele , in my

hadden konnen verwekken , niet tegenftaande

myn Oom de Heer Burgemeefter Pieter Boddaert,

die getuige by mynen doop, en , na myn Vaders

overlyden myn Voogd geworden was , my , me

nigmaal in veel getrouheid ('tgeen tans dankelyker

en tot zyne eer erken , dan ik op dien tyd deed)

't een en 't ander op het ernltigfte en met nadruk

had voorgefteld. Doch nu fcheen het , dat de

Here, in den oneindigen rykdom zyner ontfer-

minge wat beters over my befloten had ; en de-

wyl ik deze gebeurtenis de voornaamfte van myn

gantfche leven rekene, als van welke een eeuwig

wel, of een eeuwig wee! afhangt, en om welke

in ene dankbare geheugenisfe te bewaren, ik deze

aan
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aantekeningen van myn levensloop gemaakt heb,

zal ik die ook wat omftandiger verhalen , onder

ootmoedige verzuchtingen en ernftige fmekingen

tot den God van myn leven en van myne goeder

tierenheid , dat Hy myne pen , die de tolk van

myn hert zyn zal , zo beftiere , dat ik in dezen

niets , dan 't geen volkomen waarheid is , fehry-

ven moge , en gedyen tot eer van zynen groten

Naam en tot flichting en opwekking myner lieve

Kinderen na mynen uitgang. O Heer , geef daar

toe uwen genadigen zegen !

Het eerste deel der Dicbtlievende Tydkortingen

uitgekomen zynde , had de godvruchtige Heer en

Mr. Wilbem Swanke , Raadsheer in 't Hof van

Vlaanderen, het zelve doorbladerd, en, gemerkt

het zediger gedrag van den Here de la Ruë , daar

uit by zich zeiven befloten , datalledellichtelyke

en zededichten , die daar in gevonden worden ,

uit de penne van dien Heer zouden gevloeid zyn ;

terwyl de overige, naar zyn gedachten, het werk

van den Here Steengracht en my waren ; waar in

die Heer echter mistastte.

Dit vooroordeel deed den Heer Stvanke gelegen

heid zoeken , om met den Heer de la Ruë , ter

oefeninge der Dichtkunst , van welken Hy zelfeen

liefhebber was , verkeer te zoeken ; 't geen zich

de Heer de la Ruë liet welgevallen , mits dat ik

mede van 't gezelfchap zoude moeten wezen;

'tgeen van dat gevolg was, dat wy gedurende een

deel van 't jaar 17 17 en 't geheele jaar 171 8 al

dikwyls famen quaraen , om over dicht- en taal-

kunde te fpreken en malkander enige onzer gedich

ten mede te delen. Die van den Raadsheer liepen

altyd over ftichtelyke onderwerpen , zynde de

zelve alle te vinden in deszelfs Sticbtelyke Rym*

eeffe.



LEVENS-BESCHRYVING. xix

oefeningen enNagelatene Gedichten, te Middelburg

by Lecndert Bakker, in 2 delen in 8° gedrukt inde

jaren 1729 en 1734 : en geen wonder , alzo die

Godvruchtige Man , ons gerust ziende wandelen

op den weg des verderfs , reeds van den aanvang

onzer nieuwe vriendfehap , een voornemen had ,

om , ware het mogelyk , ons , onder Gods mede

werkende genade , uit dien gevaarlyken zonden-

flaap te doen ontwaken , ons ten dien einde telkens,

eer wy fchcidden , ernstig onzen plicht en het

dreigende gevaar voor ogen Hellende , met enen

hertelyken wensch , dat het den Here behagen mogt

ons eens te verlenen verlichte ogen desverftands,

om te zien , dat het einde onzer wegen de dood

zyn moest , indien wy ons niet van herten , door

een waarachtig berou over onze zonden , totGod

bekeerden , en diergelyke getrouwe vermaningen

meer; doch die my altyd tot een verdrietigen last

waren ; want do waereld en hare begeerlykheden

en het betoverende genot der ydelheden waren

my veel tebeminnelyk, dan dat zulke redenen een

diepen indruk op my zouden hebben konnen maken,

en , hoewel ik met beide handen naar de ydelheid

tastte, fcheen ik noch al heel fchoon en zuiver in

myne ogen ; wyl ik niet aan uitwendige grove

zonden , als hoererye , dronkenfehap , enz. vast

was, welke ik egter meer naliet, om myn fortuin,

dat ik door myn goed gedrag hoopte te zullen ma

ken , niet om ver te ltoten , dan uit een afkeer

van die zonden zelve. Mindere zonden waren my

zo eigen , dat ik dezelve gantsch over het hoofd

zag , of, o blindheid ! zelf voorfprak . zonder te

denken , dat de Mond der waarheid zelfhad gezegt ,

dat van elk ydel woord in den dag des oordeels reken-

febap zoude moeten gegeven worden: ook was myn af

keer
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keer tegen zulke menfchen , die zich enes tederea

en godsdienstigen wandels bevlytigden , en die by

my met den gewonen fpotnaam van Fynen be

kend Honden , zo groot , dat ik dien in een ge

dicht op het gewaande fyne volk (te vinden in den

tweden druk der Dicbtliev: Tydkort:p..2s6) opent-

lyk te kennen gaf , niet tegenftaande my zulks

door myne mede-konstgenoten afgeraden was , op

wier verzoek 'er onder gezet werd Uit bet Franfch

gevolgd, om daar door de hatelykheid wat tc ver

zachten, 'tgeen ook enigzints waar was.

In zulk enen ongelukkigen ftaat van verhardin-

ge , in welken ik zelfs , zeer zelden God , by het

nederliggen of opftaan , bad , bleef ik tegen zo

vele en getrouwe vermaningen , wandelen > tot

dat het des Heren tyd was om te werken , en my

in mynen zondenloop te doen flil ftaan , 'tgeen

zich , naar myn beste geheugen , dus toedroeg.

Het was op Zaturdag den 4 February 1 7 1 9 (een

dag by my noit te vergeten) dat de Heer Swanke

den Heer de la Rüê en my verzocht , om dien

avond , ten zynen huize , wat te komen praten ;

daar ik voor dat maal geen lust toe had , wendende

ene vercierde en gezochte reden van verfchoninge

voor ; doch zyn Ed: dat verzoek vernieuwende

en daar op aanhoudende, zeide ik, dan alvorens

te huis te moeten gaan vernemen , of 'er gene

wezentlyke verhinderingen waren. In welk naar

huis gaan ik met yver naar ene waarfchynelyke

reden van belet zocht , om my dus door middel

van een voorbedachten leugen, o gruwel! van die

famenkomfte te ontdaan ; doch , die niet kon-

nende vinden , werd ik genoodzaakt het verzoek

in te willigen ; de Heer de la Rué aannemende te

komen , die echter , wegens enige tuflchenko-

men
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mende verhinderingen , niet quam. Aanmerke.

lyk was het , dat ik , nu Griffier van de Admira

liteit zynde geworden , juift enige dagen te voren

myne doodfchuld betaald en affcheid genomen

had van het zogenaamde Praktizyns Kollegie,

daar wy op den eerften zaturdag in ydere maand,

tot vrolyke tydkortinge, plagten by den anderen

te komen , daar ik gevolgelyk anders zoude heb

ben konnen gaan , zo dat my ook die uitvlucht

ontnomen was. Zo ziet men , dat de Heer wys

en magtig is , alle hinderpalen uit den weg te rui

men , als Hy het uur der minne daar (lellen cn

zondaars tot bekeeringe roepen wil , "t geen ik

my federt menigmaal , met aanbiddende verwon

dering, heb trachten te erinneren. .

Des namiddags , by den anderen zynde , gaf

my de Heer Swanke een gedicht te lezen over de

woorden van den Prediker VII Hoofdft. vs: 3.

Het is beter te treuren dan te lacchcn. (Zie Swanke

Rymoeff: p: 395.) Dit gedicht las ik alleen met

opmerking tot dicht en taalkunde , maar niet op

de betaamlykheid der ftoffe; doch de Heer Swanke

myne onaandachtigheid daar omtrend wel befpeu-

rende , gaf my een twede gedicht te lezen , ten

opfchrift hebbende , Zucbtingen van ene liefheb

bende ziele , God Driéën in zyne beminnelykbeid be-

fcbouivende , (zie Swanke Rymoeff: p: 65.) my tef-

fens verzoekende , dat ik dit gedicht toch met

wat meer eerbiedigheid en oplettenheid dan het

vorige wilde lezen ; het welk gedaan hebbende ,

werd ik gedwongen myne toeftemming daar aan te

moeten geven; waar uit de Heer Swanke gelegen

heid nam , om my op ene ernstige en beweeglyke

wys te vertonen, hoe veel myn wandel vanmyn

plicht verfcheelde , en hoe weinig blyken van

Hef
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liefde ik vertoonde tot God en zyne eer en dienst ,

die ik zelf bekennen moest betamelyk te zyn ; my

teffens voor ogen Hellende het gevaar van tegen

zo eene overtuiging aan te gaan ; my verder op

ene gansch nadrukkelyke wys opwekkende en

middelen aan de hand gevende , om, zo ik dezelve

op ene goede en oprechte wys gebruiken wilde,

en God dezelve door zyne krachtdadige genade ,

onder de medewerking van zynen Geest , geliefde

te zegenen, ware het mogelyk , den toekomenden

toorn te ontvlieden , en myne kostelyke ziel te

behouden van het euwige verderf.

Nu begon het waarlyk (immers zo ik van achter

in diepen ootmoed meende te moeten beiluiten)

des Heeren tyd te worden. De waarheid deed

zich met een ongewoon , of liever" my tot nu toe

onbekend , licht levendig aan myne ziele op. Ik

zag het betamelyke en beminnenswaardige, dat

'er in God te dienen was , en dat ik zekerlyk niet

zoude konnen ontvlieden , indien ik op zo groot

ene zaligheid geen acht gaf. Ik zag , dat ik onrein

en walgelyk voor de reine ogen van een heilig

God was , en Jezüs en zyne gerechtigheid niet

kende, noch begeerde, maar die geheel miste,

en ik dus gantsch verloren was. Dit deed myneer-

flagtig in tranen uitbarften (want daar viel geen

verbergen meer aan) en , met eenen waarachti-

gen afkeer van mynen walgelyken zondenftaat,

wenfehen , dat God zich over my wilde ontfer

men in kracht te geven tot myne bekeering.

De tyd van fcheiden gekomen en ik naar huis

gegaan zynde , bleven die woorden en vermanin

gen my gedurig in gedachten , zonder een ogen

blik van my te wyken ; terwyl myn gemoed dui

zendmaal gints en weder geflingerd werd. Nu

wil-
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Wilde ik eens voornemen , óm voor den Heer té

leven; dan wierp ik dat voornemen weder weg*

pm dat ik de zonde en ydelheid, die ikzagtezuU

Jen moeten veriaten > veel te lief had. Eindelyk

viel dien avond het befluit j om God wel te willen

dienen ; maar my echter noch zo wat naar dé

waereld te fchikken , eensdeels om niet te vertoi

nen , wat 'er in myn hert omging , anderdeels om

zulken niet te vertoornen , aan welken ik wist

grote verplichtingen te hebben ; dan ook om zó

de befpottingen en fmaadheden te ontgaan , welke

ik voorzag , dat my anders van vrienden en vreem

den zouden bejegenen : dog de Heer Swanke mf

des donderdaags daar aan weder fprekende * maaktë

ik hem dat voornemen bekend ; maar die toonde

my uit i Kon: XVIII: 2 1 , dat ik niet moest binken

op twee gedachten , maar, zo de Heer God was * Hem

navolgen , en zo 't Baal was , Baal navolgen j en dat

jk immers acht most geven op de les van den

Zaligmaker^ dat niemand twee beren kan dienen ; want

tf by zal den enen baten en den anderen liefhebben ;

of by zal den enen aanhangen en den anderen verachten:

Dat men God niet kan dienen en den mttiHmom Uit

deze en andere plaatfen deed zyn Ed: my 't onbe-

tamelyke en gevaarlyke van myn voornemen zien i

my vermanende den duivel * waereld en vleesch

den dienst niet ten dele * maar geheel en voofr

eeuwig op te zeggen , en.my t'enemaal en met

een volkomen hert tot God te wenden * en tot

den Heer Jezus oprechtelyk my"en toevlucht te

nemen ; ja my verbondfche wyze aan Hem op te

dragen en te verbinden ; dat. het anders #aar-

fchynelyk was * dat ik in ene langdurige duister

heid en in enen droevigen ftaat zoude leven $ id

ik anders ©ie in genade zoude aangendmen v*or4
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den : (laar in tegendeel , zo ik door vurige gebe

den van Hem kracht en genade affmeekte, ommy

geheel en zonder enig uitbeding aan Jezus over te

geven , en my , in zyne kracht , pa) te ftellen,

ik , volgens Gods beloften , reden had , om te

hopen op ene genadige bevestiging van mynen

ftaat en enen blymoedigen wandel op den weg der

Godzaligheid.

Dit vermenigvuldigde myne twyffelendc ge

dachten noch al meer , ook fcheen het my toe,

dat ik noch jong en vrolyk van aart zynde , al

name ik zo een voornemen , daar toch niet be-

Itendig by zou konnen blyven , maar zo een ern-

ftig en gezet leven haaft moede zyn , en dat het

daarom beter was niet begonnen , dan fchandelyk

wedergekeerd te zyn. Doch die leste kommer

over onbeftendigheid verdween, na dat my, on

der des Heren genadige voorzienigheid , onder

het oog en op het hert gekomen was Filip: r: 6,

daar Paulus zegt : Vertrouwende dit zelve , dat Hy

die in u een goed -werk begonnen beeft , dat voleindigen

zal tot op den dag van Jezus Chriftus. Waar uit ik

begreep, dat myne volharding niet van my af-

honge , maar dat ik in Gods kracht moest bewaard

worden. Dit en herhaalde famenfpraken met den

Heer Swanke bewogen my , na verloop van enige

dagen , om my eindelyk en (gelyk ik hope , ge-

love en aan een alwetenden hertkennende God ,

ootmoedig noch ter toetfe overgeve) op erie op

rechte wys, onbepaald en zonder enig uitbeding,

als my niet anders bewust zynde , over te geven

aan den Here Jezus ; Hem in alle zyne amten aan

te nemen , het verbond met den drieëenigen God

in te willigen , en my aan het geleide van zynen

heiligen Geest in ootmoedigheid op te dragen,

v met
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rriet vrywillige opzegging van mynen dienfl: aan

alle myne oude Boelen , onj nd niet meer de be-

geerlykheden van het vleesch op te volgen ; maar

naar den wil van God , zoo ver my die bekend

was of in 't vervolg bekend worden zoude , té

leven , met biddingen en fmekingen , om meer

ondekkend licht, genade en kracht > om Gode iri

alles welbehaaglyk te wandelen.

Ik vinde my ook verplicht om hiér een zonder

ling geval , dat my ené noit gevoelde blydfchap

verwekte, tot Gods eer, aan te tekenen.

Ik had , federt ruim vyf jaren ene allerhaustèj

en naar onze begrippen , oprechte vriendfchap

onderhouden met den Heer Mr: Johan As]u'èrut

Scborer , dies tyds Raadsheer in 't Hof van Vlaan

deren , naderhand Schepen en Raad der Stad Middel

burg , Advokaat Fiskaal in 't Hof van Vlaanderen'

en eindelyk Ontfanger Generaal vari Zeeland;

Deze Heer had my , in dieh genoemden tyd$

menigvuldige blyken ener hértelyke toegenegen

heid gegeven , en my nog korten tyd geleden

groten dienfl gedaan in 't helpen verkrygen voor

my van het Griffierfchap ter Admiraliteit ; dit

bragt my in veel angst en verlegentheid , hoe my

ontrent Zyn Ed. te gedragen. Op den vorigen

voet het verkeer aan te houden i kost met myne!

Voornemens, om voor God te leven, nietfamen

gaan; Hem de vriendfchap op te zeggen , dachfc

my ene vuige en verfoeilyke ondankbaarheids

Wat raad ? na veel overlegs en ernftige gebeden

om wysheid * dacht het my best by 2yn Ed: té

gaan , hem onbewimpeld myne voorneméns èri

zwarigheden , zo beweeglyk als ik konde , bekéna

te maken , en de menigvuldige godvruchtige ver^

maningen zyner nu zalige Vrouwe Moeder ondéf

£ 2 hëÉ
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het oog te brengen , en Hem den levensweg , als

veilig en vermaaktyk aan te pryzen , en , op dien

voet de aanhouding zyner vriendfchap ernftig te

verzoeken. Met dat voornemen ging ik naar

zyn Ed. huis , maar vond Hem , die de rol van

den Raad van Vlaanderen had moeten waarnemen 9

niet te huis ; dewyl hy daar met zynen Mede-

kommisfaris , den Heer Swanke , na het aflopen

der zaken , in een hertelyk gefprek was geraakt,

't geen Hem langer , dan naar gewoonte , had

doen uitblyven. Van myne verandering wist

zyn Ed. niets ; gelyk ik ook niet wist , dat God

weinig dagen te voren , onder den openbaren

Godtsdienst , Hem ook krachtdadig (gelyk uit de

gevolgen gebleken is) tot zyne gemeenfehap had

geroepen. De Heer Swanke , die het van beide

wist , had zulks wederzyds voor als noch ver

borgen gehouden. Ondertusfehen had een zelfde

kommer , wegens ons verder verkeer , zyn Ed.

hert ook aangegrepen , 't geen Hem tot het zelf

de voornemen omtrent my , en wel op denzelf

den tyd , bepaald had ; doch het gefprek met den

Heer Swanke had hem doen befluiten , zich dien

avond eenzaam te houden op zyn kamer , en my

des anderen daags zyn voorgenomen bezoek te

geven , na alvorens den vrydagmorgen Gods

dienst te hebben bygewoond. Ik was daar méde

gekomen. Voor beide was dit een ongewoon

gezicht en werk. De Heer Swanke , die tusfehen

ons beiden zat , was oorzaak , dat wy malkander

geen reden van dat buitengewoon kerkgaan vra

gen konden , voor dat wy buiten de kerk waren.

Straks vraagden wy 't beide , maar de Heer

Swanke floeg voor om met ons drieën ene wan

deling buiten de Stad te doen, daar wymet meer

vry-

/
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vryheid zouden fpreeken : maar wy waren noch

niet buiten de Stad gekomen , als wy reeds beide

onzen toeftand aan malkanderen ontdekten,

'tgeen wel ras de tranen ener ongeveinsde blyd-

fchap uit de ogen deed fpringen , en buiten ge

komen zynde, God hertelyk dankten. Ja ik durf

vrymoedig zeggen , te voren in myn ganfche le

ven diergelyke blydfchap noit te hebben onder

vonden. Daar mede waren onze zwarigheden

eensklaps weggenomen , en onze vriendfchap ,

nu op zuiverer gronden fteunende , kreeg daar

door nieuwe krachten , en heeft ook onafgebro

ken , en met het uitterfte nut en voordeel voor

myne ziele , wegens zyn Ed. getrouwe en tydige

vermaningen volduurt , tot dat het Gode be

haagde , dien recht voorbeeldigen Man , op den

15 April des jaars 1752 , ter zalige rust op te

roepen , terwyl ik zyne dierbare gedachtenis

heb trachten te bewaren in een graffchrift , te

vinden in 't vervolg myner SHcbtelyke Gedichten

p: 292 in 4to.

Omftandigheden van mindere aanmerkenswaar-

digheid , of de gedurige ontmoetingen en afwis-

felingen van geftaltens , federt dien tyd my beje

gend, aantetekenen , zoude dit eenvoudig Opftel

te veel doen uitdyën ; waarom ik alleen met wei

nige woorden zal zeggen ; dat ik nu met een an

der oor Gods woord hoorde , of las met een an

der licht , en een gansch andre keur van gezel-

fchap maakte ; want terwyl de vorige metgezellen

myner ydele wandelingen , my evenzeer , als ik

hen, fchuwde, zocht ik nu zulke menfchen, die

den Heer vreesden , en wier gezelfchap my daar

om voorheen tot een last en befpotting was. Dit

haalde my wel veler befchimpingen en finaadheden

c 3 op



xxviii LEVENS-BESCHRYVING,

pp den hals; doch de Heer gafmy, inzonderheid

in den beginne , en och of ik die maar altyd beT

houden hadde ! vele vrymoedigheid , om myne

gedane keur , Gods volk , eer en dienst by de

waereld te verdedigen , terwyl hunne befpottin-

gen my niet zelden ene ftoffe van blyde dank

zeggingen in 't verborgene voor den Heer.

gaven.

Niet lang na deze verandering van den Here

Scborer en my , vonden wy raadzaam op aanpry-

zing van den Heere Swanke , ene weekelykfche

byeenkomlle vast te ftellen , waar by zig ook^

pp pns verzoek , de Godzalige Heer Predikant

Henricus de Frein , wier gedachtenis onder ons.

noch in zegening is , voegde , om over de God-

delyke waarheden en de oefening der godzalig-

beid , tot eer van onzen Groten God en Zalig

maker en tot onzen onderlingen opbouw en ftich-

$inge te fpreken ; uit welk gezelfchap ik dikwyls

met een vrolyk en verwyd hert , en niet zonder

zegen te rug gekeerd ben , groeiende het zelve in

torten tyd aan tot negen leden. Zynde tot on

ze famenkomfte gefchikt de Zaturdag namiddag

en ten onderwerpe onzer verhandelingen de Hei-

delbergfche Katechismus ; terwyl de Heer Scborer

en ik des Zondags na de Kerktyd , in den zo.

mer van het jaar 1720 , noch ene famenkomft

hadden met den Here Predikant Petrus Immens ,

<jlaar wy de ftellige waarheden , naar den leidraad

van bet kort qpftel der Cbristelyke Godgeleerdheid van

den Profesfor Jobannes a Mark behandelden; doch

^oor den kort daar aan volgenden dood van on

zen godyrugtigen voorganger , nam dat gezel-

ijbhap een eind , waar van wy ons anders een ge-

zegenden, aanwas van kennis beloofd hadden.

s Mans
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's Mans gedachtenis heb ik ook met een graf-

fchiift. , in myne Stichtelyke Gedichten te vinden,

bewaard.

Niet lang daar na vongen wy weder ene nieu-

we byeenkomst aan met den Heer Predikant Ja

kobus Breukeland, die wy des vrydags na den,mid

dag hielden. Wy verhandelden in dezelve de Ka-

techetifehe Waarheden , volgens de verhandeling

van de lere des Genadenverbonds van den Here

Breukeland , en waren daarin gekomen tot aan den

25ft«» zondag , wanneer ook deze onze volyveri-

gen en godvruchtigen leidsman , na een korte

flaapziekte , de volmaakte rust te beurt viel op

den 19 January 1724. Was my oit enig onder-

wys in de Goddelyke waarheden nuttig , 't was

dat van dien groten Man , die ons den weg wees ,

om van ydere byzondere waarheid , niet uit enig

menfchelyk opftel , maar uit Gods Woord zelf ,

verzekerd te Worden. Myne dankbare erkentenis

heb ik trachten te betonen in een lykgedicht,

mede in myne Sticht: Gedichten te vinden.

Ten jare 1727 , na dat onze vorige gezelfchap-

pen door deze en gene omftandigheden geëindigt

waren , heb ik toet den Heer Ontfanger Gene

raal Schorer , den Heere Rekenmeefter van Wevort

van Osfenberg, myn Zwager den Heer van Santen >

onze Vrouwen en noch eenige Vriendinnen , fa-

men ten getale van twaalf Perfonen , weder een

gezelfchap opgerecht , waar in wy eerst den Hei-

delbergfchen Katechismus , en verfcheide aan-

merkelyke deelen uit Gods woord , niet zonder

vrucht en zegen verhandeld hebben , tot dat het

zelve zoo door het affterven veler leden , als de

vermenigvuldigde amtsbezigheden , welke deon»

Handigheden der jaren 1747 en 1748 my verfchaf-

ten , afgebroken is. c 4 Ver-
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Vervolgens heb ik noch een gezelfchap gehad

Biet den Heer Predikant Jobannes Henricus hacbie-

ne, 'tgeen kort na deszelfs komst , binnen dezo

Stad ten jare 175a begonnen , en niet voor des

zelfs vertrek na Utrecht ten jare 1757 geëindigt

k ; het beftond uit tien leden , en had de Kate-

chetifche waarheden wederom ten onderwerp.

De lust tot 's Heren dienst en gevolgelyk ook

het onderzoek der Godlyke waarheden , zich al-

lengskens meer in myne ziele gevestigd hebbende,

zocht ik ook viytig naar middelen , die my daar

toe meer en meer bevorderlyk konden zyn. Ik

had ten jare 1724 (fchoon juift geen gemeenzame)

enige kennis aan den Heer Petrus wesfeling > dies

tyd Hiftoriarum 6? Eloquentia Lettor in de Door

luchtige en Conredor van het Latynfche lchole te

Middelburg , naderhand Profesfor Historiarum

Eloquentia teFraneker , en tans noch Juris Publici

Rorrlano-Germanici Naturalist gelyk ook Hifto

riarum , Eloquentia 6f Graca linguce en Bibliotbeca-

rius der Univerfiteit te Utrecht. Met dezen zeer

geleerden en alomberoemden Man toevallig fpre-

kende over dc nuttigheid der kennisfe van dq

Hebrèeuiche Tale , bood Hy zich gulhartig aan

óm my dezelve te leren; 'tgeen ik dankelyk aan

nam. Myn geliefde Boezemvriend de Heer

Schorer werd myn Medeleerling van zoo groten

Meester. "Van dien tyd af aan heeft tusfehen ons

beiden éne allernaufte en waarlyk oprechte vriend^

fchap ftand gegrepen , welke , niet tegenftaande

ónze wyd van den anderen gefcheidene woon

plaatzen (door dés Heren goedheid) noch zo le

vendig en dierbaar is, als toen wy in ene en de

zelve Stad famen woonden, en waar van zyn Ed.

«1 't openbaar een gansch uitnemend en my ver
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prend bewys heeft gegeven in het opdragen van

het beroemde Cbronicon van Simfonius met zyne

aantekeningen verrykt , en te Leiden in folio ge

drukt ten jare 1728. Dit voortreflyk werk aan

den Here de la Rut en my toen opgedragen ,

quam andermaal ten jare 1752 te Amfterdam in

't licht, in welke uitgave de vorige opdragt is ge

bleven , alleen met weinige daar by gevoegde re

gelen het getuigenis onzer beftendige vriendfchap

(van welk ik buiten dat de doorflaanfte proeven

heb genoten) behelzende.

Het onderwys in de Hebreeufche Tale duurde

te kort , dan dat ik ene genoegzame kennis der-

zelve konde verkrygen ; als wordende het zelve

door het vertrek van den Here Wesfeling na Fra-

neker afgebroken. Zo veel bleef my egter noch

overig, dat ik het Hebreeusch Lexicon , als ik

het nodig had, wistfe gebruiken; doch de groot-

üe winst was de my altoos waardige vriendfchap

van dien groten Man.

Gedurende dien tyd , en wel bepaaldelyk op

den 11 Mey 1721, ontmoette my ene zaak, wel

ke te verzwygen de dankbaarheid , die ik mynen

getrouwen Verbonds-god en ontfermenden Vader

ichuldig ben, niet toelaat.

Ik had federt myne plechtige verbondsmaking,

nu in meer , dan in minder licht in opzichte van

mynen ftaat en geftalte geftaan ; grote duisternis

noch hooggaande droefheid over myne zonden

had ik niet ondervonden ; ook was ik langs geen

weg van grote bevindingen geleid ; maar had meest

al gelovig Jezus trachten aan te kleven , en myn

ftaat, in opzien om de verlichtinge desH: Geests,

op fchriftuurgronden zoeken vast te maken : in

zonderheid fint de nu zalige blinde Meer van W*.

q 5 vort
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vort van OJfenberg my bad doen zien , dat God

ons hier riep tot den plicht des geloofs ; maar

dat het genieten en aanfchouwen voor den Hemel

bewaard wierd ; ja dat de . vaitmaking van een

een Christens ftaat , onder het medegetuigen van

des Heren Geest , meer gerustheid en effenbarer

zielskalmte gaf, dan 't geen men onmiddelyke

verzekeringe gewoon is te noemen ; als zynde

die leste doorgaans kort van duur en veel meer

beftrydingen onderworpen : doch op den ge

noemden dag behaagde het den Here my ook op

ene onmiddelyker wyze van myn zalig aandeel aan

zyne zielverzadigende gemeenfchap te verzekeren.

De zaak droeg zich dus toe.

Na dat ik den vorigen dag in de voorbereidinge

P°. Breuklatid had horen prediken over Jerem:

XXXI: 33. Dit is het verbond , dat ik na die dagen

met het huis van Israël maken zal , /preekt de Heer ,

ik zal myne -wet in bun binnenfte geven , en zal die

in hun berte fchryven , begaf ik my , t'huis geko

men zynde tot een eenzaam onderzoek , daar in

ik my geheel vuil, ontrouw en fchuldig bevond,

'tgeen ik voor den Here met ootmoed en fchaamte

beleed; Hem.» om het bloed van den Here Jezus,

ora vergeving en heiligende genade fmekende, en

(zo veel ik my bewust ben) myn verbond ftate-

lyk , hertelyken oprecht vernieuwende; -waar

op ik dien dag en,ook des anderen daags , zynde

de dag van 't heilig Avondmaal , in een gelovig

vertrouwen en ftil rusten op Gods ontferming en

liefde werkzaam was, my aan de verbondstafel ,

fchoon zonder veel aandoeninge , nochtans op

recht aan mynen Verbondsgod opdragende : maar

des namiddags had ik in de predikaatfie en byzon-

der onder het bidden , met veel loomheid des

lig-
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ligchaams en verftxoidheid van gedachten te wor-

Helen. 'tHuis gekomen zynde , en my afgezon-

dert hebbende , wilde ik ter beftieringe myner

gedachten , eer ik my voor den Heer nederleid-

de , in het boekje van den Here Ldmpe over bei

H: Avondmaal , lezen de dankzegging ener ziele ,

die door het H: Avondmaal verquikt en verfterkt

is geworden : doch ik veranderde fchielyk van ge

dachten , denkende , dat ik dan mooglyk meer

zoude malen op het gelezene , dan uit het herte

fpreken , zulks ik my , zonder te lezen , ten ge-

bede begaf : maar ik was niet zeer lang bezig ge

weest , als het den zaligen God behaagde , myn

hert met volle ftromen zyner liefde te vervullen »

my de beminnelykheid van den Here Jezus en

deszelfs zielverzadigende algenoegzaamheid , en

ook teffens myn aandeel aan de genade te doen

zien en gevoelen , op zo ene wyze , dat ik my

dezelve niet meer in hare zielverwikkende kracht

verbeelden kan : dit weet ik, dat ik te voren noit

iets diergelyks ondervonden had, of federt heb

ondervonden. Ik voelde , dat ik God lief had

en van God geliefd wierd ; dat myn hert met ene

onuitfprekelyke vreugde en myn mond met lofen

dankzeggingen vervuld was en ik dies tyds aan

myn genadeftaat onmogelyk konde twyfFelen. Do

Drieënige God, Vader, Zoon en Heilige Geest %

zy daar voor eeuwig geloofd , gedankt en ver-

heerlykt. Amen ! Hy make my bequaam , door

zynen Geest en genade, om in alles, t'allen ty-

de , met alle bedachtzaamheid en heiligheid te

wandelen voor zyn aangezicht, en my aan myne

grote verplichtinge voor zo dierbaren weldaad

te doen gedenken !

Hier mede eindigde echter des Heren goedheid

over
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over my niet ; maar hy voegde by zyne geeste-

lyke ook tydelyke zegeningen. Vele omftandig-

heden zo wel mynen in- als uitwendigen toeftand

betreffende , hadden ray in die gedachten gebragt ,

dat het raadzaam voor my was , het eenzame te

gen het huwelyksleven te verwisfelen ; waar over

ik des Heren aangezicht menigmalen gezocht en

hem gebeden had , my ene vrouw in zyne gunste

aan te wyzen , met welke ik tot eer van zynen

Name en uitwerking onzer zaligheid , in liefde

en eendragt leven mogt. Ook verhoorde my de

Heer in deze grote zaak en fchonk my ene waar-

lyk Godvruchtige Huisvrouw, in welker gedach

te ik ook verfcheide Godvrezende bloedverwan

ten vond ; want , na een omtrent vyfmaandig

verkeer, ben ik door den Heer Profesfor en Pre

dikant Albtrtus Foget op den 25 September ijzz

binnen Middelburg in ondertrou opgenomen en

ook op den 13 Oktober daar aan volgende in de

Oostkerk getroud met Jongkvrouwe Maria Con-

Jlantia Raiceus , mede aldaar geboren den 9 Januari

170a , zyndede twede dochter van myn hier vo

ren genoemden Voorzaat den Here Jobannes Ra-

daus , in zyn leven , Griffier van de Admiraliteit

in Zeeland en van de Graaflyke Munte van Zee

land, mitsgaders Kiesheer der Stad Middelburg,

en van deszelfs eerfte Vrouwe , Mejuffrouw Anna

Lippens, met welke ik in eene volmaakte liefde en

eensgezindheid, in opzicht zo tot onze geneigd

heden en faraenlevingè , als tot des Heren dienst

geleefd heb ; tot dat het Gode behaagde my zo een

dierbaar pand in de kracht harerjaren te ontrukken,

gelyk ik ter zyner plaatfe melden zal.

Wie zou nu immer konnen denken , dat iemand ,

die zo veel van des Heren goedheid hadgefmaakt
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en zo vele zegeningen genoten , oit ontrou aan

zynen goeden Weldoender zoude hebben konnen .

worden , en echter zo hoog (ik belyde het tot

myne diepe fchaamte) is de waereldliefde weêr in

my gefteigerd , dat ik allengskens afgeweken ben ,

en dat , o gruwel ! tegen herhaalde waarfchou-

wingen van myne getrouwe Vrienden , inzonder

heid de Heren Swanke en Schorer, ja van myn ei

gen gewifle. Och mogt ik hier maar leren kennen

de diepe grondverdorvenheid mynes herten en de

grootheid myner onmagt! och mogt hetmy maaf

gedurig doen fterögen op de volftrekte noodzake-

lykheid , niet alleen van de voorkomende , maar

ook van de gedurig medewerkende en achtervol

gende genade , om naby God en myn eigen hert

te konnen leven , en door zegeningen zelfs niet

afgetrokken te worden 1 Want nu had ik myn

wensch en liefde vergenoegd met ene godvruch

tige , vriendelyke , goedaartige en verftandige

Vrouw , die my alfins nuttig was , en waarlyk

geen deel in de fchuld myns vervals had; doch ik

voelde niet , dat myn hert meer in de gift dan

in den groten Gever rustte, en dat ik allengskens

verder van den Here afweek en dus den Heiligen

God, wiens Naam Yveraar is, dag op dag nieu

we reden gaf, om myne trouloosheid en ondank

baarheid t'huis te zoeken , gelyk het ook tot een

rechtvaardig gevolg had , dat die goeddoende God

zyn vriendelyk aangezicht voor my verbergde ;

waar door de heiligde plichten hert- en geesteloos

verricht wierden; wyl ik altyd een gefloten.hert

en hemel vond. Dit ging zo ver dat zelfs de

openbare Godsdienst fpaarzamer waargenomen

wierd. Beklagelyke vrucht van die ondankbaar

heid ! maar 'Ook in zulke wangeflalten deed de

Heer
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Heer zien, dat myne ontrou zyne trou niet te

niete deed ; maar dat hy myne afkeringen gene-

zen wilde ; want na dat deze lauwe Laodiceaas

geftalte weinig min dan een jaar geduurd bad , be-

fchikte God alweder getrouwe waarfchouwers ,

die my myne afwykingen van den Here zonneklaar

aantoonden: ook gaf my de Heer zo veel va"

het God ontërende van myn gedrag te zien , dat

het my tot fchaamte , droefheid , tranen en zelfs-

verfoeying bragt en tot een ernftig uitzien naar

Jezus om hulp en herftel : doch nu moest ik enig-

fins leren , wat de Bruid Hoogl: V: 2-7. weder

voer. Ik zocht ook mynen Liefften , maar ik vond

Hem , dien ik lang te vergeefs aan myn hert had

laten kloppen, zo ras niet. De verberging van

God en de onttrekking van de dierbare invloeden

van zynen H: Geest, welke ik eerst zo gemakke-

lyk dragen konde, werden my nu tot fmerte. In

dit alles konde ik echter zo veel aanbiddelyke

wysheid , heiligheid en rechtvaardigheid aan de

zyde Gods zien , dat ik meer dan eens moest uit

roepen :

Rechtvaardig God, ik kus uw roét

Barmbertig Vader , 'kloof uw wegen!

Alleen bewaar my , dat ik tegen

Uw goedheid nimmer weer misdoet

Behaagt u noch geen licht te geven ,

Laat ik maar tot uwe ere leven. *

Gelyk ik dezen mynen beklagelyken toeftand iti

verfcheide gedichten , welke myn hert , ruim zo

veel als myn pen, uitboezemde heb uitgedrukt}

ook

* Stichtelyke Gedichten p. 308.
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ook teken ik dit verval ter getrouwe waarfchbu-

winge van zulken, die ooit deze aantekeningen

zouden mogen lezen , aan en roepe hun toe , ge-

lyk ik toen al deed : f

Leer, leer van my, al wie noch beden Jlaat,

Niet roekeloos getrouwen raad ver/maden ;

Eer gy met my dezelfde gangen gaat ,

En neérjiort in een poel van duizend quaden. .

Hou Jezus (gaat uw ziels rust u aan 't bert)

In 't oge , en waak voor naberoü en fmert.

Dus fleet ik enen geruimen tyd, zonder echter

tot mynen vorigen gezetten tederen wandel we

der te konnen geraken , en , och was de wonde

maar immer genezen ! dan daar aan zal ik hinken,

zo lang ik noch met dit Ligchaam der zonden om

hangen en daar van niet verlost zyn zal.

Zo leerde ik by de bevinding , en och hoe groot

was de Goddelyke ontferming over my , dat ik

het noch leren mogt ! dat ik gemaklyk van de

hoogte naar de laagte konde gaan ; maar dat het

wederkeren , om uit de laagte naar de hoogte te

klimmen , een werk van moeite en fmerte is.

Sedert dien tyd tot heden , wanneer ik dit

fchryf , heb ik mynen weg met ftruikelen en val

len en , door de Genade mynes Gods , weder op

te ftaan , in meer en minder licht , doch al tyd

tot fmerte en fchade myner ziele , bewandeld ,

zonder echter ('t geen ik niet tot mynen roem ,

maar alles ter ere van de vrye genade en onbe-

rouwelyke liefde van God en den Here Jezus

Christus mynen mededogenden Hogepriester en

Voor-

t Dezelve p. au.
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Voorbidder erken) tot noch toe oit één ogenblik

berou van myne keuze gehad te hebben , maar

wel van myne gedurige ontrouwe , die my noch

geftadig , tot myne gevoelige droefheid aankleeft.

Doch de Heer , wiens almagt en goedheid alleen

my op den zonden weg gefluit hebben , doe my

door zyne kracht en liefde, om het dierbaar bloed

myns Heren Jezus Chriftus, volharden tot den

einde toe. Hy geve my genade , om in alles tot

eer van zynen heiligen Name, in enen ootmoe-

digen en dankbaren wandel voor zyn aangezicht

den tyd myner inwoninge, te wandelen in vre

ze , en late my op het uur in zynen raad bepaald ,

in vrede en zonder ergernis gegeven "te hebben ,

ten grave dalen , om , het lichaam der zonde af

gelegd zynde , in zyne volzalige gemeenfchap

eeuwig en zonder zonde te leven en Hem te ver-

heerlyken. Amen ! Ja , Koom haastelyk Heef

Jezus! Amen!

Had ik nu iets geleerd by bevinding van het'

fchadelyke van enen onbedachtzamen wandel y

daar ftond noch meer voor my te leren ; en wel

voor eerst, dat het een Christen niet past, zy

nen wyzen , liefderyken en getrouwen Verbonds

god middelen voor te fchryven , op wat wyze Hy

ons voor de verzoekingen moet bewaren : en ze^.

ker de Heer Jezus leert zyne Kinderen wel bid

den : Lei ons niet in verzoeking , maar zonder by-

voeginge van enig bewaarmiddel, 't Moest hun

genoeg zyn , dat Hy , hun die bede in den mond

leggende , hen teffens geleerd had , dat zy dié

eenvoudig brengen moesten voor den troon van

enen God, dienzy, omzynentwil, hunnen God

en hunnen Vader konden noemen en wien der-

halven billyk de middelen en wegen, door welke
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zy voor en in de verzoekinge moesten bewaard^

worden 4 toebetrouwd konde wordem Dit deed

my de Heer uit de volgende ontmoetinge leren.

Myrl enige Zuster Itond zich in '4: Huwelyk té

begeven met dèn Heer Hieronymus Jofepb Boudaen

(zie hier voren p: 8 ) en ik ter bruiloft genodigd

te worden. Menigvuldige , en door vleefehlyké

overleggingen rykelyk vergrootte redenen , ver

boden my het verzoek af te flaan , en geen mini

dere het zelve aan te nemen* De vrees van daarj

onder dartele jonge Lieden zonder indrukken vari

Gods hoogheid , my tegens God te verzondigeri

bragt my in zeer zwarep angst, zulks ik tusfehen

twee geperst werd. Nacht en dag was ik bezig

om ene reden van vérfchoninguit te denken t oni

my aan die bruilofte te mogen onttrekken , maar

alles te vergeefs ; zo dat ik eindeiyk , dopr angsi

gedreven , God bad , dat Hy my op diep tyd

wilde doen ziek zyn : o dwaasheid ! even of God

niet goéd, wys eri magtig genoeg was om my* iri

zyne voorzienigheid , oi" buiten de verzoeking te

houden $ ofin 't midden derzeive te bewaren , eri

getrou te doen blyvem Maar zie hier den uitflag;

God verhoort myne dwaze bede, ik kryg vier da

gen voorden beftemden troudag* yderen avond i

ene zware koorts ; doch die my in den morgep^ .

ftond geheel verliet , zulks ik , niet tegenftaandé

die koorts , evenwel , door aanhoudende drarijj-

redeneh en hodigingen , my liet bewegen * óm dié

bruilofte by te wonen ; zo dat myn uitgedacht

middel my niet redden konde' , en in tegendeel

ichikte God de omftandighedeh zó, dat ik j. gedii-

tende dien gantfehen ayonduond , gelegenheid had $

óm met myrieh Oom Boddaert en den Predikant,vari

St* taureris, den Eerwaarden Heer Samüël Wifkenk
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die de trouwing verricht had , over Godlyke waar

heden , in een eenzaam vertrek op 't Huis Popkens-

burg, daar de bruiloft gehouden werd, tefpreken,

en dat 'er gedurende de maaltyd minder ydelheid

gezien en vernomen werd,dan wel op gemene vrien-

denmaaltyden gezien en gehoord word. Ik kreeg

daar en boven voor my zeiven ene bedachtzame

geftalte te bezitten ; zo dat het gene ik gevreesd

had, my niet overkwam , en myne onbedachtzame

bede my niet kost redden ; want , dien zelfden

nacht , na dat ik vroegtyds van het gezelfchap ge-

fcheiden , weder naar de ftad gereden en naauwlyks

in myn huis gekomen was , verhief zich de koorts

weder fterk en bleef my enige dagen by en veran

derde in een borstquaal , teringachtig koortsje en

geftadigen hoest, waar door ik genoodzaakt werd

vier maanden het huis te houden , en welke qualen

federt, noch vyf volgende jaren, tegen het nade

ren van den winter, hervatten, en, naar het oor

deel van mynen Geneesheer, metmerkelyk levens

gevaar verzeld gingen , en my niet dan met het aan

genamer Saizoen , in de lente verlieten. Doch ook

van deze qualen heeft des Heren goede hand my,

in het zesendertigfte jaar mynes ouderdoms verlost.

Och ! mogt ik 'er maar uit geleerd hebben , den

heiligen God niet te verzoeken ; maar voor het

toekomende alle myne zorgen , in alle gelegenheden

op Hem te wentelen en de uitkoomften aan zyne

wysheid en goedheid bevolen te laten , als wetende,

dat 'er een barmhertig Hogepriester voor den troon

is, wiens gedurige en op zyn verworven recht ge

gronde voorbede, ten beste van zyne kinderen is,

en die gezegd heeft: Raep my aan in den dag der be-

naaudheid , en ik zal 'er u uithelpen en gy zult my eren.

Pf: L: i5« en wederom : Wenttl uwen weg op den
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fleer , en vertrou op Hem $ Hy zal *f maken. Pf:

XXXVII: 5.

Dan dit was den Here noch niet genoeg : ik

moest noch meer Ieren; Gods onbepaalde vrymaigc

was my welj by ene verftandige befchouwingj

bekend ; maar daar moest ook ene dadelyke erken

tenis , met verlocheninge van eigen lust j wille eri

vergenoeginge * by komen ; hier toe behaagde het

den Here \ my langs den volgenden weg te leiden.

Ruim drie jaren en een half had ik het zoete ener

vreedzame huwelyks liefde genoten ; en God had

oszen echt met twee zonen gezegend * Van welke

de oudfte nu reeds 32 maanden oud was s, en ; haar

*tgeen men van zo enen tederen leeftyd afnemen

konde i van vry goede hope. De jongfte i nu

omtrent tien maanden oud , was tot zyne vyfdé

maand vry voorfpoedig geweest, doch fedértvari

tyd tot tyd aan de zörgelyke ziekte van ftuipjes On

derhevig geweest $ zo dat in opzicht van dat kind al

enige bekommeringen waren j dat die toevallen

voor het vervolg wel van eneri beklaaglyken nafleep

mogten zyn; Maar de Heer verydelde die vrees $

het kind doof een nieu toeval j in min dan ia uren

bpden 18 Mei 1726, Uit dit leven halende. De na

tuur kon (gelyk het fpreekwoord zegt) niet liegen;

Ik voelde myn hert wêl door droefheid beklemd,

doch de overdenking der vorige Vreze matigde dé

droefheid zeer j zülks ik in dit geval des Heren vry-

magt mooglyk minder erkende, dan 'tmy beraam

de : maar wat gebeurt 'er ? naülyks was ik vtó dé

kamér j daa,r ik het ené kind dood , en hei andërë

(immers zo'tmy toefcheen)gezond gelaten hadïhaar

myne kamer gegaan j om my voor den Heer neder

te leggen $ of men köomtmy verbaasd aandienen j

dat ook het oüdfte kind ftierf , gelyk ik ook aah-

d $ ftohds
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ftonds wederkerende, het zelve in ene zeer zware

ftuip vond ; fchoon het noit te voren met dat zoort

van ziekte bezocht was. Het quaad fcheen egter

door fpoedig bygebragte hulpmiddelen te bedaren,

en ook teffens myn , door dit voorval beroerd ,

gemoed ; waar door ik tyd kreeg , om myne lieve

huisvrouwe te onderfteunen met gepafte redenen,

en ook teffens , voor my zeiven , des Heren vry-

magt in het oog en op myn hert te krygen en tot

God voor het kind en voor ons zeiven den toevlucht

te nemen, en het kind, het zy ten leven , hetzy

ter dood , aan zyne ontferminge op te dragen , en

my zeiven op te wekken om toch ftil te zyn onder

des Heren flaande hand , die ook dat kind binnen

den derden dag , op den 2 1 derzelve maand uit onze

armen , door den dood , wegnam ; maarmy te gelyk

bequaam maakte , om , fchoon zelf bitterlyk be

droefd , myne huisvrou , die hare beide zonen be

weende, om dat ze niet meer waren , te vertroos

ten, en voor my zeiven, zonder met mynen Maker

en Verbondsgod te twisten, zynen weg te aanbid

den en goed te keuren ; my doende zien , dat die

den Algenoegzamen tot zyn deel heeft , zelfs de

Jieffte panden , als het God wil , kan overgeven.

Dus liet my de Heer kinder- maar niet moedeloos ;

wyl de kalmte in myne ziele allengskens weder quam.

Ook heeft de Heer my weder een ander zaad ver

leend in de plaats van 't geen hy weggenomen had,

waar voor ik zynen groten naam altoos wensch te

loven en te danken.

Maar noch gevoeliger flag werd my in 't vervolg

toegebragt; want op den 29 July 1731. behaagde

het den vrymagtigen God , die van zyne daden

niet antwoord , myne zeer lieve , dierbare en

Godvruchtige Huisvrou, tot myne hertgrievende

. droef
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droefheid, in den ouderdom van pas XXIXjaren ,

V maanden en XII dagen, op den dag des Heren,

des middags ten 1 1 uren , na dat zy flechts vier

dagen te voren door ene brandende koortfe aan-

getast was , zachtelyk , in volle verzekerdheid des

geloofs, in zyne eeuwige rust over te halen. Zy<

had lang te voren werkzaam geweest met de woor

den uit Pf: XVI: 6. De Snoeren zyn my in liefelyke

plaat/en gevallen , ja ene fchone Erfenis is my gewor

den. En des woensdags avonds , wanneer zy , in

't naar huis ryden , van hare dodelyke krankheid

de beginzels gevoelde , was 'er in het gezclfchap ,

aan het huis van hare Zuster Mevrou van Santen,

over die woorden hertelyk gefproken , waar over

zy by uitnemendheid vergenoegd en dankbaar

was; doch weinig dachten wy, dat zy zoo vroeg

by haren beminden Jezus , in het deelgenootfchap

dier zalige fnoeren en heerlyke Erfenifle zoude

worden overgebragt. Zy betuigde des donder

dags morgens aan ene harer lieve Vriendinnen,

die mede in dat gezelfchap was geweest , dat zy

door Gods genade het grote werk in hare gezond

heid had verricht , en nu gerust en veilig het op

't verworven en by haar in 't geloof omhelsde

recht van haren Borge en Heiland Jezus wagen

dorst ; en , was het niet gedaan geweest , zy 'er

zich nu ook buiten ftaat toe zoude vinden;

nadien zy kort daar aan buiten fpraak en kennis

viel en tot des zondags morgens vroeg bleef;

wanneer zy hare volle kennis weder kreeg, doch

niet hare fpraak ; maar menigmaal hare fter.Vende

handen ten hemel opheffende , gaf zy met haar

gelaat en tekenen van toeftemminge op 't geen ik

naar vraagde , zo grote blyken van ene over-

klimmende blydlchap in en van verlangen naar

d 3 den
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den Heer en hare ontbinding te kennen ; fchoon

zy anders in haar leven doorgaans ene vrees voor

den dood had doen blyken ; doch nu waren de

gordynen weggefchoven , om de ftralen van 't

Godlyke Licht toegang tot hare Godlievende ziele

te verlenen.

Dus ftierf myne voorbeeldige wederhelft , wier

ftille geest, zich liever in 't verborgene met haren

getrouwen Verbondsgod vermaakte , dan zich in

't gewoel der tydelyke bezigheden vermengde.

Zy was van ene ryzige ligchaams geftalte, vrien-

delyk en welbefneden van aangezichte , bedaard

van geest , noit overmatig droevig noch uitgelaten,

vrolyk en zacht van aart : hare voornaamfte ver

lustiging vond zy zo in den openbaren als verbor

gen Godsdienst.

' De Kunstfchilder Dirk Vlietland heeft hare zeer

wel getroffene afbeelding gemaald; welke de Heer

Rekenmeester de la Ruë. met dit byfchrift heefr,

gelieven te vereren.

Noit bleek my beeltenis^ waar in bet Jlil gewaad.

Meer over een quam met bet zedige gelaat.

Qeen Laïs zie hier in ontuchtige kleedy'é.

Zy ,'. die naar d" eêlftepaerV van 't Euangely tragt ,

Acht voor baar cieraad ook te laag Jwweelepracbti

Standvastig kiest zy , als baar genannin Maryë :

Voor zighet beste Deel. Diefchilder treft best 't <wit ,

Die 'f beeld natuurlyxtfcbikt,gelyk alsVlietland dit.*.

Pok

* Een byfchrift op dezelfde afbeelding door mynen Va

der gemaakt is te vinden in de Nagelatene Mengeldichten,

tot Opfchrift hebbende : Op de afbeelding myner ierjle Huis-

irouwe Maria Conftantia Radaius,
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Ook heeft die Heer hare gedachtenis met een

konftig lykgezang vereerd, 'tgeen ik in dien tyd

heb laten drukken.

Achtjaren , negen maanden en zeventien dagen ,

heb ik met haar in een gelukkig en vreedzaam

huwelyk geleeft, en in dien tyd van haar verwekt

drie Zonen en ene Dochter, te weten

1 Kornelis van den Helm , geboren den 8 Sep

tember 1723 , overleden den 21 Mei 1726.

2 Johan , geboren 9 July 1725 en overleden

den 18 Mei 1726".

3 Kornelis van den Helm , geboren den 15 Ja-

nuary 1727, tans door des Heren goedheid noch

levende.

4 Anna Maria , geboren den 10 January 1728

en overleden den 18 December 1729.

De gedachtenis dezer myner waarde Echtge

note , die my , zo wegens de tedre liefde , die zy

my toedroeg , als wegens hare voorbeeldige God

vrucht en andere beminnelyke hoedanigheden,

dierbaar zal zyn , zo lang God my 't gebruik der

reden zal gelieven te laten , hebbe ik trachten te

bewaren in een Treurgedicht , (te vinden in

myne Sticht: Gedicht: p: 538) waar in ik de ware

geftalte van myn gemoed heb uitgedrukt zo wel

over haren zaligen uitgang , als dien van hare

ftraks genoemde Zuster Mevrouwe Anna Eliza-

betb Radceus , Weduwe van den Here Jaeobus van

Santen, in zyn leven , Schepen en Raad der Stad

Middelburg, die ten mynen huize gekomen was,

om hare kranke Zuster by te ftaan ; daar zy van

ene gelyke brandende koortfe overvallen , op den

6 Augustus 1731 , en dus acht dagen na hare

Zuster , aan myn huis , wyl 't geweld der ziekte

niet toeliet haar overtebrengen aan haar eigen

d 4 huis,



xlvi LEVENS-BESCHRYVING.

huis, hare ziel mede aan haren haren Schepper

overgaf , na dat zy , maar weinig jaren op den

levensweg, doch in alles voorbeeldig, gewandeld

hebbende , vol van liefde tot God en Christus,

van haar krankbed een predikftoel had gemaakt ,

deze beide Zusters dus een Godzalig leven met

ene eeuwige heerlykhëid afwisfelende,

* ' ^t Herdenken van het zoete en aangename ener;

Godvruchtige en vreedzame famenlevlnge , deed

my wel haast ener treurige eenzaamheid moede

wprden en naar ene Vrou , in welke ik myn groot

verlies hoopte weder te vinden, omzien; 'tgeerj.

nry door des Heren albeftiereride goedheid ook

gelukt is in de perfoon van Jongkvrouwè Eliza-

betb du Buisfon , jongfte dochter van den Here

Simon Willem/en du Buisfon , in zyn leven ver

maard Koopman binnen Middelburg en van.

Vróuwe Magdakna Vermout Noiret , en aldaar op

den 5 Augustus. 1708 geboren , omtrend zever}

maanden na den dood van haren Vader ; zynde

haar Moeder naderhand hertroud aan den Here

jfobannés Aalftius Profesfor in de Filofofie en

Predikant te Middelburg , door deszelfs deftige

Werken de Redenleer en' de Zedenleer alöm be

roemd.

Deze Jongkvrouwè , ene lieve boezemvriend

din myher nü zalige Huisvrou , was my door een

gemeenzaam verkéer , zo in haren aart , als God

vruchtig beitaan ten vollen bekend. Ik ben met

dezelve op den 16 February 1732 , binnen onze

geboorteflad óndertroud en op dén 4 Maart daar

aan volgende, door dpn Heer Predikant Henricus

Ue Frein , in den Huwelykenftaat bevestigd , in

ije Cbnfiftorie van de Choorkerk; met welke my

téderlievende Echtgenoot ik door des Allèrhoog-

- .fteè» • V . 1

I
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ften oneindige goedheid , in ene ongekreukte,

ljefde en eendracht nu zesentwintig jaren heb

geleeft, en , behaagt het Gode, wensch tc mo

gen blyven leven , tot dat ik hier des Heren

raad hebbe uitgediend en ontflapen zal , in de

blyde verwaqhtinge , gelyk ik, in ray zelf gansch

onwaardige , echter in diepe hedrigheid gelove

en hope , van te zullen ontfangen het eind my

nes geloofs , de zaligheid myner ziele , waar naar

ik reikhalzende uitzie en verlange ; terwyl wy

ondertusfchen , door des Heeren barmhartigheid

over ons , in volle eensgezindheid des herten ,

den engen levensweg zoeken te bewandelen.

Zulks ik alleszins ftof en reden heb , om de goede

hand mynes Gods over my ootmoedig te erken-,

nen en zynen Heiligen Naam te loven en te dan

ken , die my tot twemalen toe zo een allerwen-

fchelykst huwelykslot heeft gelieven te verlenen ;

en 't'geen my in die hope doet leven en , gelyk

ik wensch , zal . laten fterven , dat de liefde en

vrede, na mynen uitgang, zal blyven wonen; 't

geen ik ook myne dierbare Huisvrouwe en lieve

kinderen op het ernftigfte aanbevele , en van

den God mynes levens en myner goedertierend-

heid affmeke. Vervul gy , o Heer , in dezen

den wensch myner ziele , Amen !

Uit dezen echt heeft my de Heer , behalven'

ene dood ter waereld gekomene dochter , de vyf

navolgende kinders gefchonken. ; '. '

1 Pieter; geboren den 26 Mei 1733.

2 Jan Willem, geboren den 15 Maart 1735.

3 Jacobus Abraham geboren den i& Oktober

1737 en overleden den 1 December 1742.

4 Jeremias , geboren den 3 Maart 1739 en

overleden den 16 Tanuary 1740.

<H 5 >
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5 Jobanna Sara , geboren den n Augustus

1740.

De Heer zegene zo myn voorzoon als de drie

noch levende kinders van dit myn twede huwe-

lyk ! Hy ftelle dezelve , hunne huisvrouwen en

hun zaad tot voorwerpen zyner barmhertigheid

in Christus Jezus , den Zone zyner liefde , en

verlene hun zulk ene maat van tydelyke zege

ningen , als zy nodig hebben zullen , om hier

het brood hunnes befcheiden deels met blyde

dankzegging te eten , en make hun bekwaam om

in hunne ftandplaatfen nuttig te zyn voor Vader

land en Kerke.

De afbeelding myner twede Huisvrouwe heeft,

de meergenoemde Heer de la Ruë , met het vol

gende byfchrift gelieven te verëeren.

Zo zeer als ooit', naar bet uitwendige gelyk ,

Een beeld getroffen is in boudinge en in trekken ,

Is dit getroffen door d'uitvoerigen van Dyk.

Maar kon defcbildergeest bet beeld der Hele ontdekken ,

Dan droeg dit tafereel een welgefcbikt verband

De zedigheid verknogt aan gulheid en verfiand*

Ik ben ook driemaal gefchilderd , eerst dooi*

den Kunstlbhilder Dirk Vlietland , te gelyk met

d.at van myn eerfte Huisvrouwe , hier voren

pag: 44 vermeld ; doch is het zelve door den

beroemden van Dyk , by gelegenheid van het af

malen myner tegenwoordige Huisvrouwe door

den

* Een byfchrift op dezelfde afbeelding door mynen Va

der gemaakt , is te vinden in de Nagelatene Mengeldichten,

tot Opfchrift hebbende : Op de afbeelding myner twede Huis

vrouwe ElizabethduBuisfon.
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den zelven , zq veranderd , dat 'er niets van 't

eerfte wezen meer overgebleven is, Naar deze

afbeelding is in 't vervolg , door den kunstryken

Porcretfnyder Jacobus Houbraken, de kopere plaat

gefneden , welke voor den vierden druk myner

$ticbtelyke Gedichten geplaatst is , en werden beide

de fchildery en daar naar gemaakte print door

gaans geoordeelt zeer wel getroffen te zyn. De

genoemde Heer Houbraken my te Amfterdam , elf

jaren na het fnyden derzelve toevallig , ten huize

van den voortreffelyken Dichter Feitama, ont

moetende, kende my door die print, zonder dat

Hem myn Naam genoemd was. Deze fchildery

en print hebben de Heeren de la Ruë , Henrik

Snakenburg , Rektor der Latynfche Schole te Lei

den , Andreas Andriesfen- Jak: Zoon , Predikant te

Vere , en deszelfs Broeder Jakobus Andriesfen De

Waal , Koopman te Middelburg , Armld Hoog

vliet , alom beroemd Dichter te Vlaardingcn ,

Jacob Spex , Klerk ter Griffie van zyne doorluch

tige Hoogheid den Here Prince van Oranje,

Cornelis Antbony Vos , Schepen en Raad der Stad

Utrecht , en de Advakaat Jacobus Jasperftn Bras-

fer met hunne byfehriften gelieven te vereren.

De twede maal door den Amfterdamfchen Schil

der Joban Maurits Quinkbart in 't klein. Ik was

in 't leste van 't jaar 1736 verzócht van den

Heer Michiel de Rode , bezitter van het beroemde

Pan Poeticon , beftaande in een Kabinet , in wel

ke ene grote menigte gefchilderde afbeeldingen

der voornaamfte Nederlandfche Dichters , alle in

't klein en in 't grau gefchilderd gevonden wor

den , om hem ook myn Portret te laten toeko

men ; ik zond het hier voren gemelde van Pb:

van Dyk , doch de Copie voldeed niet , federt
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heb ik. 'er te Amfterdam noch zelf voorgezeten;

doch met weinig beter uitflag; hoewel men daar

oordeelde , dat het zeer wel geleek. Op verzoek;

van den Heer de Rode heb ik 'er een byfchrift by-

gevoegd.*

De Amfterdamfche Dichter , dc Heer Lucas Pater

heeft het ook met een byfchrift van zyn maakzel

vereerd,

De derde maal ben ik afgebeeld door den Kunst-

fchilder Jan Paltbe, in het jaar 1753, 'tgeen ge^

Myne huwelyks gevallen aangetekend hebben

de, ftaat my noch het volgende bewys van des

Heren bewaringen over my te melden.

Op den 31 Augustus 1737 ben ik, met ftil en

aangenaam weder , van Zirikzee komende voor

het hoofd der ftad Vere , nevens noch een Heer

en myn Knecht uit het beurtfchip in een klein

bootje overgegaan , om ons aan dat hoofd te la

ten aanzetten , wanneer wy allen in het uitterfte

levensgevaar geraakten , door de onvoorzichtig

heid van den perfoon die het bootje roeide;

wyl die hec zelve met zo veel geweld afftak van

het fchip , waar uit wy getreden waren , dat hy ,

zyn evenwigt verloren hebbende , op de zyde of

het boord van het bootje zo onzacht nederviel,

dat hetzelve , over éne zyde hellende , in één

ogenblyk zo vol water liep, dat hetzelve door de-

. * Zynde hetzelve thans gedrukt onder de Nagdatene Men

geldichten , onder het Opfchrift : Op myn Afbeelding in 't Pan

Poeticon Bttavum , geschilderd door J. M. Quinkbart.

' \ Op deze laatfle afbeelding heeft myn Vader zelve eeiv

byfchrift gemaakt, te vinden in de Nigelatene Mengeldichten r

onder het Opfchrift: Op myne Aj'beelding door den KonJlfcbiUez

IJaltfie gemaald.

roei
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roeigaten in en uit het bootje ftroomde ; terwyl

bndertusfchen ons pas verlaten fchip voor by ge-

fchoten zynde, een geruimen tyd nodig had, orri

op die zelfde ftreek wederkerende , ons te kon-

nen bergen ; zo dat wy in een onbefchryflyk géï

vaar en tot de knien in 't water zittende ltil

moesten blyven , zonder ons te mogen verroeren

of iet ter onzer redding te konnen doen , nadien

de minfte beweging ons zoude hebben doen om-

Haan en te gronde gaan : een jacht van den Raad

van State , ons groot gevaar Ziende zond wel des-

zelfs Chaloup ter onzer hulpe ; maar die was te

ver van ons. De Beurtfchipper van Utrecht op

Middelburg , toevallig een floeptje by zich heb

bende , was ons wel nader by , en had ook alredé

het zelve op zyde gehaald , doch wierp uit ver

baasdheid het touw los , eer zyn knecht daar i"

was , waar door het weg dreef. Maar als mem

fchelyke hulp te kort fchiet is de Goddelyke noch

genoegzaam , die ons ook , tegen aller verwach

ting > voor het anders onvermydelyk zinken van

het bootje bewaarde , en noch door zyne noit

volprezen goedheid , in het zelfde Schip , waar

uit wy getreden waren , behouden deed over-

llappen ; waar op het bootje ftraks gezonken ,

en met de kiel om hoog weder boven gekomen is.

God alleen koomt de eer en dankzegging voor deze

Wonderlyke verlosfing toé.

In 't jaar 1742 heeft my de Here bezocht met

een zeer zwaar gezwel aan de keel , 't geen my

tot op den oever van den dood bracht ; dan door

zyne goedheid heeft Hy my noch genadig in het

leven behouden , na elf dagen dodelyke benaud-

heden en pynen te hebben uitgeftaan. De ge

dachtenis van dit fmertelyke toeval heb ik in ene

. - • dank».
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dankbede tot God trachten te bewaren ; tevinderl

in H Vervolg myner Sticbtel: Gedicht: p. 240.

Ten jare 1756 ben ik gelukkig door des Héreri

goedheid gefheden en genezen , van een wenne

op myn rechter wang j meer dan 25 jaren had zy

daar geftaan , en zich als een klein bobbeltje ver-

toond , zonder in vele jaren eenigzins aangewas-

fen te zyn , doch in 't voorjaar dezes jaars begon

zy merkelyk in grootte toe te nemen , zoo dat

dezelve in 't begin van Augustus reeds zoo groot

was als een halve kaatsbal , dies het volftrekt

nodig geoordeelt wierd , die te openen i 't geen

op den 10 dier maand zonder merkdyke pyn

werd verricht en in eenige weken volkomen ge

nezen , alleen een lidteken nalatende ; zoo dat

ook in dezen des Heren hand weder over mygoed

geweest is.

Na dat zyne Doorluchtigfte Hoogheid vVilhem

de IV i Prins van Oranje en Nasfau , op den

28 April 1747 by de Heren Staten van Zeeland *

en binnen weinig dagen ook binnen die van Hol

land i Utrecht en Overysfel , tot Stadhouder, eri

vervolgens tot Kapitein en Admiraal-Generaal

verkoren was j is die Vorst op den 19 Mei daar

aan volgende te Middelburg aangekomen , en fta-

telyk door de Stads Overheid en de in de Wape-

Doorluchtige Hoogheid des anderen daags plegtig

gehoor verleende aan den Raad ter Admiraliteit

in Zeeland $ die daar toe des morgens ten half elf

uuren met de aanWezende Leden van den Raad ,

met vyf koetzen , naar het huis van den Here

Schepen Huysfen , Here van Kattendyke * in 'é

welk zyné Doorl: Hoogheid deszelfs verblyf had

genomen * gereden is } wordende (terwyl beide
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de wachten van ruiterye en voetvolk met flaande

pauken , trompetten en trommen , vliegende

Itandaarden en vaandels in de wapenen Honden)

van dien Vorst op de ftoep ontfangen , en na dat

alle de Leden , van hoogstdenzelven gevolgd , in

de gehoorzaal , tusfchen de gefchaarde Hovelin

gen doorgetreden was, had ik de eer zyne Doorl:

Hoogheid , die zich in 't midden van den kring

geplaatst had , te Verwelkomen , met de volgende

by my opgeftelde en door den Raad goedgekeurde

aanfprake :

Doorluchtigste en Hooggeboren Voitsf

en Heer!

„ Het is met de uitt'erfte blydfchap en gevoC-

ligfte aandoeningen onzer herten , dat wy de

,, eer en het geluk geniéten , Uwe Hoogheid

„ van onzen diepen eerbied té mogen komen

,, verzekeren , en onze vreugd , wegens Uwe

Hoogheids gelukkige en voorfpoedige aankomst

„ in deze Provincie betuigen , en alle heil eri

zegen toewenfchen met de aanftellinge tot de

„ hoogstaanzienelyke en allergewigtigfte amten

„ van Stadhouder , Kapitein en Admiraal Generaal ,

„ niet alleen van Zeeland, maar van alle de ver-

„ enigde Nederlanden.

„ Het is onze oprechte wensch en hertgron-

„ dige bede , dat God de Allerhoogfte , die uwê

„ Hoogheid , in deze zo duistere en gcvaarlyke

„ tyden , aan het hoofd der Regeringe van de-

„ zen Staat heeft gelieven te ftellen , zynen

j, Geest in zo een ruime mate op Uwe Hoogheid

„ doe rusten , dat het ten vollen moge blyken *

j, dat zyne aanbiddelyke voorzienigheid Uwe

„Hoog
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„ Hoogheid ter reddinge en verlosfinge van hei

noodlydende Vaderland , en ter beteugelingé

,, van deszelfs geduchten vyand heeft gelieven

5, te bewaren. Hy bekrone Uwe Hoogheids

„ hoogwyze raadflagen en kloekmoedige onder-

„ nemingen met zynen zegen. Hy doe , onder

„ Uwe Hoogheids Regeringe, 's lands magt, zó

„ te water als te Lande , haren ouden luister en

j, roem weêr herwinnen, en , op Uw doorluch-

„ tig voorbeeld , de heldenmoed onzer Vaderen

ij herleven. Hare Koninglyke Hoogheid , Me.

„ vrou de Prinfes van Oranje , zy , nevens haré

3, Hoogheid de Jonge Prinfes , lang het voorwerp

j, van Uwe Hoogheids en gantsch Nederlands

„ liefde en lust. God zegene Uw Hoogvorfte-

„ lyk Huis met gewensohte Prinfen en Prinfes-

„ fen , om , tot in dé verfle geflachteh , te iyn>

3t naast Gód, de toeverlaat van 't vrye Neder-

„ land ; 't geen , zo lang de Heldenftani van

Oranje en Nasfau aan 't Staats- en Krygsroer

„ heeft geftaan, altoos, met God, 's larids wél-

„ ftand heeft zien bloeien. Zo blyve Godsdienst

en Vryheid altyd ongefchonden bewaard !

„ Voor het óverige nemen wy de vryheid aan

„ Uwe Hoogheid de belangen van 't Kollegiè

}, ter Admiraliteit van deze Provincie én het

33 herftel van 's Larids zeemagt, die tans in zó

j, een groot verval is , gelyk ook onze Perzó"-

nen , op het eerbiedigst aan te bevelen."

Op welke aanfpraak zyrie Hoogheid fieflyk eri

èaaklyk geantwoord hebbendé , is de Raad door

hoogst denzelven op gelyke wyze tót op dé

ftocp uitgeleid eö onder dezelve eerbewyzingeii

Vertrokken.

Des volgenden daags , den %\ Mèi , zyndé

Zen*
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Zondag , had ik , na den Kerktyd , de eer van

byzonder gehoor by zyn Hoogheid te mogen

hebben , aan wien ik een gedrukt Klinkdicht van

van myn maakfel (in 'f Vervolg mymr Stichtel'. Ged:

p: 271 te vinden) aanbood; waar op die Vorst my

by zich , alleen zynde , deed ncderzitten ; gelie

vende , na my bedankt te hebben , te zeggen :

„ dat het zyne Hoogheid heel wel bekend was,

3, dat myne liefde voor zyn Huis en Perzoon nieü

eerst heden of gisteren , by deze verandering

„ geboren , maar van over vele jaren by my ge-

„ worteld was, en het zelve ook aan my en den

'„ roynen hoopte te erkennen , enz." waar op ik

ïia eerbiedige dankzegging weder vertrok.

Van deze Vorftelyke gunstbetuiginge heb ik Ook

kort daar na de dadelyke bevindingen gehad ; de-

wyl zyn Hoogheid my , door den Heer van Bon/els

Eerften Edelen van Zeeland , geliefde te doen

vragen , of ik ook lust had, om op de wedde en

voordeden tot myn Griffie.rfchap ftaande , twede

Sekretaris van de Admiraliteit te zyn , met de ver-

wachtinge der volle wedde en voordeden tot het

Sekretaris amt ftaande, indien ik den Heer Sekre

taris Nebbens mogt overleven. Welke Vorftelyke

gunst ik dankelyk heb aangenomen; waar op ik in

Mei 1748 in den Haag, in een byzonder gehoor,

'tgeen zyne Hoogheid my geliefde te verlenen,

zulks ook van dien Vorst verzocht > die myn ver

zoek aanftonds gunftig toeftond , en betuigde,

dat het zyne Hoogheid aangenaam was , my enig

pleizier tekonnen doen , 't geen ook van dat gevolg

is geweest, dat, by de eerfte overkomst van den

Here van Bonfele in Zeeland , zyne Excellentie

'sPrinfen begeerte aan den Raad ter Admiraliteit

voorftelde , die my dadelyk met de benoeminge

e . .. tot
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tot dat amt cn daar toe nodige brieven van voor-

fchryvinge aan hun Hoog Mog: geliefden te ver

eren; waar op myne aanftellinge op den I2en Sep

tember 1748 is gefchied , na dat ik dertig jaren,

min 14 dagen , het Griffierfchap van de Admiraliteit

had bediend; voor welke aanftellinge, opVorfte-

lyke gunst , ik de eer had hare Koninglyke Hoog

heid Mevrouwe de Prinfes van Oranje (zyne Hoog

heid , dies tyds te Amfterdam zynde) te bedanken

in een byzonder gehoor, wordende ik van Hoogst-

gemelde hare Koninglyke Hoogheid zeergunftig

ontfangen.

Alweer een nieuwe blyk van des Heren gunfte

over my , die my in myne klimmende jaren deze

eer ongezocht , toevoegde, 't Is myn hertelyke

wensch dien post , zo lang het Gode zal behagen

my daar in te laten , met alle getrouheid tot wel-

zyn van het land waar te nemen.

In de Maand Augustus 1749 , in den Haag we

gens de Admiraliteit in kommisfie zynde , had ik

de eer op den I2en dier Maand een byzonder ge

hoor te hebben by hare Doorluchtige Hoogheid

Mevrouwe de Prinfesfe Douariere van Oranje,

Moeder van den Here Prinfe Erfftadhouder. Ik

werd van hare Hoogheid met de uiterfte vriende-

lykheid ontfangen en verzocht neder te zitten ,

hebbende het geluk gehad met die Godvruchtige

Vorftinne een groot half uur te fpreken over ver-

fcheidene zaken ; maar voornamelyk over het in

wendig Christendom ; het behaagde hare Hoogheid

my ook te zeggen , dat zy met veel genoegen en

ftichtinge het eerfte Deel myner Sticbtelyke Gedichten

gelezen had , en naar de volgende mede had laten

zien , doch dat die te Leeuwaarden niet te bekomen

waren , my verzoekende die aan haar te willen doen

heb
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hebben; 'tgeen ik aannam, teffens hare Hoogheid

bedankende voor de genade my door dat verzoek

bewezen en dat het Hoogstdezelve behaagde myne

geringe bezigheden wel onder haar Vorstelyk oog

te laten komen.

Weinig dagen daar na had ik de eer andermaal

gehoor by hare Hoogheid te hebben , en dezelve

een afdruk myner Sticbtelyke Gedichten in 4to. op

groot papier , fierlyk gebonden , aan te bieden ;

t geen hare Hoogheid vriendelyk aannam , my

meer dan eenmaal daar voor bedankende ; onder

betuiging van 't genoegen , dat dezelve in de reeds

gelezene Gedichten had gevonden ; waar op ik ,

ra enige ftichtelyke gefprekken en verzoek van

hare Hoogheid , zo ik oit weder mogt komen ter

plaatfe daar dezelve zich bevond , haar te komen

zien, en myne huisvrouw, zo die dan by m> zyn

mogt , mede te brengen , onder eerbiedige dank-

zegginge, ben vertrokken.

Dus myne voornaamfte ontmoetingen verhaald

hebbende , zal ik 'er alleen iets byvoegen van myne

letteroefeningen.

De overweging dat myne vorige Dichtkundige

Uitjpanningen meest ten onderwerpe hadden ge

had , nutteloze zaken ; in welke ik eniglyk be

doelde de waereld te behagen en van dezelve een

ydelen lof te bejagen , deed my betamelyk oor-

deelen , dat vermogen Gode , van wien ik het

zelve had , ter eer , en mynen medemenfeh ter

ftichtinge aan te leggen; gelyk dan ook het eerste

gedicht , dat ik zedert die gelukkige verandering

gemaakt heb , waren de Zielszucbtingen van een

boetvaardig zondaar tot God , 't geen gevolgd werd

door ene Opvoekkinge tot heilige Gezangen ; waar

e % mede
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mede ik voor altyd myne ydele poëzy vaarwel

zeide.

Het getal myner Gedichten nu airede tot enen

kleinen bondel aangegroeid zynde , dacht ik, na

ernrtige overweging, verplicht te zyn, ook deze

Gedichten in druk te laten uitgaan; want, nadien

ik my niet gefchaamdhad met myne vorige Poëzye

voor het licht te komen , fcheen het my nu toe ,

dat ik my ook niet fchamen moest, voor God en

zyne zake uit te komen , en dus openbaar te to

nen, dat ik van hert en keuze verandert was. Ik

raadpleegde over deze myne bedenkingen met

enige myner Godvruchtige Vrienden , die my

eenitemmig die uitgaaf aanraden; waar toe ik dan

ook een befluit nam , doende dezelve drukken

onder den titel van Sticbtelyke Gedichten van

Pieter Boddaert , Corn: Zoon. Te Middelburg

by Leendert Bakker 1726 in gr: 8°. Ondankbaar

zoude ik zyn , indien ik niet erkende den God-

lykeh zegen over deze geringe Gedichten , nadien

dezelve alöra, en ver boven 't geen ik had durven

hopen en verwachten , by vrome menfehen

gunstig ontfangen wierden ; zo dat ik vermits

hét fpoedige vertier des eersten druks , enen

tweden in het jaar 1728 > en in het jaar 1735 een

derden, op 't verzoek mynes drukkers, heb moe

ten uitgeven ; terwyl ik ondertusfehen een twede

Deel by denzelfden Boakverkoper ten jare 1731

had uitgegeven ; ten jare 1738 volgde een derde

Deel, en dewyl 'er in 't korte een vierden druk,

en enen tweden van het twede en derde Deel

moest worden gemaakt , werd myn Drukker te

rade die drie deelen by den anderen in 4t0 uit te

geven , 'tgeen dan ook zonder enige vermeerde

ringe,
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ringe , alleen onder verfchikking der gedichten ,

gefchied is ten jare 1741 5 zynde myn portret in

't koper gefneden daar voorgefteld, gelykik reeds

hier voren gemeld heb.

In het jaar 1730 heb ik uitgeven de Nagelatene

Gedichten van trouwe Anna Rethaan , gedrukt

te Middelburg by Micbid Schryver. Zy was ge

huwd geweest met myner eerfte Huisvrouwen

Vader , den Here Jobannrs Radceus , ene Vrou

van een uitmuntend verftand en voorbeeldige

Godsvrucht , gelyk ik breder in de Voorrede

voor die Gedichten gelteld, heb gemeld. Zie ook

van dezelve P. de la Ruè Gelett: Zeeland, iidedruk

p: 140.

Noch heb ik in 't jaar 1745 uitgegeven de Ge

dichten van den Here , Mr. Johan Moorman , in

zyn leven , Burgermeefter der Stad Hulst , ins-

gelyx met ene Voorrede het leven des Dichters

behelzende.

In dat zelfde jaar heb ik , op ernftig verzoek

van den Boekverkoper haak Tirion te Arafterdam

(na dat ik denzelven reeds te voren enige berich

ten tot de befchryving van Staats Vlaanderen had

toegezonden , welke geplaatst zyn in het II deel

van het by hem uitgegeven Werk De Tegenwoor

dige Staat der Vereenigde Nederlanden. ") onderfteund

door de aanradinge van den Here Mr. Wilbemvan

Otters y Burgemeester der Stad Middelburg, enz.

die my ook van vele nodige ftukken heeft voorzien,

my laten bewegen tot het opftellen van enige Huk

ken tot dc Provincie van Zeeland behorende , en»

wel bepaaldelyk van

Het eerfte Hoofdftuk ; behelzende : Zeelands

Grootte, Naamsoorfprong , Luchts en Landsge-

ftcldheid, Vruchtbaarheid en Vruchten, Duinen,

e 3 Dy,
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Dyken , Stromen , oude Inwoners , Aart en Zeden ,

Hiftorie en Wapen.

Het twede Hoofdftuk : Befchryving van de ver

gadering der Staten van Zeeland en vandeAmten

van Kaadpenfionaris en Sekretaris.

Het derde Hoofdftuk : Befchryving van 't Kol.

legie der Gckommitteerde Raden , van den Ont-

fanger Generaal , van de Kekenkamer , Regaliën

en Domeinen , Lenen , van den Rentmeester

Generaal der Renderen, Baljuw van de Wateren

en van de Wetten en Privilegiën van Zeeland.

Het vyfde Hoofdftuk, Tegenwoordige ftaat en

verdelinge van Zeeland en befchryving der Stad

Middelburg.

Het elfde Hoofdftuk : Befchryving van 't Eiland

van Walcheren.

Het dertiende Hoofdftuk : Befchryving der

kleine Eilanden Bewestenfchelde.

Het eerfte Deel quam uit ten jare 1751 en het

twede in 't jaar 1753.

Na dat de Heer Andreas Andriesfen , Predikant

te Vere , zyne Aanmerkingen over de Pfalm-

beryming van Datbenus ten jare 1756 had in 't licht

gegeven , en 'er hoop begon te komen , dat deze

ongelukkige beryming tegens ene betere zoude

konnen verwisfeld worden, heb ik in 'tjaar 1758

met dien Heer ene zachte verbetering van de

Pfalmen door Henrik Ghyfen uitgegeven , als de

beste beryming , die (onzes oordeels) noch het

licht zag , ondernomen en ook ten einde gebracht.

•Dezelve is noch ongedrukt , doch in gereedheid ,

om overgegeven te worden ; indien 'er mogte goed

gevonden worden , de Pfalmen van Gbyfen, ten

gemenen Kerkgebruike in te voeren , 'c geen de

tyd leren zal.

In
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In dat zelfde jaar 1758 hadde de Heer Jan

JakobBrahé, Predikant te Vlisfingen , uitgegeven

een boek , genaamd : Aanmerkingen over de vyf

Walcherfche Artykelen , welke beneffens de gewone

Formulieren van Eenigheid in de E. Clasjis onder

teekend worden , gedrukt te Middelburg 1758, in

8°, in welk Werk die Heer ftelde, dat de Recht

vaardigmaking des zondaars ging voor het geloof, en

dat het geloof alleen was het middel , waar door

de Gerechtvaardigde van zyne Rechtvaardiginge

verzekerd wierd. Na een geruimen tyd gewacht

te hebben , of niet enig Godsgeleerde tegen dat

(myns oordeels^ rnet Gods woord en de aange-

nome Lere* der Hervormde Kerke ftrydende ge

voelen , de pen zoude opvatten , heb ik zelf een

goed aantal van getuigenisfen uit Gods Woord»

de Formulieren van Enigheid en de Schriften der

Kerkhervormeren en latere Godsgeleerden , ter

ftaving van 't gevoelen , dat de Rechtvaardiging

het geloofniet voorging, maar volgde, verzameld

en met eene Voorrede , behelzende de reden van

de uitgave dier Verzameling „ in het licht gegeven %

onder dezen Titel :

Wolk van Getuigen voor de Lere der Recht

vaardiging door en uit bet Gelove, verzameld by ge-

legentheid van het in 't licht geven der Aanmerkingen

over de vyf Walcherfche Artikelen , door Jan Jakob

Brabé , Dienaar vm Jezus Christus te vlisfingen ,

in 8°.

Dit Werkje , *t geen ik zonder naam van den

fchryver te Bommel had laten drukken , quam te

Middelburg op den 4january 1759 (dag op welken

de Klasfis van Walcheren vergaderd was) doch te

laat om aan de Klasfis te worden overgebragt,

zo dat hqt afdrukzel , 't geen ik bezorgd had da^

e 4 aaa,
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aan dezelve zoude gezonden worden , dus onge

opend bleet" liggen toe den volgenden i Fe-

bruary , wanneer de Klasfis weder vergaderen

moest : in welken tusfehentyd het alom verkogt

en dus deszelfs inhoud bekend geworden was.

Onbefchryfelyk was het met welk ene hevig

heid, onder een hagelbui van fcheldwoorden ,

die Wolk en deszelfs onbekende Verzamelaar in

did vergadering door de Heren Brahé en Wilhel-

mius , Predikanten te Vliffingen en Middelburg

en noch verfcheide andere leden dier Klasfis

wierd vervvelkoomt. Men kreet dat boekje uit

voor un Libel , een allerfcbandelykst paskwil , een

prul, een nachtuil en waterloze wolk , deszelfs uit

gaaf ongeoorloofd en tegen Staats Refolutien. Het

paste niet onzt brave Reformateurs op een fcurrile

ivys , onder het maken van een paskwil uit te geven,

't tras een Libel zonder naam en 'f werk van geen

eerlykman, en diergclyke meer ; en 't zou tot on

eer van zo ene eerwaardige Vergaderinge (trek

ken , zo die zich met zulk een naamloos Gefchrift

bemoeide. Andere Leden daar en tegen waren

van een gantsch ander begrip , en oordeelden ,

dat het wel waardig was van de Klasfis onder

zocht en beoordeeld te worden. Dan des niet

tegenftaande zoude men het met verachtinge

weggeworpen hebben , ten ware de Eerwaarde

Heer Auguftus v.an der Sloot , Predikant te Middel

burg , verklaard had , dat boekje (fchoon maker

noch voorredenaar van 't zelve zyndc) geheel

voor zyne rekening en ter zyner verdediging over

te nemen; op welke verklaring, met ene kleene

meerderheid van ftemmen, goedgevonden wierd,

dat men in de volgende Kl»sfis van Maart over dat

boekje handden zoude.

-
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Op alle die lasteringen zweeg ik geheel ftil, als

tegens enen onbekenden in het duistere uitge

worpen ; zonder eenig voornemen om my iet van

dat alles aan te trekken : ook werd zulk een on-

ftuimige en onbetamelyke handel by alle onparty-

dige cn redelyke menfchen zo hoog misprezen als

de mishandelde Wolk van Getuigen goedgekeurd.

Het dacht my echter onraadzaam langer te zwy-

gen, federt het uitkomen van twee nameloze

fchotfchriften , het eene genaamd : Brief van een

Vriend in Holland aan een Vriend in Zeeland , we

gens zeker naamloos Gefchrift , genaamd Wolke van

Getuigen enz. , verzameld by gelegentbeid van het in

ft licht geven der Aanmerkingen over de vyf Walcber-

fche Artikelen door Jan Jacob Brabé , Dienaar van

Jefus Christus te Vlisfingen : Gedrukt te Amfterdam

by Nicol. Byl 1759. Het andere : Misjive van

jH. Rechtdoorzee , aan den Eeriu; Here Johannes van

jilphen , Predikant te 's Bosch , enz. zonder bepaal

den name van plaatfe , drukker of jaartal. Die

waren beide geboren uit ene Zeeufche briefwis-

felinge , in welke de Wolke van Getuigen en

des zelfs verzamelaar op ene verfoeidyke wys

werden gefcholden , en voor al wat lelyk is , uit

gemaakt : ook bleef in de Klasfis van Walcheren

de Heer Brahé met zyn aanhang noch in hunne

onbetamelyke tale volharden, en D«. Brahé bad in

enen brief aan een Vriend , uitgegeven door C: V:

H: W. Z. te Utrecht 1759 gedrukt , my en myne

Wolk van Getuigen aangetast, en my opentlyk

van ontrouwe in myne Uittrekfels (zonder ech

ter aan te wyzen op welke hy doelde) verdacht

gemaakt. Om welke redenen ik my verplicht

oordeelde, dien laster af te keren en my en my-

pe Wolk te verdedigen ; ten welke einde ik

e 5 fchreef
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fchreef en uitgaf ene Zedige Verdediging van de

Wolke van Getuigen voor de Lere der Rechtvaardi-

ginge door en uit bet Geloofd welke ik met mynen

name daar voor geplaatst liet drukken te Middel

burg by Hendrik Sas 1759 in 8°; in welk gefchrift

ik , zonder enige fcherpe uitdrukkinge te gebrui

ken , aantoonde de onbetaamlykheid van den

handel des Heren Brabé en zyner aanhangeren ;

ook had ik daar achter geplaatst een uittrekzel van

alle de Godloze uitdrukkingen in de eerstgenoem

de twee gefchriften vervat , en eindelyk in een

Nafchrift my van de verdenkinge van ontrouws

gezuiverd , en in tegendeel getoond , op wat

onvoegzame wys de Heer Brabé zelf met zyne aan

halingen uit de Schriften der Godsgeleerden to

werk ging.

«

T^ws verre heb ïk deze Levens-befchryving x

door de eigene hand van mynen [Vaar

den Vader gefchreven gevonden , benevens

de volgende aantekeningen op fofNafchrift van

den Here Brahé ; dewelke ik niet ondienjlig

geoor'deelt heb achter dezelve te voegen , deels

wyl daar uit blykt dat tnyn Vader voorne

mens geweest is,' hadde het Gode behaagt hem

, een langer leven te vergunnen , zich van d&

tegens hem ingebrachte befchuldiging te zui

veren , deels om aan te tonen dat zyn Ed.

zulks op vry bescheidener wyze zoude gedaan

hebben dan de Heer Brahé hem was voor

gegaan.

Deze
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Deze aantekeningen luiden als volgt :

Wanneer my in 't begin der voorledene maand

December het boekje van den Here Brabé , ge-

naamt Vertoog van Jan Jacob Brabè , Predikant te

Vlisfingen aan de Wel Eerw: Clasfes van Walche

ren, enz. doch zonder het Nafchrift ter hand ge

komen en door my gelezen was , nam ik genoeg,

zaam voor daar op geen aanmerkingen te maken»

ten ware die Heer in enig nader Gefchrift, 't

geen ik ook kort daar na hoorde reeds ter Druk-

persfe overgegeven te zyn , my groter noodzake

daar toe verfchafte ; want fchoon dat Vertoog

noch al vry onbcfchaafd \met de Wolke van Getui

gen en derzelver Verzamelaar handelde , fchrcef

ik zulks toe aan de overblyfzels van die te ver

gaande onbedaardheid des gemoeds, in welke die

Heer vervallen was; hoewel hy anders tyd ge

noeg had gehad om zulk een handelwys van ach

ter te overwegen en in haar ware licht te be-

fchouwen , als een wys van doen en een taal die

een man van zyne geboorte en enen Leraar in

Gods Kerke niet anders dan tot fchaamte konde

ftrekken , en daarom zoude ik die vriendelyko

benamingen van .... als tegen een toen noch

onbekenden , my niet eens aangetrokken hebben.

De XXXft= fnede van dat Vertoog alleen deed

my noch in 't onzeker ftaan , of ik iet ter myner

nadere verdediging zoude fchryven of het by

myne Zedige Verdediging laten.

Doch wanneer ik het kort daar na uitgekomen

'Nafchrift mede gelezen had , fcheen het my toe >

dat het my niet betamen zoude op enige daar in

geplaatfte befchuldigingen te zwygen, maar dat

ik verplicht was enige noodzakelyke Aanmerkin

gen
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gen op hét Nafchrift , 't geen opzettelyk tegens

my ingericht was, en by die gelegenheid op eni

ge zaken uit het Vertoog zelf , ten papiere te

brengen ; welke men dan ook in deze bladen vin

den zal.

Ik zal daar in zo te werke gaan , dat ik eerst

het Nafchrift op den voet volgen zal , en dan

enige wezentlyke ftukken , welke de Heer Brabé

onaangeroert gelaten heeft , aantekenen , onze

ker zynde of die Heer dezelve in 't vervolg wel

jn zyne noch te verwachcene fchriften aanroe

ren zoude; en zo ja, zal die Heer uit dit ge-

fchrift konnen zien waar myn aandacht op geval

len is.

1 Merk ik aan , dat die Heer al vroeg pag. i aan,

't einde , de Clasfis van Walcheren , en die byzondere

Leden die in myn Zedige Verdediging getoucbeert

worden, zoekt wakker ce maken , om hunne eer

tegen my te verdedigen. Hier op zeg ik alleen ,

gelyk op alle plaatfen van gelyken aart , dat ik

geen zwarigheid maak om my tegen alzulke maat

regelen te verdedigen, indien myne vorige Zedige

Verdediging noch niet toereiken mogt.

2 Zie ik (p: 80. op 't eind) dat de Heer Brabé

even als reeds in 'ï Vertoog p: XIII het my als ene

gruwelyke misdaad toerekent , het uitgeven van

een boekje , waar van verzwegen was , waar en

by ïvien het gedrukt was, en de Autbeur te bevragen

was, en daar in te volharden van 't begin van

January tot den 3 December des voorleden Jaars..

In dit bedryf vind die Heer (want jk denk dac

hy zich niet als partydig zal hebben uitgefloten)

1 Dat myn Wolk van Getuigen wegens deszelfs

forme en wyze van uitgave , regelrecht aanloopt tegen

dl openbare WMen en zyn rang hebbende onder die
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gefchriften , welke de Overheid verhoden , veroor

deeld , en in termen , die de Heer Boddaert wel

met , veracbtelyk verklaard beeft.

Had de Heer Brabé gelieven op te merken ,

dat ik p: 64 van de Zedige Verdediging gezegd heb,

dat ene befcbuldiging in Vago doorgaans venyniger-

is, dan die reebtjireeks met duidelyke aanwyzingen

gedaan word , en waar tegen zich een befcbuldigds

kan verantwoorden ; hy zou mogelyk van die hate-

]yke wys van befchuldigen zyn afgegaan en recht

uit gezegt hebben tegen welke openbare wetten ik

overtreden heb ; want de Heer Brahè houd my

in dit ftuk voor kundiger dan ik ben , wyl ik op-

recht verklaar de Regifters op het gehele Groot

Placaatboek doorlopen te hebben en de Plakaaten

die maar van naby of van verre enige betrekking

pp myn boekje konden hebben, doorzogt, maar

weet noch niet op wat Wetten of Termen hy

ziet , wyl ik geen wet gevonden heb , die de

forme van myn boekje raakt , of verbied , dat

ik door den beftelmeeftcr van het Gorkumfche

Veer geen pakje zonder brief aan de Klasfis van

Walcheren mag laten beftellen. Doch mogelyk

zal de Heer Brahè my dit als een grote heusch-

heid en wellevendheid willen toerekenen , dat

het Gemeen niet zou , door hem , ontdekken ,

wat oordeel de Overheid over myn werk velt en

hoe verachtelyk zy dat verklaart : maar ik be

tuig, dat ik met zulk ene heuschheid of welle

vendheid niet gediend ben; en daarom verzoek

ik dien Heer opentlyk van die befchuldiging veri

ficatie of anders retrd&atie , op dat ik my van

zyne eigene fpreekwyze bediene.

2 Dit zou genoeg hier van zyn , doch 't is

niet alleen de Overheid, wier Wetten ik over-

tre
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treden hebbe, maar ook (volgens 't Vertoog p:

xin) tegen Kerkbejluiten.

Hier geloof ik het Kerkbefluit door den Heer

Brabê bedoeld gevonden te hebben in de gearre-

Jleerde Kerken-ordtning van Zeeland, p: ai. in heC

XLVI Art: der Provinciale Synode , gehouden

te Middelburg in 't jaar 1591. daar ftaat „ Nie-

j» mandt van de Gereformeerde Religie van deze

„ Provincie fal hem onderftaan eenig Boek of

Schriften van hem of van een ander gemaakt

of overgezet , handelende vm de Religie , te la-

„ ten drukken of anderzints uit te geven , dan

het zelve voorhenen doorzien ende goedge-

„ keurt zy van de Dienaars des Woords, fyne

particuliere Synodi , ofte ProfefToren ter

Theologie onzer belydenisfe.

De Lezer ziet , dat zich dit Artikel bepaalt tot

Boeken handelende van dc Religie; en zeker daar

van handeld de Wolk van Getuigen. Maar laat

ons eens overwegen of ik tegen dit KerkbefluiC

gezondigd heb.

Hier mede deze aantekeningen eindigende,

ware het wenfchelyk geweest, dat myn Vader

dat begonnen werk had mogen ten einde brengen;

dog zulks fchynt in Gods raad , wiens hoogwyze

eindens voor ons verborgen zyn , anders bepaald

geweest te zyn ; want na dat hem vrydag morgen

den 25 January in handen was gekomen het Voor-

bericht van de HeerBrabé, 'cgeen hy noch even,

fchoon gantsch met gene goedkeuring , gelezen

heeft , werd zyn Ed. dien eigen middag om twee

uuren door hevige colykpynen aangetast , dewel-

Jie van tyd tot tyd toenemende, hem op het ziek-

bed
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bed nedervelden , dien avond, aan de Hereri

Bruiftens en Huisjelaar , die hem waren komen

bezoeken , meer dan eens betuigende , dat hy de

dood niet als een vyand of koning der verfchrik-

king aanzag , maar als een vriend , die hem den

weg zoude banen om ter eeuwige heerlykheid in

geleid te worden ; dat hy zich verblydde en God

dankte , dat hy zynen dienst verkoren had , in

een tyd wanneer de wereld en alles in dezelve

hem toelachte ; dat hy nu reeds één en veertig

jaren , fchoon in veel gebrek , egterin opregtheid

des herten, den engen levensweg bewandeld had;

dat hy met een hygend , doch gelaten verlangen ,

den tyd zyner zalige ontbinding te gemoete zag >

zich egter aan den wille zynes Vaders onderwer

pende. Des faturdags en zondags was hy door de

zwaarheid der ziekte buiten Haat om veel te fpre-

ken , blyvende in ftille geloofs-werkzaamheden

zynen getrouwen Verbonds-God aankleven; wan

neer hy over de benaauwdheid der ziekte klaagde >

roemde hy zyn geluk over de ruimte zyns gemoeds ;

voor al betuigde hy des maandags avonds , gene

drie uuren voor zyn dood , zyne blydfchap , dat

hy de Wolke van Getuigen en deszelfs Zedige Ver

dediging gefchreven en dus in dezen noch voor de

waarheid gewaakt had ; zig op een alwetend God

beroepende , dat niets dan de liefde tot de waar

heid hem hier toe aangefpoord had ; wanneer het

den Here van leven en dood kort daar na behaag

de hem den wensch zyner ziele te fchenken , alzo

hy dien eigen avond tusfehen tien en elf uuren ,

op het alleronverwagtst , tot ziel'ïnnige droefheid

zyner nagelate Weduwe en Kinderen, zeer zagt,

zonder enige fmerten des doods te gevoelen , in

den ouderdom van 65 jaren, 6 maanden en 14 da

gen,



jlxx LEVENS-BESCHRYVING.

gen , ontbonden en tot Gods zalige en onmidde-

lyke gemeenfchap overgebragt werd ; alwaar hy

tans bevryd van alle leed, ver boven allen laster,

reeds een verzoend God en bevredigd Richter,

't geen ik op vaste gronden vermeen te mogen be

trouwen, gevonden hebbende, door aanfchouwen

de uitwerking geniet zyner rechtvaardigmaking

voor den ThroOn Gods , als de vrucht zynes

geloofs.

Ter zyner nagedachtenis , welke ik wensch,

dat by alle welmenende in zegening zyn en blyven

moge , heeft zyn Ed. dit volgende Graffchrift voor

zig zeiven ter neder gefield.

Hitr ligt Boddaert , die , van een erelyk geflagt ,

Noit roemde op adel , noit naar hoogheid heeft getracht;

Maar, in een lagerftand, met Gods beftel tevreden,

Het Hemelscb goed meer zocht dan fchatten hier beneden :

Den Godsdienst hield hy voor zyn hoofdwerk , voor zyn

lust

' De Dichtkunst , tot dat God hem opriep in zyn rust.

P: BODDAERT.

28 Febr: 1740.
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AARDBEVING

Gevoeld op den Dank- <vaft- en bededag , de* Mor

gén* eera weinig voor acht uuren s op den

18 February 1756.

J^ort na het ryzen van de Zon, ^

Eey noch het biddagswtfk begon, ; -

Deed God óns fehuldig Neérlandbeven.

't Was of Hy uit den hemel riep : .

O Neêrland , dat ifl Zonden fliep, : ..I

Ontwaak eens uit uw Zorgloos leven 1 ::"<. 1 • -"'

God wekt u, met een Zachten ftoot, '.' '

Die u verwoestingen noch dood » r\

Toebragt, gelyk in andre Landen^.; r. \ 5*

Die echter met verftaanbre ftem . ... s. *

(Och hadze op ons gemoed maar klemj) -O

Ons toeroept: reinigt hert en handen. : 7

Zal 't bidden , 't geen gy heden zult •0q

Alöm verrichten , uwe fchuld ,' . r ,*

Niet meerderen, maar Hem behagen , , , v

En heil toebrengen aan het Land, . . ; \Cj

't Hert zy ootmoedig en de hand -.-«V

Rein, daarge uw offer in zult dragen.

A % ft Voor-
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't Voornemen zjr, om 'coude pad,

'l Geen 't gros des vol'-s betreden had,

Voor nu en altoos te verlaten

In 's Heren kracht: daar dit ontbreekt,

En men gerust de zonde aanqueekt,

9**1 't biddag.houden ook niet baten.

De zonde-, die een volk bevlekt

Met fchande , cn '* Heeren toorn verwekt

Maakt ryp voor 't oordeel Land en (leden ;

Wyl , als de maat eens is vervuld,

In 't end Gods lang getergd geduld

Ter ftrenger wraak koomt aangetreden.

Men fla flechts 't oog op LifTabon

£n zie war daar Gods hand begon. .

*t, Geen dat trof kan Hy u doen treffen,

Zyn arm en magt zyn niet verkort.

Och, mogt gy , eer Hy noch uitftore

^yn wraakfiolen , dit befeffen l ..

Ook ftaan Hem zee en ftorm ten dionsc

Hy kan ons Land op 't onvoorziene

In eenen zouten grond herfcheppen ,

Of levren ons aan 't oorlogswee ;

Terwyl der Vorsten zwaard, ahrê

Qeyaagd, juch febynt ten ktyg « reppen.
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Doch is 't ons ernst, om nu voortaa"

Den rechten boetweg in te (laan,

Hy zal misfehien gena betonen, . •

Fn , des ontfermens noch niet moé ,

Van onzen rug zyn ftrenge roê

Oplichten, en ons Land verfchonerl*

Ten eigen dage van de Aardbevinge gemaakt

'. • ~ / • !'

V£R<
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VERZUCHTING

'k J~Jeb lang genoeg geleefd , indien 't u mogt behagen,

Vrymagtig Heer , die eerst myn ziel in 'tlichaamzond ,

Den engen band, die hen zo lang te famen bond,

Te ontbinden , en een end tc maken van myn dagen.

Maarzo gy rekenfchap van myn bedryf zoud vragen,

Sloot angst en fchaamte my gewis den bangen mond ,

Bewust, dar ik den tyd , dien gy my hebt gegond,

In myne jeugd heb aan de waereld opgedragen.

'k Heb naderhand ('t is waar) myn mannclyken tyd

(Geftuit door uw geni) wel aan uw' dienst gewyd,

En't heil omhelsd,aan 't kruis door uwen Zoonverworven;

Maar noch kleeft my,helaas!de zonde aan,tot myn fmert.

Och , Heer , wees gy myn Borg ! verlos myn zuchtend

hert!

Hy leefde lang genoeg, die zalig is geftorven.

18 Dec: 1757.
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5T H: A V O N D M A A L

GEEN TRE.ÜRMAAL.

ï~Ioedus , kleinmoedig hert, ineen bedrukten ftaat,

Mee neêr^eflagen oog en tranen op de wangen !

Wat kan , op dezen dag , uw arme ziel toch prangen ?

Wat last bezwaard u , dat gy zo gebogen gaat ?

.•;*./.• . , , . 1 '. . • ' , ^

't Is hoogtyd in Gods Huis : daar past geen droefgelaat. -

Die maaltyd , menigmaal voorhenen uw verlangen ,

Is weer bereid. Geen vrees moet heden u bevangen :

Gy zyt genood j uw Heer wacht ü in feestgewaad.

Maar zegt gy, hoe zou ik dus walgelyk verfchynea

By Hem , voor wiens gezicht al 't heir der Serafynen

Zich dekt? geen zondig hert naakt fchuldloos tot dien

.:v' -•" • ', c; disch.

'. . " vii i:.'.±iJ~~ : . . • .' . ' . ;• ,<V

Geen nood , o zwak geloof ! vrees niet , wyl ge in de plasfen

Van 'sHeilandsKruisbloed van uwzonden zyt gewasfchen.

Wie kan 'er treurig zyn , daar Jezus gastheer is !

j Febr: 1758. ^

A 4 AAN:
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AAN DA C H T

OP PSALM XXXVII: 5.

Wentel uwen voeg op den Here , en vertrou op bem ,

\ ertrouw op God en blyf niet in de middlen hangen

(Schoon God u daar aan bond) in alks wat u raakt,

Het zy u enig quaad naar ziel of ligchaam naakt j

Stel in Jehova** hand uw zorgen en belangen.

't Geloofsoog zy gevest op hem, die al uw gangen,'

Als Vader , gaêflaat en tot u in liefde blaakt ,

Zyn hulp u toezegt en wiens oog zyn Volk bewaakt,

Zo wischt hy, opzyntyd, de tranen van uw wangen.

Dus fpreekt men, en te recht ; maar als de nood u treft ,

Voelt gy dan , dat uw ziel zich ook tot God verheft ?

Vertrout gy kommerloos hem , zonder zien , uw zaken ?

Of wankelt uw geloof, als gy geen middel ziet, '

En 's Heren hulp vertoeft ter reddinge uit verdriet ?

Op welk een grond dan wacht gy , dat hy 't wel zal maken?

18 July 1759.

by zal 't maken.

DAF-

1
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BRUILOFTSDICHTEN

. D A E'-N- E. ,' .

HERDERS- en VISSCHERSZANG

TER BRUILQ.FTE

VAN DEN WELEDELEN HERE

Mr. JOHAN STEENGRACHT,

EN DE WELEDELE JONGVROUWE

ANNA KATHARINA VAN

PERE VAN SOUBURG,

TITER. MIKON.

Juistdaar de Schelde ftort zyn ftroomkruik in de zee

En Walchrens boorden groet , dat , op zyn graan en vee

En trits vanfteden trots, het hoofd heft uit de baren,

Die het , by beurten , voor uitheemsch geweld bewaren ,

Of te verbolgen 't recht doen gelden van Neptuin,

Dien 't voormaals eigen was , zat Titer , daar de duin

Zich 't allerhoogst verheft , de kalme zee te aanfchouwen j

Terwyl aan d'andren kant de vruchtbare Landouwen

Zyn oog bekoorden door haar aangenaam gezicht;

AlsvisfcherMikon, die, met't krieken vanhetlicht,
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Uit viflchen was geweest, knaap Titer, dienhy kende

Zag zitten j dies hy fluks zyn treden derwaarts wendde,

En zette zich naast hem in 't gulle zand ter neêr.

Hem nodende om het feest van Celadon , ter eer

Van zulk een ouden Vriend , met beurtzang in te wyden j

Wyl deze dag het eind zou zien van al zyn lyden ;

Nu Dafne alöm vermaard voor 't puikje van het land,

Hem ftond voor 't echtaltaar te geven hare hand.

Hynamden voorflag aan , en Mikon , zoet op 't fpelen.

Begon dus op zyn fluit eerst overluit te quelen.

MIKON.

Kom , Titer, herdersknaap, kom , Titer, hefeen lied

Ee min ter eer aan op het zevenmondig riet.

Gy kost my met uw zangen ,

Waar door ge u ziet alöm vereerd ,

Vaak luifterfcherp aan uwe zy doen hangen ,

En hebt my 't weinigtje , dat ik nog kan , geleerd.

Jk Liet dikwylsom uw zangmynpink en netten varenj

Uaar ik op 't vlak der zilte baren

Vernoegd den fobren kost mê win.

TITER.

Wat zoude ik , op uw bede en Celadon ter min ,

O brave viffcherstelg , wat zoude ik niet beginnen ?

Ik zong voorlang al 't wiflellot,

'tGecn
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't Geen hem nu 'vleide, en dan weer fcheen den fpot

Te (leken met zyn popingen in 't minnen.

Maar wie kan beter dan knaap Mikon op zyn fluit

De ervare vingers zetten? /;.-». I

Gy lokte menigmaal den visch ter ftroomkille uit ,

Eu giaft my zelf voor zang- en fpeelkunsc wetten j

Ja taakt met uwen visfcherstoon. •

(Dat ;weet elk die u kenr) ftêdichters naar de kroon j

Daar i* in tegendeel , terwyl myn geitjes grazen,

Slechts , onbeluisterd , ben gewoon

Voor tydverdryf wat wildzang op te blazen.

M I K O . N.

Ai lieve Titer , fmaal niet op myn lagen trant

Door onverdienden lof. 't is waar, 'kzong, als myn want

Te drogen hing, wel eens van Dafnes minloosbeden.

Ik dac t, hoe is een maagd ,

Zo zoet van aart, Zo fchoon van lyf en leden,

Zo moeilyk te overreden,

En heb vaak Celadoi» daarom ia 't hert beklaagd.

T I T E R.

Ik dacht ook menigmaal , wanneer ik hem zag dwalen

Omftreeks van 't oud gebou , daar zyne Dafne woont j

Hoe qualyk ziet ge uw min betalen!

Hoe qualyk uwe trou beloond 1
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Is 't tnogelyk, dat deugd , die beider hert doet blaken ,

Geen meer eenftemmigheid in Dafnes hert kan maken !

Is 'tmogelyk, dat Celadom»

Begaafd met zulke brave zeden, .

Noit iet op 't hert dier fchone winnen kon ,

Of door ftandvastigheid haar killen boezem kneden !

De droppel holt door tyd de hardfte ftenen uit ,

Men kan door vlyt het vuur uit groene takken trekken ;

Maar tyd noch vlyt kan min in Dafnes hert verwekken;

Wyl zy voor zuchten en gebeên hare oren fluit.

M I K O N.

't Waar noch begrypelyk , zo Ze alleen voor zyne zuchten

En beden doof bleef; want miffchien v

Heeft zy aan anderen gezien,

Dat in het minnen zelfs 't bedrogook ftaat te duchten;

£n dat men fomtyds klaagt van een geveinsde fmert :

Maar onbegryplyk is 't, dat hy door zang haar zinnen

Niet kon bewegen tot het minnen;

Want zang is zskerlyk de zuiyre taal van 't hert»

TITER.

Noit veinsde de herderszang; want zo 't niet is gelogen

Dat, op het veldmuzyk voorheen,

't Verflindende gediert tot tamheid werd bewogen,

De ftroom gefluit, de harde fteen . .
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Van zelfs ten bou van Thebe quam gevlogen ,

Moet Dafne ftrenger zyn van aart,

Dan fteenen en dan dieren ,

Cf kille ftromen en revieren }

Wyl Celadon noch fluit noch zangen heeft gefpaard,

En echter niets kan winnen

üp haar verfteende zinnen.

M I K O N.

Men heeft my ook iet diergelyks verteld

Van een Ariön (zo 'k zyn naam niet heb vergeten)

Die, op een zeedolfyn gezeten,

De Viffchen troonde op 't vlakyan Nereus pekelveld j

Zo dat ook 't fchubbjg vee veel ligter is te vangen ,

Dan Dafmes hert door ftroom- en veldgezangen.

TITER.

Zo beurteen eik de kruin om hoog, den wind ten trota

En ftaat, daar 'talles buigt, noch zyne woede tegen»

M I K O N.

Zo flaat de onftuime zee vergeefs op ene rots,

i^pit door geweld van golven te bewegen.

TI
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TITER. "/*

i .< • •- •- - *

'k Beklaag den herder , die zo wrede eenfehoonheid mint, , >L^

Die hem fteeds hopeloos doet klagen. m . i. . ,-. . . . '

'k Beklaag de herderin , die hare beste dagen

Laat minloos doorgaan j want de tyd , die 'tal verflind,

Schenkt , na de winterkou , wel weder bloem en blireny -

't Land praalt wel weerop nieu met halmen, vol van graan ,

Maar noit hervat de jeugd haar afgelope baan ,

Als zy ons eenmaal is ontvaren.

M IKON.

De Zon , die 's avonds ondergaat ,

Ryst 's morgens weer met blyde glanfen j

De Maan vernicut haar bleek gelaat

En toont na korten tyd weer in een zelfden Haat

Haar horenen aan 's hemels tranfen j

Het is by beurten ebbe en vloed ,

Maarjeugd heeft nimmer beurt met ouderdom gehoucn.

Bruikt, Nimfjes, bruikt by tydsdan 't onwaardeerlyk goed

Van uwe jeugd , of 't zal u wis te laat berouwen.

T I T E R,i: . .,. ,'

Hoe menigmaal heeft Celadon

Zyn fchoone Dafne deze reden

Wel
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Wel voorgehouden en gebeden , . •••• ; . - . .

Dat zy haar lieve levenszon

Niet minneloos zou laten fchynen^ '-*.-- : . .- ..j

Maar op hetfpoorderzon, die 't grpot heelal verlicht,

De kruiden queekt, de nevels doet verdwynen,

Hem ook verlosfen van zyn pyhen

En hem beftralen met een gunstig aangezicht.

MIK O N. .

Zyn beden Zyn verhoord, 't is 'heden' " ': * '

De dag, dat dit gezaligd paar -

Naar 't echtaltaar

Op 't algemeen gejuich zal treden.

TITER.

Gewis een blyde maar ; doch, Mikon, zeg, wanneer

Nam alles toch dees blyden keer ?

Ai wil het my verhalen.

MIKON.

Wie kan daar van den juisten tyd bepalen ?

Maar 't was naar 'k gis , op 't feest van Egle en Licidas ,

Daar Dafne mè genodigd was . r

r • . 4,

En Celadon , door maagfchaps band verbonden ,

Aan ligle , zich ook heeft bevonden.

Daar
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Daar zag hy haar j zy fcheen hem ruim zo fchoon

Als oic de Mingodin den Goón

Of menfchen is verfchenen.

TITER,

Met reden ; want zo bloeit geen leli op haar (teel,

Ja 't leliwit fchynt by dat zuiver blank flechts geel

En 't roosje, vol van fmert, op hare borst te wcncn^

Om dac het wyken moet in kleur

Voor t gloeiend rood van lipjes en van wangen;

Ee veldviöol verliest haar geur

By haren adem, en laat, met een droef getrcur,

Het hoofd neêrflagtig hangen.

MIK O N.

Hy had (gy zelfs hebt licht zyn zangen wel gehoord)

Met onnavolgbren toon vaak Dafnes lof geiongen;

Doch noit had haar zyn zang bekoord,

Maar nu hy Egles min zong , werdze in 't hert gedwongea

Zyn toon te pryzen en te luistren naar zyn maat ;

Loch hy onkundig van 't verandren van zyn ftaat,

Eorst van geen min meer fpreken :

Maar even als de zee by 't ftille zomerweêr

Niet onbeweeglyk blyft, maar ftaag loopt op en neer,

Schoon men geen golven zietop onze ftranden breken,

Zoo fchoot de Liefde ook ftille fchichten uit

Eoor
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boor 's herders oog tot in de borst der herderinnë ,

Terwyl het fpraaklid fcheen ontbloot van zyn geluid;

: ï I ï E R.

Stilzwygenheid vermag veel in het Huk der minnet

Ook heeft een minnaars oog, wanneer hy recht bemint^

Zyne eige taal en kan de tong ontberen;

Een taal die zckcrlyk de fierfte 7.innen wint»

Maar die noit iemand, dan die recht bemint , kanlereri.

M I K O N. .

Datblykt, wantfedert vond bok Celadon haar herfc

Aan 't weiflen. Zy liet zich bewegen y .

Bleef ftomop hare beurt en fprak zyn min niet tegen* ,

Maar kreeg allengs mêdogen met zyn fmert ;

Tot datze in 't end, geheel bewogen,

Nu zyne liefde loont met wederlievende ogem

T I T E R.

Hoewel de rnórgehdau en regen 't gras vèrquiktj

Wanneer het met al 't kruid van felle droogte ftikti

Èen koele beek de moede fchapen ,

En 't westë windeké , na 't ftekén van de zoti j

Verfrischt de amechte herdersknapen ,

Noch meer laaft Daï-nes min het hert Vari CEtAbaNi

Ö
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M I K O N.

Geen Visfcher , die door ftorm dagt in het diep te fmorea ,

En yder oogenblik verwachtte een wisfen dood ,

Liet oit, na 't wyken van den nood,

Oprechter vreugdegalmen hooren ,

Dan Celadon om Dafnes min;

Dewyl hy duizendmaal des daags met blyde klanken

Den hemel en zyn herderin

Eerbiedig blyft bedanken.

TITER..

DeNimf, die , naar men zegt , noch om Narfisfus klaagt,

Enzich te Souburg houd in 't duistre bofch verfteken,

Die nimmer fpreekt , wanneer men haar niet vraagt,

Ennoit: gevraagd, zal weigeren te fpreke»,

Brengt echter ('k heb het zelf gehoord)

Van zelfs hun beider namen voort

Van hun toekomend heil een wis en zeker teken.

M I K O N.

• . : ' r

Dit voorbeduidfel fpelt hun zeker niet dan goed ;

Ook fpelt het hun de zilte vloed ,

Die zyn bewoners 't merk van dat geluk doet dragen."

'k Vong heden eenen visch,

Die»
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Dien om zyn Zeldzaamheid geen naam te geven is ;

Wyl 't visfchersvolk noch ik oit wedergade zagen :

Hy is niet groot, maar als een tarboc van geftel

En draagt op 't Goudgeel vel

Acht woorden die't geheim van deze trou bewaren;

Want wyl de lettérs juist niet zyn vaneen fatzoerij

Deed dat ons altemaal vermoên ,

Dat dit geheimen waren ,

En Likori , die 't van ons het beste lezen koh ,

Zei, dat 'er ftond gefchreven

GeLVkklg zll De troV Van Dafne en CeLaDori j

En dat ik ook dien visch aan 'tjonge paar moest geven ;

't Geen ik ook doen zal , want ik denk,

Men ziet alleen op 't hert en niet op 't kleen gefehenk.

TITER.

't Gefehenk en 't hett zal , naar ik gis , hun bei behagen,

Uw gulheid en der Goden gunst:

Maar wyl ik hun niets diérgelyks kan dragehj

Zal ik het met twee tortelduifjes wagen ,

'tVolmaakfte liefdebeeld, 'kzalookvaneige kunst

Tweekransjes vlechten . 'k zal wat mirt ehbloemen gaferi

Voor Dafnes blonde haren ;

Maar mirt, met eike- en lauwerblaêh

Gemengd, zal Celadon best ftaan;

B % Wiflf
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Want mirt is liefdegroen, de bloemen

Verbeelden 't fchoon der jeugd,

Daar Dafne voor alle andere op mag roemen.

Het eikeloof beduid voorzichtigheid en deugd

Der herders , 't lauwerblad had het loon van lieflyk ïpelen-,

Daar hy de herten mö kan {leien.

M I K O N.

'kHeb nog wat fchulleptjes aan 't ftrand by een gegaard :

Met paerlemoeren glans en regenboogs kouleuren,

En zeegewasfen van een zonderlingen aart,

Die kenners van dat goed voor raar en zeldzaam keuren:

Ik leg die by

Dat wonder onzer Visfchery.

TITER.

Hoe wil al 't Land nu vreugde tonen ,

De Landjeugd zingen bly van geest,

De herderinnetjes het feest

Met keur van veldgezangen kronen ?

Terwyl geen Sater met een onbefchoft misbaar,

Daar hy zich houd in 't kreupelbosch verborgen ,

De blode maagdenfchaar

Doet voor zyn geile treken zorgen.



MENGELDICHTEN. 21

M I K O N.

Hoewil Nimf Doris , aan het hoofd der visfchersjeugd,

Doen hooren hare vreugd

Met onvervalschte klanken,

En Venus , die den vloed erkend voor vaderland ,

En herten fteekt door kuifche liefde in brand,

Eerbiedig danken ?

TITER.

Het veld en akker praalt reeds met een bly gelaat,

Het vee betoont zyn vreugd met huppelen en fpringen ;

Terwyl 't gevogelt met zyn zingen

Het huppelende vee doet danfen op die maat.

M I K O N.

De bruinvisch en tonin, die onzen ftroom bewonen,

Verlustigen zich in de gladgekemde zee,

En fchynen mê

Door tuimeling en fprong hun vreugd te tonen :

Ook dacht my , dat de zon op dezen dag

Veel vroeger rees ter kimme uit dan zy plag. .

TITER...

Neig .brave Celadon, neig, fchone Dafne > uwe oren

Naar mynen herderszang, al is hy flecht en recht.

B 3 Ge
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pemaakte taal meent zelden 't geen zy zegt,

Qok kon eenvoudigheid u beiden lang bekoren.

M I K O N.

Eenvoudigheid woont noch by yisfehers aan het ftrand

En herders op het land :

Geveinsdheid vind men meer by ftadsgezinde menfeben,

Koom , Titer , ga my vour j

Ik volg u op het fpoor

Met ongeveinsde wenfehen.

TITER..-

Gelukkig knaap, volmaakte herderin,

> o it *oete uw wollig vee door ziekte aan 't quynen raken ,

peen wrede wolf uwftulp, geen nyd uw huis genaken.

XJw echt ftrekk"t voorbeeld van volmaakte huwlyksmjn.,

M I K O N.

Gelukkig knaap, volmaakte herderin ,

Noit moet de onftuime zee uw velden overftromen ,

Noit plukk' de noordewind den bloefêtn van uw bomen^

Maar wind eh zee verfchoon uw Zalig huisgezin.

TITER. M I K O N.

Gelukkig knaap , volmaakte herderin ,

Uw echt zy roemryk en gezegend
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En nok door ramp of druk bejegend,

De hemel krone uw trou ma vruchten uwer min.

Hier gingen Titer en knaap Mikon , moê van zingen,

Naar de oude landkapel , daar al de Veldelingen

Vergaderd wareil, met Montaan den o Teraar,

Die lynea zegen gaf aan 't nieugehuwde paar,

5 1718.

B 4 TER
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TER BRUILOFTK

VAN DEN WELEDELEN HERE

ABRAHAM BOUDAAN,

HERE VAN SCHELLACH, EN.Z, EER-.

' STEN GRIFFIER DER EDELE ACHT-

BARE HEREN STATEN . FAN '

WALCHEREN, ENZ. "

EN DE WELEDELE VROUWE, MEVROUWE

JACOBA MARIA SANDRA,

r~J^o 2,'et %y ^an ^w heilzon dagen,

O brave minnaar , nu gy 't hert

Der fchone die u kon behagen,

Ten loon krygt voor uw minnefmert.

Qy ziet haar rrots in 't end verbroken

En in haar borst gelyken gloed ,

Als in uw borst zo hevig woed ,

|>oor al uw heusch gevry ontftoken.

Zy laat de zuivre Huwlyksmin

Op nieuws beheerfchen ziel en zin.
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J£y ftelt, vermurwd door uw gebeden,

Haar eerfte droefheid paal en maat,

En geeft zich over aan de reden ,

öie haar tot wederbuwen raad.

Haar jeugd en fchoonheid , noch in 't bloeien j

\\ as voor geen eenzaamheid gefpaard,

E n 'zy vond u haar liefde waard ,

Die gy, fchoon veel te traag, zaagt groeien,

Nu wacht gy 't loon voor uwe pyn :

't Kanook Niet altyd Winter zyn.*

f

® O

Zo ik my nu niet dacht te branden

Aan 't vuur van haar fchone ogen , 'k zou

Myn luit, fchoon met onkundge handen,

Weêr Haan ter ere van uw trou.

Boudaen , ik zou met blyde tonen

Doen galmen uwe zegepraal,

Die gy behaald hebt : maar ik dwaal,

Pie vrees kan my tans niet verfchónen.

Haar ftralen konnen my niet fchaên ;

Wyl zyie alleen fchiet opBoüDAEJ»,

Boü-,

* Dc LuftpJaats der Bruid dmgt den naam : NIET AL-

TYD WIN'iER.
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Boudaen kan haar alleen vermaken,

En hy vind in haar fchone leen

En in de rozen van haar kaken ,

By hem zo vurig aangebecn,

Al wat zyn hert en ziel kan wenfehen:

Zyn Sandra ftrekt alleen zyn vreugd.

't Befpieglen van haar jeugd en deugd

Maakt hem den zaligften der menfehen.

Geen fchat , hoe groot , dunkt hem zo waard ,

Als aan haar hert te zyn gepaard?

t

Wat ftaat u niet een vreugd te wachten !

Wie meld de grootheid van uw luk !

't Herdenken van uw droeve klagten,

't Geheugen van voorleden druk

Ziet gy reeds voor 't vermaak verdwynen j

't Geen gy zult fmtken , eer de zon

Weer ryst uit aller vloeden bron.

Maar zacht ! hier kaatfen de gordynen

Van 't bed , dat Bruid en Bruidegom

Verwacht , myn ftouten toon weeröm.



MENGELDICHTEN, 27

Geluk, o Bruidegom, uw leven

Zy voortaan met uw lieve Bruid

Met zegen en met heil doorweven ,

En nimmermermeer door ramp geftuit.

Uw echtkoets bloei in brave loten,

Wier deugd groei met hun jaren aan ,

Tot eer van Sandra en Boudaen.

Maar licht heeft reeds myn lang verdroten,

'k Beken ook , Bruigom , ze is te lang :

Gy wacht wat anders dan een zang,

2 Maart 171^. ,

te*
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TER BRUILOFTE

VAN DEN WELEDELEN HERE EN MEESTER

JAKOB VAN BELLE,

GEHEIMSCHRTVERDER STAD ROTTERDAM, ENZ.

EN DE WELEDELE JONGKVROÜWE

SARA JACOBA VAN HOORN.

M
yn lage dichtkunst ryst veel hoger dan voorheen ,

O Brave Belle, die, alle onheil doorgeftreên ,

In 't end het doelwit treft van al uw zielsverlangen.

Zy ryst veel hoger , nu 't haar beuren mag heur zangen

Te laten horen op u blyden bruiloftsdag,

Den fchoonften , dien zy oit aan 's hemels transfen zag.

Schoon lent of zomer hem licht mag die eer benyden,

Om dat de winter vaak met koude en ftorm moet ftryden,

Eaar een veel warmer zon haar ftralen inde lent

Of zomer van om hoog op 't groenend aardryk zend :

Eoch deze dag ontleent zyn fchoonheid van geen ftralen

Van Fcbus , maar van die uit Saraas oogjes dalen ,

Twee zonnen , welker glans door nevelen noch nacht

Bezwalkt, oit minderen in luister of in kracht.

O Moe-



MENGELDICHTEN, 29

O Móeder van de Min, begunstig nu myn tonen ,

Terwyl ik 't Huwlyk van den braafsten uwer zonen

Zal zingen, leer my, waar ik eerst beginnen moet.

Zal ik zyn rampen eerst, zal ik zyh tegenfpoed

In 't minnen zingen? of door ftormen en gevaren

Hem volgen , daar de kiel , geflingerd door de baren f

Den rechten ftaat verbeeld van zyn ontrusten geest *

't Zy hy op weermin hoopt , ofvoor de ftrengheid vreest

Der fchone , die alleen zyn zinnen kost behagen.

Maar neen , dat koomt te laat. 't is nu geen tyd van klagen,

't Stemt alles hier tot vreugd ; terwyl de huwlyksgod

Aan u, o Belle, in 't eind verleent het vol genot

Van aardfche zaligheên. Uw Sara is bewogen:

Zy ftemt in uwe min met hert en mond en ogen ; — '

Haar afkeer houd nu op. Ze is door uw leed geraakt.

Voed reeds een ftille vlam , haar onbekend voordezert.

Zy weigert nu niet meer uw wonden te genezen ,

Maar eischt , dat gy nu zelf haar hertewond geneest.

Zo keert het mingeluk voor hun , wier brave geest

Voor ramp nog tegenheid oit deinsde of fufte in 't minnen,

Want die ftandvastig ftryd moet wis in 't eind verwinnea.

Gy wint ook , minnaar ; ga , ontfang haar fchone hand »

Die zy u toereikt, als een huwlyks onderpand

En loon voor uwe trouwe , aan haar zo lang gebleken.

Ca, wisfd hert om hert. alle onheil is geweken.

) Spoed
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Spoed u naar 't ledikant , daar u de vreugd vetbeid.

Smaak daar het zoet der min in zyn volkomenheid,

Pluk daar de roosjes, die op Saraas kaakjes bloeiëri

En telkens Weer opnieusdcof deedlefchaamtegroeiënï

Omarm dien poeslen hals. fmelt beider ziel in één.

Maar 'k ben reeds veel te ver in 't heiligdom getreën t

't Geen voor den bruidegom alleen maar is ontfloten.

Eest keer ik dan myn zang , o lieve trougenoten,

In enen zegenwensch, dat noit de twistgodin

Uw huwlyks vrê verftoor ; maar dat uw beider min

Steeds aanwasfe, en uw echt, met zegen overgoten,

Eerlang mag pralen met een kroon vanfrisfche loten,

Tot eer van Maas en Schelde en van uw beider ftam t

Tot vreugd van Middelburg en heil van Rotterdam.

| £3 Maart 171 7.

OP
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OP HET HUWELYK

VAN DEN WELEDELEN HERE

henrik: somer tulleken,

SCHEPENENRAAD DERSTAD MIDDELBURG,ENZ.

EN DE WEDEDELE JONGKVROUWE

KATHARINA JAKOBA

GRENIER.

-|_)c liefde, die zo nau de herten famen bind,

Doet u dan heden 't zoet van uwe wenfehen fmaken,

Gy ziet Grenier voor u in wederliefde blaken

En rekent, dat uw vreugd van hare gunst begint.

Weg met de Mingodin ! weg met haar dartel kind I

Ge ontbeerde haar niet om Jacobaas hert te raken:

Uw deugd kost haar alleen tot u genegen maken ,

En gy hebt om haar deugd en zeden haar bemind.

Dis
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Die grond is vast en zal u nimmermeer begeven,"

Die grond belooft aan elk, die daar op bout, een leven

Vol van vernoegen , 't zy het voor of tegen gaat.

Dat heil moete u , myn Heer , in uwen echt ontmoeten ,

En wy u binnen 't jaar als blydeh vader groeten.

Leef lang met uw Greniek in een volmaakten ftaat.

22 April 171 8.
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Ter bruilofte

VAN DEN WELEDELEN HERE

Mr. JOH AN ASSUERUS

SCHOR ER/

c . * ' »

RAADSHEER IN DEN ED. 1J0FE VAN

VLAANDEREN, ENZ.

EN DE WELEDELE JONGKVROUWE

MARIA JOHANNA VAN DÉ

PUTTE,

Quam bene coptordes veftri junguntur Amorts !

Quanta fibi fpendet gaudia vefier Hymen! ,

wic leert my nu een huwlykstooriij

Uw min en onzer Yriendfchap waardig ?

Wie vlecht met my een mirtékroon t

Gelukkig Bruidegom, die aardig,

Voorfpelle ' t heil , daï ii verwacht

Op 't nadren van d'aanftaandeh nacht?
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Üw min en onze vriendfchap Zelf

Zal my de beste tonen leren ,

Om in God Hymens kerkgewelf

Uw groten feestdag te vereren j

Terwyl de jeugd , met bly gefchal ,

De mirtckranfen ftrenglen lal.

't Gaat wel ! ik hoor het bly geroep,

'k Zie de offervuren reeds omftoken,

Ik zie een helen maagderitroep ,

Die 't huwelyks altaar beroken ,

En galmen met een fchel geluid,

Vol vreugd: Maria is de Bruid!

Terwyl haar, op gelyken trant,

Een hoop van frisfche jongelingen

Beantwoord j daar zy hand aan hand

Ten dans gaan in luchthertig zingen ,

't Geen door de wolken galmt alöm :

Asderus is de Bruidegom !

Daar huwenze op een nette maat

Aan 't fnaarmuzyk hun zuivre kelen,'

Om Schorkrs heil en vreugde ftaat

En van de Püttes min te quelen,'

Die heden , liefde en lotgemeen ,

Hun zinnen fmelten onder een.
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Zy zingen hoe de liefdewet,

Die 't menschdom enig houd verbonden ,

Alleen detydzeis palen zet *

En door alle eeuwen ongefchonden

Haar kracht bewaart, en vroeg of laat

Een yder roept in d'echten ftaat.

Zy zingen hoe de minnegod ,

Uitvoerder van die wet, de beden

Des Raadsheers heeft verhoord , en tot

Zyn hulp gedaald is naar beneden ,

Daar hy de Jongkvrou met een fchicht

Trof, daar de fierheid ftraks voor zwicht.

De Jonkvrou, die de min voorheen,

Als iet onwaardigs, fchuwde en vluchtte

En voor verliefde minnaars beên ,

Als voor Sirenezangen , duchtte ,

En fcharoperfpottende de macbf

Der liefdepylen heeft veracht.

MARIA , dit vermeld hun zang,

Moest eindelyk de vlagge ftryken

Voor Schorer » die met vlyt zo lang

Haar hert beftreed: wyl zy, aan 't wyken,

Zyn min niet langer wederftreeft ,

Maar hem een volle zege geeft.

C i Een
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Een lege , die hy meer waardeert

Dan 'c loon van afgeblokte nachcen,

Hem door de Rechtsgodin vereerd;

Een zege, die hy meer zal achten :j -.-^

Dan 't Raadsheersamt in 't Vlaamfche Hof

Door hem al vroeg bekleed met lof.

Een zege, die hem van haar hert . ,

Verzekert , en zyn minverdriccen

Doet einden en hem al zyn fmert

Vergeten; wyl hy zal genieten

Zyn lieve en fchone Zielsvriendin ,

Die nu blaakt ingelyke min. :_

Die zich nu reê maakt tot de trou,

Ja noopt zelfs heel de Jufferörden, ,»/«..

Om met den eernaam van Mevrou, ,

Zo vroeg als zy , begroet te worden

En fmaken 't zoet der huwlyksvreugd

In 't bloeien van haar eerste jeugd.

Die nu niet meer te koel zyn klagt

Befpot, of weigert aan zyn redea

Gehoor; maar met heur tong veracht

De fmerten eer by hem geleden.

Nu ftrekt een kusje van haar mond r

L en heelzalf voer zyn minnewond.
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Wat wil de Bruigom een vermaak

Met zulk een wedergade garen,

Die zich de deugd verkoor ten baak,

En in 't ontluiken harer jaren ,

De zedigheid, der maagden kroon,

Hecht aan 't natuurelyke fchoon.

Wat wil de Bruid, hoe langs hoe meer,

Haar huwlykslor en Schorer minnen ,

Wenze eens by ondervinding leer',

Hoe zoete eenftemmigheid van zinnen ,

Als die uit deugd haar oorfprong heeft,

Een onbepaald vernoegen geeft .'

Wat wil dit paar een eindloos zoet

In wederzydfche omhelzing fmaken ;

Terwyl zy , door een zelfden gloed ,

In een gelyke liefde blaken,

En reeds verlangen naar den nacht,

Die haar op 'p kuifche troubed wacht !

Maar ftil ! de fchaamte dekt met bloos

Op bloos het Bruidjes zuivre wangen

Met rood , daar de allerfchoonfte roos

Zo veel by haalt , als by haar zangen

De nachtegaal, die, vol van fpyt,

Haar in die kunst den prys bcnyd.

C 3 Hier

1
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Hier zwygt dc rei : ik volg hun fpoor.

Alleen gewaardig u myn wenichen

Tc horen met een gunstig oor ; . ,,•

Terwyl 't gejuich van duizend menfehen

Cok vrolyk in myn wenfehen ftemt ,

Daar gy uw handen famenklemt.

Geluk! geluk! welzalig Paar >

Wil naar de huwlykskoets toetreden,'

En imaak de minnevreugden daar

En uw geluk in volle leden.

Voldoe de hoop van uw geflacht,

Dat Schorers uit uw echt verwacht.

Geluk ! nog eens , welzalig Paar ,

Eoor deugd en liefde aan een verbonden,

L'w heilftaat groeië jaar op jaar,

En worde door geen ryd gefchonden.

Leef lang in vreugde en eensgezind,

Tot dar een betre vreugd begint.

s8 April 17 18. _,-
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OP DE NAVOLGING DER

LIERZANGEN

VAN

ANAKREON,

door den Here N: N: Rechtsgeleerden.

treed Anakreon in 'teind in onze luchten,

In Nederlandsch gewaad, myn Vriend , door uwe hand

Verkleed, als gy met hem zingt op denzelfden trant

De min ter eren , ofden lof der wyngaardvruchten.

Alleen hoeft voor uw zang geen zedig oor te vluchten j

Terwyl gy van zyn lier de flinkfche min verbant,

En hem in uw gedicht ontfteekt door beter brand,

Die hem niet toelaat meer om zyn Bathyl te zuchten.

In zulk een ftaat fchenkt gy ons dan dien Lierpoëet,

Daar elk , die kunst bemint , zyn tyd gaarn aan bedeed ,

Dat yder twyfelt, wien de Lauwer dient gegeven.

Anakreon , die eerst in Griekenland zong voor,

Ofu , die hem zo grootsch volgt op het zelfde fpoor,

En de eerfte in Nederland dien Dichter doet herleven.

1717.

AAN
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AAN JONKER-

NEIIEMIA VEGILIN

VAN CLAERBERGEN,

ten beider Rechten Leeraar ingernjd.

(jj a henen , Vegiltn , daar u VrouThemis wenkt :

Zy kent uw naarftigheid , en wil die ook belonen.

Zy zag u 't heilig recht, o waardfte van haar Zonen,

Mee vlyt betrachten, diesze u nu den lauwer fchenkt,

Waak dan ook voor haar eer , noitftraffeloos gekrenkt,

peweid noch onrecht zie zich oit van u verfchonen ;

Maar wil , op't voorbeeld van uw ftam , de deugd bekronen j,

C e deugd , die u allang heeft met haar melk gedrenkt.

Zo doe uw goed geluk u nimmer rampfpoed duchten,

Terwyl gy, ver van hier , befchout in andre luchten

Der Volken zeden , aart, magt en regeringskunst.

Eo moete u 't Negental , 't geen gy bemint , beminnen.

Zo lere u Cypria de kunst van herten winnen ,

Wanneerge eenjongkvrou eens zult fmeken pm haar gunst.

1 7 1 8.

TEN
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TEN ÉÉNENTWINTIGSTEN VERJAARDAGE

VAN MEVROUWE

JACOBA MARIA SANDRA,

Weduwe HURGRONJE.

(jun, dat ik op uwe hairen,

Onder 't klinken myner fnaren ,

Drukke een krans van Mirteblaren ,

En myn wensch u mag verklaren j

Nu gy zult met Abram paren

Hoop ik, dat uw levensjaren,

Saraas mogen evenaren

En noit rampen u bezwaren ,

Maar de Hemel u (leeds fparen

En voor ziekte en rou bewaren,

Vry van onheil en gevaren

Op dees woeste waereldbaren , . .

Die toch nimmermeer bedaren ;

Totge in 't eind eens moogt vergaren ,

Daarge op 't eeuwig licht zult ftaren.

Boven by al de englefcharen.

aS Janvary 1 717.

4 TER
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TER VERKIEZINGE

VAN DEN EDELEN ACHTBAREN HERE,

Mr. PIETER DE LA RUË,

tot Schepen der Stad Middelburg in Zeeland.

M (bewees,

ag dan den plicht, dien kortsuw vriendfchap my

Alwaarde Vriend, aan u ook op myn beurt bewyzen;

Ik mag myn tonen doen op uw bevordring ryzen ,

Gelyk uw blydc toon op myn bevordering rees.

'k Mag , daar Stads wyzc keur u op het Raadhuis ftelt ,

In 't algemeen gejuich ook myne ftem doen horen ;

Wyl nimmer vreugdeftof myn hert meer kon bekoren;

Of aan myn poëzy verfchafte een ruimer veld.

Wat zeg ik , ruim ? daar 'k my noit meer verlegen vond.

'k Voel telkens hand en tong alleen door onmagt fruiten,

't Ontbreektme aan woorden, om myn tedre driften t'uiten;

Wyl 't hertvry meer voelt, dan't kan melden met den

mond.

Zyn



MENGELDICHTEN. 43

Zyn Vriend geen naamvriend ; maar een waren Vriend in

r- '• ' 'thert»

Tot zulk een hogen trap van eer te zien verheven,

Als burgervader hem zo vroeg een plaats gegeven ,

Daar 't recht van Weêu en Wees hem aanbevolen werd.

Zou dat aan mynen geest, zo nau aan hem verpand,

Geen dankbaar vuur van zuivre en ware vreugd ontfteken ?

Gewis, indien ik zweeg, de Henen zouden fpreken,

Enmy myn koelheid haast verwyten , t'myner fchand.

Ontfang, LA Ruë, ontfang den wensch dan van uw vrind,

Die deel neemt in uw heil , als waar 't hem zelf befchoren,

Die , fchoon hy zich üechts laat op lage tonen horen ,

In uw bevordring een volmaakt vernoegen vind.

Geluk, myn Heer! 'k zie u het Burgermeefterfchap

Noch eens bekleên , uw naam in 's burgers hert gefchreven,

De Koopvaardye , door uw raad en vlyt herleven ,

Stads welvaart weer gevoerd op haren hoogften trap.

Zo moet het nagedacht fteeds roemen op dees keur,

Zo vol van nut voor Land , voor Kerk en ingezeten.

De dankbre naneef moet nok uwen lof vergeten,

Uw lof, die eeuwig blyf van onverwelkbren geur.

Wil
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Wil echter , daar gy zorgt voor 't heil van Land en Stad ,

De vriendfchap gi flaan, die, van onzekindfche dagen,

Gequeekt, gekoefterd, my voor alles kan behagen.

De Dichtkunst z.y by u ook altyd hoog gefchat.

1718.
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OP HET VERKIEZEN

VAN DEN

WELEDELEN GESTRENGENHERE, .

Mr. JOAN STEENGRACHT

tot Penjionaris der Stad Middelburg in Zeeland.

kost hét oit vernoegen geven,

Alleenlyk voor zich zelf te leven;

Ean zulken, die van laffen aart,

Zich door geen eerzucht voelen blaken, ,

Om zich 't gemeen ten nut te makep ,

Den naam yan menfchen naulyks waard?

* ' ' 9

Geen edle ziel zal zich onttrekken,

Het Vaderland ten dienst te ftrekken j

Maar vind daar in haar lust en vréugd :

De drift met haar gelyk geboren,

Noopt haar met onwcerftaanbre fporen ,

En ftrekt een prikkel aan haar jeugd. 1 .

Aan
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Aan zulk een grondles hechtge uw zegel,

O Steengracht, en betracht den regel ,

's Volks nut blyve eeuwig de eerste wet.

Hier toe wiltge al uw kracht infpannen,

Om op het fpoor van brave mannen ,

Hen na te treên met vasten tred.

Geen arbeid u oit af kon fchrikken ,

Om rustig naar dat wie te mikken.

Geen amt is van te groot gewigt.

't Vermaak , dat andren , in uw jaren ,

Alleen beminnen , laat gy varen ,

En toetst uw lusten aan uw plicht.

Gy offert u vernoegd en blyë

Aan 't heil van ftad en bufgeryë,'" '

Die u tot haren raadsman koor ,

Om troü voor haar belang te waken; "" " r'

Wat last; wat arbeid zal u naken! ,

Maar welk een roem gaêrt gy hier door !

■ — .•' • • i , , : .

Een roem , die u altoos zal volgen , .

Het zy de krygsörkaan verbolgen

De ftaatshulk flingere ginds en weer,

Of dat zy veilig in den vrede

Beftevene een gewenschte rede.

Aan trouwen dienst ontbreekt nooit eer.

Aan-
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Aanvaard dan 't amt u opgedragen,'

Zo moet, wanneerme in latre dagen

U by de grote mannen teil',

Elk altyd uwe dienften roemen ,

En zeggen , als men u hoor noemen ,

In Steengrachts tyd ging 't Zeeland <wel.

1718.

1 ... . • ..

AAN
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AAN N I T I D A

(jy houd uw kamers rein , geen ftofje ontglipt uwe ogen t

Een vuile voet jaagt u de koorts fchier óp het lyf;

Zo dat zich man , noch kind , noch vriend bewegen mogen ,

Of 't vlammend oog dreigt elk uw toorn: maar dat bedryf

Van ftoffen , boenen en opfchikk.cn van fa^tten

Enkamers , daar men vü»d al wat de pracht vermag ,

Is loutere afgodsdienst, waarmê gy yderdag

Uw ziel voor God befmet. op dat vuil moest gy letten.

OP GIERIGEN JAN.

r

o ras de duiftere avondftond

Zyn vale vlerken fpreid op 't zichtbaar rond ,

Treurt Jan. >ïiet om dat hem de nacht vervaart j

Maar wyl de dag hem noch een kaarsje fpaart.

Uit bet Franscb.

» - » •
9
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OP ZUINIGE MARGRIET.

.IVX&rgriet , doodkrank , hééft by haar lesten wil ver

klaart,

Hoewel zy rykelyk was verzien van goed en have,

Dat men haar moedernaakt beftellen móest ten grave :

En door dat middel heeft zy noch een hemd gefpaard.

;••.< v.' Uit bet Franscb*

1 t 1. 1 • .

OP DE VRIENDSCHAP.

Watheeft het blydfchap in , met eensgezinde vrinden

In gulle vriendlykheid welmenende om te gaan !

Ean geeft een lage ftulp, omringd mét dichte linden

Meer vreugd dan of men mogt in Vorften hovenjlaarit

De Vrièndichap is het zout des levens , magmen zeggen ;

Daar die ontbreekt, verdriet ons al hetandre baaft.

Wat baat het dat wy 's nachts op kostbre bedden leggen t

Zo 's daags 't Gezelfchap ons verdriet in 't herte blaast.

Span eene vriendentent in 't veld op groene [tokken ,

Dat zalmy meer dan al de valfcbehofvreugd lokken.

Gemaakt op eindrymen.

t> OP
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OP EEN

GELDERSCH SPEELREISJE.

F'lus quynden wy inThiel, nu fpieglen we ons in 't water,

Daar de oever van de Waal ons ftreclt met lieflyk groen.

Wy vordren langzaam; maar men Itoomt al koomt men later.

't Oog kan al 't fchoon niet zien door al te zeer te Jpoin.

Hoe fchoon vertoont zich ginds de bruine fcha&u der bomen,

Daar voor de hitte zich en herder fchuilt en fchaap !

Zo vinden we ons vermaak te lande en op deJlromen ,

Wier zachte kabbling 't nachts ons nodigt tot den Jlaap.

Gemaakt op eindrymen.

OP DE WAPENSCHILDEN.

De tekens , die voorheen de helden

Op harnas, fchild of helmtop itelden,

Om by 't Tournoyfpel of in 't veld

Gekend te worden, zyn gebleven,

Als zegetekens, by hun neven,

Om tegen 't vytndlyk geweld1,

Op
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Op 't brave voetfpoor hunner Vadren ,

Wier edel bloed bun ftraalt in de adren,

Gewekt door hunne heldendadn , 1 -

Ook 't Vaderland ten dienst te ftaan.

RAAD OM GEENZOTTEN TE ZIEN.

Die nimmer zot wil zien , moet deur en venfters fluiten ,

Koom nimmer uit zyn huis, en hou er andren buiten»

Maar op dat hem zyn wensch onfeilbaar moog gelukken,

Sla hy de fpiegels door zyn gantfche huis aan (rukken.

Uit bet Franseb.
I « • . . .....

DANKZEGGING VOOR MYN ZOONTJE

by 't ontfangen van een

SCHOOLPRYS.

DePrys , ooyn Heren , door uw gunst my toegeleid,

Verplicht my grotelyks tot ware dankbaarheid,

En geeft myn yver in het leren nieuwe fporen,

Om naarftiger en met meer lust dan oit te voren

Te doen 't geen my uw gunst en ook myn plicht gebied ,

En groter dankbaarheid , myn Heren , wacht gy niet.

D » KIM-'
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KINDERLES.

Ga vlj"ig fchool , wil naarftig lerea ,

Maar leer vooral uw Schepper eren,

Het beste Sieraad van de jeugd

Is Godes vrees en ware deugd.

OP GODSDIENSTIGE QUAADSPREKERS.

Ter
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Ter gelegenheid der VREÜGDEBELRWEN

by het aanvaarden van het

STADHOUDERSCHAP VAN ZEELAND,

DOOR DEN

PRINS WILHEM DEN IV,

PRINS VAN ORANJE, ENZ.

Cjod hoede door Nasfauden Godsdienst,Vryheid,Staat;

GeefPrinfen aan dat Huis , naast hem 's Lands toeverlaat.

A N DE R S.

Cjclyk yoorheen het trotfe Spanje ,

Gekneusd werd door 't Huis van Oranje,

Zo kneuze God het Fransch geweld

; Door Wilhem den Oranje Held.

ANDERS.

God fchenk door NasfausVorst aan 't vegeVaderland

Veel heil en breng door hem des vyands magt te fchand,

En maak de Ryksprinfes van 't Bondgenootsch Brittanje

Een vruchtbre moeder voor het Stamhuis van Oranje.

D 3 By
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By de Geboorte van den Jongen Prins

WILLEM den V. Graaf van Buren.

.L/at God de Oranje Spruit beware met zyn hand

Tüt aanwas van dien Stam , tot heil van 't Vaderland,

e tong eens lastraars hangt niet af van myn gebied :

ft Geen ik niet dwingen kan , dies kreun ik my ook niet.

J- JLoe los hangt yders tong ! hoe fnatren alle monden

Van waereldlingcn , als zy fpreken van hun zonden,

Van dartelheden, dwaas vermaak, of zotte pracht !

Waar wilt gy heel den hoop zo ftom als visfehen maken ,

Spreek Hechts één woord van Goden Goddelyke zaken ;

Vraag hun , wat Hy met recht van 't reedlyk fchepzel

wacht,

En of door hun gerei God zal zyne eer verkrygen?

{Straks fluit gy aller mond en doemt hen omtezwygen.

OP DEN LASTER.

RAAD TEGEN DWAAS GEREL.

VER-
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VERANDERDE KEUR.

'k V ond voorheen in 't zondig woelen

Al myn vreugde j maar ai my

'k Moest daar na de prikkels voelen

Die my ftaken in de zy.

Doch finrs xich myn zielsverlangen

Enig uitgeftrekt heeft tot

't Zielsvernoegend heil, dat God,

Die hem minnen , doet ontfangen ,

Vond ik ware vreugd. Zeg dan

Of ik wyier keuren kan ?

Op eindrymen.

DE BESTE GRONDSLAG.

W ys « hy , die , wenhy een huis ter woning bout ,

Geen zandgrond , maar een rots, verkiest ; inalzyn zaken

Zoekt al wat duurzaam is , en zich niet los vertrout

Op 't geen geen wederftand kan bièn ; doch 't zo te maken,

Datzyngebouhem ftrek eenveilge toeverlaat,

Waardoor hy hogen vloeden ftormen kan verachten; : •

D + Zo
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Zodoet ook hy , die zich ten grondflag van zyn Jlaat.

Pe ónwrikbre Heilrors kiest; waar op hy afkan wachten

Degantfche magt der hel, die 't Godsgezind gemoed

Niet kan befchadigen.. Zyn grondflag is toch goed.t

Op eindrymen.

Nutteloosheid der

TEKEN. ETS- en SCHILDERKUNDE,

I,

Wat baat de pen, het kryt offiift ?

Pe fchaduw is 't best beeldefihrift.

P: DE LA RUË,

ANTWOORD.

TT

JL 1 et beeld houd ftand door pen ofkryt offtift ,

Maar fchaduw wykt en laat geen beeldefcbrift.

ANDERS,

*X ^oon myde Ruiters beeld gemaakt door fchaduw /drift ,

Op dat ik 't vergdyk met't beeld, geëtst door 't Jiift,
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I l

toe een houte- of doek paneel ,

Befmeurd met vlekken van 't penfeel ;

Daar 't fpiegelglas op 't netst den febyn

Eensklaps toont van 't natuurlyk zyn f

P; DE LA RUË.

ANTWOORD.

I Iet fpiegelglas moet wyken voor 't paneel.

De foeli voor 't weltreffende penfeel;

Want, fchoon om 't glas wel geeft den netften fcbyn% .

Wyk van voor 't glas, waar zal uw beeld dan zyn?

ANDERS.

X Iet welgetroffen beeld , gemaald op het paneel ,

Behoud , zelfs na den dood, het werk van 'teêl penfeel;

^laar toonme in 't fpiegelglas, fchoon 't geeft den netften

febyn,

tiet beeld van eenen man, die zal afwezig zyn.

D 5 IN



58 NAGELATENE

IN HET

STAMBOEK.

AHAZUEER VAN DEN BERG.

j_Jc Dichtkunst, die alleen des Allerhoogften eer

Bedoelt en teffens tracht des Heren volk te ftichten,

Verdient den voorrang van alle andre gedichten :

En dit is 't loflykdoel van Dordrechts Ahazueer.

Men kroon dan ook zyn kruin met enen Lauwerkrans ;

Terwyl hy bezig is, om uit Gods heiige blaren,

Der kerk ten dienst , een fchat van wyshcid te vergaren.

God zegene de vlyt des welberaden Mans.

VAN DEN HERE

22 July 1756.

EEN
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EEN BEDAARD GEMOED.

NOODZAKELYK WERK.

XJegreep het ydle hert de kortheid van dit leven ,

En wat gewigtig werk elk is te doen gegeven ,

Eer 'tafgefloofdelyf weer rust in's aardryks fcboot,

't Liet zich met dorenen van wellust niet omtuinen ;

Maar ftecg met fmekingen ver boven 's aardsryks kruinen t

En leide ootmoedig zich voor 't alziende oge bloot

Mat bidding, dat het toch der Godheid mogt believen

Het ftenen hert met een genadepyl te grieven

En te bewegen ; om noch tydig ftil te Jlaan

En God fe zoeken , eer 't het pad des doods moet gaan.

Op eindrymen.

JLJLy houd fteeds een bedaard gemoed ,

Die dankbaar 't quaad ontfangt en 't goed,

En 's Heren wil met blydfchap doet.

OP
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O P D E

AFBEELDIN G

VAN DEN HE RE

Mr. PIETER DE LA RUË,

Schepen der Stad Middelburg in Zeeland.

Dusdorst de kunsrpen 't beeld van de La Ruë malen

En trof het wezen wql , maar kunstpen of penfeel,

Hoe juist behandeld , kon flechts het geringde deel ,

*s Mans wezens ommetrek, vertonen ; maar de dralen

Van zyn verheven geest , bet zy hy in den Raad

Voor Lands- of Stadsheil zich vrymoedig horen laat,

Of'tfchoonder Dichtkunst weet aan 't erndige te paren,

Zyn niet te treffen, dan door 's Dichters eigehand,

Die levende een fieraad drekt voor zyn Vaderland,

En dervende zyn naam ontrukt den roest der jaren.

1722.

OP
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OP M Y N E

AFBEELDING

in 't Pan Poeticon Batavum,

Gefchilderd door

J: M: Q U I N K H A R T.

jf^al dan myn beeldtenis uw kabinet vermeren,

De Roode, die zo heusch, als waar't een gunst van my,

My daar toe aanzoekt? neen : een plaats voor myn fchildry

By Neèrlands Dichters kan niet dan my zelf vereren.

Het enige, waar voor ik fchroom, is, dat misfehien,"

Wanneer men ook Boddaert zal by de namen zien

Dier grote Mannen , die ten top van ere ftegen

Door keur van Nederduitschof zuiver Roomfch gedicht,

Men my met reden van verwaandheid niet beticht':

Maar fchryv'er by: Dees plaats heeft hy door gunst verkre

gen.

I73ö-

OP



6a NAGELATENE

O P D E

AFBEELDING

MYNER EERSTE

HUISVROUWE

MARIA CONSTANTIA

RADIUS.

Dus was Constantia, de wellust myner ogen,

De liefde van myn hert, de huisvrou myner jeugd,

Die van haar minzaamheid, bedaardheid, fchoonheid,

deugd,'

Aan yder , die haar zag , deed voelen het vermogen.

Een vroege dood bragt haar by God en voor zyn troon ,

Daar zy , noch levende , op gevest had haar vertrouwen,

't Penfeel van Vlietland geeft haar wezen hier teaanfchou-

n:. • :: - • wcni

Terwyl haar kroost noch zweeft in onzen eengen Zoon.

OP
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O P D E

AFBEELDING

MYNER TWEDE

HUISVROUWE

ELIZABETH DU BUISSON.

Dus trofvan Dyks penfeel myn dierbare Egaas wezen;

Dus ftaat haar 't vriendelyke ea zedige gelaat.

Zagtzinnigheid is haar als uit het oog te lezen ,

Maar , 't geen 't vermogen van 't penfeel te boven gaat,

HaarblankeGodsvrucht , die zich toont in haar bedryven ,

Haar yver om myn kroost te vormen tot de deugd,

En om door wys beftier myn huisgezin te ftyven ,

Verfchaft aan myri gemoed oneindig edler vreugd ^ ' '

ran ligchaams fchoonheid te befchouwen my kan geven ;

Wyl fchoonheid haast verdwynt , maar deugd blyft eeuwig

teven.

I73Ö-

OP
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O P D E

AFBEELDING

VAN DEN HERE

Mr, JOHAN ASSUERUS

SCHORER,

eerst Raadsheer in den Ed. Hove van Vlaanderen,

daar na Schepen en Raad der Stad Middelburg ;

en tans Ontfanger Generaal van Zeeland, enAd-

vokaat Fiscaal van den Ed. Hove van

Vlaanderen.

D "tracht,

it *$ Schore»s beeld, die noit naar ampten heeft ge-

Maar dien Gods hand op meer dan énen eerftoel bragt j

Tot dat hem eindelyk 's Lands kas door Zeelands Staten

Vertroud werd , die zich op zyn trou en vlyt verlaten,

'i Mans Godvrucht , Vrcdeliefdeen vriendelykenaart,

Erkend de wangunst zelf,en maakt hem de achting waard

Van elk , die eerlykheid en deugden kan waarderen.

Lang moet hem Land en Kerk als een StaatspyIer eren !

OP



Mengeldichten,

OP DE AFBEELDING

VAN MEVROUWE

MARIA JOHANNA VAN

DE PUTTE,

Huisvrouwe van den Here Ontfanger Generaal

Mr. JOHAN ASSUÈRUS

SCHORER.

Dus toont zich 't weten van Maria, Schorers lust

En liefde , die zyn zorg en atbeid , weri hy rust

Van bezigheden zoekt , door deugd en vriendlykhcden

Weet af te wisfelen j 't zy hem haar heufche zeden

Bekoren , of dat hy zich fpiegelt in heur beeld ,

Of drie paar Zonen , uit haar kuifchen fchoot geteeld,

Befchout als panden van Gods zegen en haar trouwe.

Lang leefvoor Schorer en zyn Kroost dees brave Vrouwe"!

I73ö.

Ë Of
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OP DE AFBEELDING

VAN VROUWE

ANNA RETHAAN,

Weduwe van den Here

JOHANNES RADJEUS,

Kiesbere de Stad Middelburg en Griffier van den Raad

ter Admiraliteit in Zeeland, in bet Pan- Poeticon

gefcbilderd door J. M. QUINKHARD.

Dus mailde Quinkhard 't beeld der fchrandere Re-

thaan,

" " '
-\

Reeds in haar morgen zoet op waereldwyze blaén ,

Maar in haar middag op 't gedurig onderzoek

En 't wel beleven van de Wysheid uit Gods Boek.'

In haren avondftond floeg zy, vol hemelvier

En kunst, haar handen aan de Godgewyde lier,

Tot dat de duiftre nagt , by haar te vroegen dooi,

Die zuivre dichtaêr en voorbeeldig leven floot.

1737-

Gedrukt in P. de La Ruë Geletterd Zeeland.

OP
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OP DE AFBEELDING <

VAN J O NGK VROUWE

CHRISTINA LEONORA

DE NEUFVILLE,

Gefcbilderd in bet Fan- Poeticon.

Dit fierlyk maagdenbeeld , in 't leven ruim zo fchoo",

Stelt fchrandre de Neufville onsop 't paneel ten toon*

Wat luister moet aan 't Pan Poeticon niet geven

Een Dichteres, begaafd met zo veel kunst en geest,

Datze oor en hert verrukt van 'die haar dichtwerk leest,

*t Geen haren edlen naam voor ecu wig zaldoen le ven !

'.'[A N D E R S.

Dus bragtVerkoljes hand Neufville In fchildery

Die fchrandre maagd, 't fieraad der Waereldftad aan 't Y,

Om 't Pan-Poeticon een nieuwen glans te geren.

Voltaires poëzy , door haar in Neêrduitsch dicht

Gevolgd , toont , dat haar kunst niet voor de zyne zwicht J

Haar naam zal met meer lof, dan die des Fransmans leven.

1742.

OP
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O P D E

AFBEELDING

VAN DEN HERE

JOHANNES PLEVIER,

Predikant te Middelburg in Zeeland.

D
us fchenkt ons de eêlfle kunstenaar 't leven,op 't papier,

Een Godgeleerden en Vrclievenden Plevier ,

Die zyne kudde met zyn ftemme , en met xyn fchriften,,

Waar in hy 't waar van 't valsch zo keurig wist te fchiften,

Gantsch Neêrland heeft gefticht. Was elk gezind als hy^

Gods kerk zag zich wel haast van broedertwisten vry.

1743-

Gifneden onder bet Portraiu

Of.
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O P D E

AFBEELDIN G

VAN DEN HERE

JAKOBUS WILLEMSEN,

Hoogleraar in de Heilige Godsgeleerdbeid in de Door

luchtige Scbole en Predikant in de Gemeente

te Middelburg in Zeeland.

D roemt;

it 's Zeelands Guldemond , daar Middelburg op

Als 't Willemsen met vreugd zyn ingeboren noemt,

'sMans yver , diezyn lust heeft in zyn plicht gevonden,

En tong en kracht alleen aan 's Heren dienst verbonden,

't Zy hy als herder of hoogleeraar 't Woord ontvout,

Schat kennis zonder deugd voor enkel klatergoud.

Lang moet die fakkel in zyn Vaderftad noch lichten ,

£n hy met monde en daad zyn medeburgers ftichten.

1743-

E 3 OP
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OP M Y N E

AFBEELDING

door den Konftfchilder

P A L T H E gemaald.

Dus maalde 't konstpenfeel van Palthe mr naar 't levea.

Elk zegt: alleen de fpraak ontbreekt hier ; maar dat 't mij.

't Beeldfpreekt : zie in my hoe uwjeugd vervlogen is ,

Eh dat haast de ouderdom zal 't zwak geftcl doen beven.

Het zesmaal tiende jaar uw's levens vong reeds aan.

Wie weet, hoe rasgc op aard zult zien uw leiten morgen?

Ontdoe u dan in tyds van alle uweaardfche zorgen.

Maakt vast uw hoop op God : dit dient voor al gedaan..

GRAF
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GRAFSCHRIFT

VOOR

LODEWYK den XIV.

Koning van Vrankryk.

HierrustTorst Lodewtk, die als een Waterval

Europa overftroomde , en voor den naam van Gal

De waereld't lidderendeed; dicaanhetmagtig Spanje

Een Franfchen Koning ftout opdrong , ja zelfs Brittanje ,

Door fnood verraad, trachtte in zyn goudenjuk te Jlaan,

En 't zuivre kruisgeloof deed in zyn boeien gaan ;

Als hy, door Romes geest te heftig aangedreven ,

Tot hoon der Godheid , aan 't gemoed dorst wetten geven.

Wiens koningryk was van ryksbaliingen bevrucht ,

En landverradren ftrekte een vryplaats in hun vlucht ,

Doch dicop 't eind de zeits des doods ook moest gevoelen:

Vermoeid , maar noitverzaad van zyne wraak te koelen.

Op eindrymen.

1715.

GRAF
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GRAFSCHRIFT

VOOR DE BEROEMDE DICHTERESSE

SARA MARIA VAN ZON,

J lier rust van Zon, die, als een zon,met heilig dicht

En wandel, 's Heeren volk verlicht heeft en geftictit ^

Tot dathetligchaarp, voor zo groot een ziel te zwak,

Bezweek; terwyl de Geest, ontflagen van dat pak,

Omhoog vloog , om Gods lof , op aard haar werk en lust,

Volmaakt te zingen voor zyn troon , in de eeuwge rustt

i

LYK
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LYKZANGEN

TER UITVAARTE

VAN DEN

WELEDELEN GESTRENGEN HEERE

Mr. PIETER BODDAERT,

SECRETARIS -VAN HET EDELMOGEN-

DE COLLEGIE TER ADMIRALITEIT

IN ZEELAND , EN GRIFFIER VAN

HET EDEL LEENHOF FAN

VLAANDEREN.
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OP HET ZALIG OVERLYDEN

V A N D E N

WELEDELEN GESTRENGEN HERE

Mr. PIETER BODDAERT,

SEKRETARIS VAN HET EDELMOGENDE

COLLEGIE TER ADMIRALITEIT IN

, ZEELAND , EN GRIFFIER VAN HET

EDEL LEENHOF VAN VLAAN

DEREN.

OVERLEDEN DEN 28ften VAN LOUWMAAND r/óo.

yn opgekropte rouw berst uit , om lucht te ontfangen ,

In droeve lykgezangen.

Myn Hartvriend ! Myn Boddaert ! verlaat ge ons in d?n

nood,

Onfvlugt ge ons door den dood?

Treed gy ter hemelrust , vermoeid op aard van ftryden ,

En blyven wy in 't lyden?

Word eindelyk Uw wensch van d'Opperhesr gehoord ,

Gefchied U naar zyn woord?

Het woord waar op gy hoopte om eens van zonde ontflagen, '

De gloriekroon te dragen ?

Vol-

»
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Voldoet zich nu die zucht, die jaren, vroeg en fpl,

Ten boezem uitvloog , na

De luisterryke Plaats die Goël U bereidde

Als hy van de aarde fcheidde P

O ja ! 't Geloofsoog dringt door tranenwolken heen ;

't Ziet hoe uw ziel verfcheen

Voor haren Borg , bekleed met zyn gerechtigheden ,

En vrolyk in mogt treden

In 't zalig erfbezit der volle heerlykheid ,

Haar eeuwig voorbereid.

Daar mag ze ind'Oceaan van hemelwellust baden,

En zich volop verzaden ,

Met noit bevatte vreugd, in 't eeuwigfehynend licht

Van 't Godlyk aangezicht.

De nevels zyn gevlugt ; de dekzels afgetogen :

Met meer dan arendsogen

Staart ge op den vollen gloed der ongclchapen'Zonn':

't Verftand vind daar de bron

Van heügeheimen , die 't omlaag niet kon bevatten j

Hier gaart het wysheidsfehatten ,

Onfaalbre wetenfehap, daar al wat wysheid hiet

Op aard , te kort by fchiet.

Hoe braad gy nu van liefde,om 't heilaan Ugefchonken!

Hoe gloeijen thans die vonken,
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Die vlammen Gods , in 't rein en altoos blakend hart !

Dat nu geen bittre fmart

Gevoelt om laauwheid , noch van zwerfzucht hoeft te

klagen.

Nu vind ge uw welbehagen ,

Uw rusten lust in God: die al zyn heerlykheid

Thans voor u open fpreid.

Gch ! kon myn Zangeres dien ftaat naar eisch verheffen ,

Myn geest dat heil befèffen !

Dan klonk een blyder galm door 't aard- en hemelrond ;

Maar 't is my nooit gegond

In'tluistrykParadys den Tarzer na te treden,

Deze al te logge leden ,

Daar 'k in gekerkerd ben, belette my, om daar

Het gantsch uitnemend , zwaar ,

En eeuwig overwigt van heerlykheid te aanfehouwen :

De zalige landouwen

Van 't hcmelsch Kana'an ontwyken myn gezicht.

O Heerlykheid ! hier zwigt

Vernuft en denkingskracht ! 'k zou uw luister doven ,

En van zyn glans beroven,

Gewaagde ik meer van u in lage kindertaal.

Gods volheid, die geen paal
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Noch ptrken kent , ftort daar , met onbedwongen' ftro-

men,

Zich in 't gemoed der vromen.

Eat 's hier genoeg gezegd. Rust , rust dan grote Ziel !

Die dit te beurte viel.

Zou ik , ó'dierbre Vriend , dat voorrechtU misgunnen,

My , dat van 't harte kunnen ?

Neen ! 't zilte vocht dat ge in myn fchreiende ogen ziet ,

Benyd dat heil U niet.

Gy zyt den kwaden dag , die ons noch dreigt, ontkomen,

En veilig opgenomen . .

In 't ftille Salem , daar geen dryvers ftem U ftoort ;

Geen twisten word gehoord.

U ftaat het juichen vry , aan my past rouw en klagea j

Daar , in dee« duistre dagen ,

De pylers wyken van myn zinkend Vaderland.

Hoe wordt , helaas ! de hand

Van 't heilig volk verzwakt, dat, door ootmoedig kef-

: i O men>

Het vaderlyk ontfermen

Zo vaak te winnen wist , en in de bres kon treên

Met fmeken en gebeên !

O bittre treurensftof! daar overmaat van boosheid,

En vloeden van godloosheid

Om



LYKDICHTEN. j

Ons overftromen , rn eerlang te grond doen gaan ,

Zo God niet op wil ftaanj

Zo Hy aan Land en Kerk , ingunst niet wil gedenken, r. -J

En ons denBoetgeest fchenken: .

Zo Zyn verdraagzaamheid , hoe ver reeds uitgeftrekt ,

Niet langer word gerekt,- r. '

Uw geurig offer kon door lucht en fterrekringen • >• •

Tot voor do Bondark dringen/

O pleitend Bidder! die door Jakobs worstelkracht,"

Den zegen tot ons bragt !

Dieouters in uw huis , naar Abrams voorbeeld ftichtte,'

En 't Prieiterwerk verrichtte,

Zo zeldzaam in dees tyd. 'k Voel dunkt my noch den

gloed,

Die dikwerf myn gemoed

Ontftak, als hemelvuur uwe avondofreranden

Volyvrig deed ontbranden ,

En 't reukwerk opklom tot den hogen hemeltroon

Geheiligd door Gods Zoon.

Nu zal uw mond en pen op aardmy niet meer ftichten j

Maar 'k houde uw Puikgedichten ,

Dit troost me o Zanger .' die Paraas en Helikon

Verliet, zo dra de zon
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Des heils uw duister oog, met luistervolle glansfen $

Befcheen , van de oppertransfen :

Toen hebt ge uw Poëzy , der ydelheid ontzegd i

Aan Davids hafp gehecht;

En zyt4 langs 't enge pad , met vlugge en vaste fchrederi j

Naar Sions top getreden,

Daar fteeds uw kuifche Lier , in Nederland vermaard ,

Heeft kunst met nut gepaard.

Nu moogt ge in hoger Choor , met onbevlekte klanken ,

Uw Ziclszon eeuwig danken.

O zalige Boddaert ! daar uw gedachtenis

By ons gezegend is.

Dit lenige uw fmart, bedroefde Weduwvrouwe !

Dit matige uw rouwe !

Uw dierbare Echtvriend ftreefde op 't deugdenpad U

. . voor ;

Gy volgt dat heilryk fpoor.

Uw Maker is uw Man, de God der Legerfcharen, .

Die trouw U zal bewaren,

En nooit verlaten, tot ge ook eens ter heerlykheid,

Zult worden ingeleid.

De geest van Godvrucht vloeye als uit een vollen ader,

Op 't Kroost van zulken Vader 1
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Het hart der Kindrenzy, door Jezus liefdekracht ^

Tot 's Vaders hart gebragt !

En erve uit vrye gunst den allerrykften zegen,

Door 's Heilands bloed verkregen !

Ontfang dat blyde nieuws, o zalige Boddaert!

Terwyl ge om Slons heilUwbeê toet de onze paart.

.& M. MILL,

Wed: VAN HARSCAMK

F EPI
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E P I C E D I U M

I N M O R TEM V I R I

GENERE, MUNERIBUS GESTIS, POESI, PIE-

ÏATE SPECTABIL1S . f .

PETRI BODDAERT,

C^r.LEGIO ARCHlTHAL/tSSICO ZÊLAN-

DiJE A ÏKCRETIS, AULM FEUDALIS

FLANDRIJE GRAPH1ARI0;

D I C A T U M

AMPLISSIMO VIRO

CORNELIO VAN DEN HELM

BODDAERT,

URBIS MEDIOBURGI SENATORI AC

SCABINO S>« &v.

Patrisfans foboles Boddarti , fuscipc blandc

Quae rudis hxcce tibi carmina Mufe dkat.

Boddarti merkum, pietas, et facra poefis

Me ftimi lant Laudes concelebrare Viri.

Belgica me (infuetum cantare) poëmata lesfi

Laudibus his patriis accinuisfe monent.

Et lëquor exemplum vatum lugubre canentum j

Boddarti bustum me decorare juvat.
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Mattiacos Batavosquc interftrepit anfer olores

Hac od 1 Lyrica. Scd voluisfc fat est.

Sat celebrasfe Viri virtutes : quas imitari

Zélandis liceat ; fed fuperare grave est.

Cumque Patris pietas urget me: menteferena

Refpicias verfu's; funt fine blanditia.

Mesfopolis , dum virtutem facramque poefiti

Urbs colet , haud deerit Scripta paterna Iegeris :

Dümque leget laudabit opus, fanftoque Poetas

Mille dabit laudes, nomina mille dabit.



LYKDICHTEN.

Pfalmus. 84: 5.

)

Beati habitatores Domus Tua : continué

Te laudabunt.

ODE.

Inmixtus ergo Spirituum chori»,'

Inter rederapcos Tu nova carmina ( }

Cantare non cesfas et Agno,

Atque Deo miferationum.

Vivus folebas civis et incola

Domus Jehovae laudibus Optimum

Efferre Regem, interque Sandtoi

In Domino quoque gloriari } 2

Miferrimam qui pernkiem abftulic,

Tibique vitam in morte Suadedit.

Laudare Jefum omnis voluptas;

Lsetitia in Domino Tua omnis,

Turn cor abundans fuavia carmina

Edebat ut fons : verbaque gracix

Ex ore Boddarti fluebant;

Sicuti defluit e favo mei.
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Beate Boddaert! incola cxlice !

Miscere pergis dulcia jubila

Cutn fratribus San&is , amore

Pacifico. Hic refonant fuprema

Caelis in altis atria laudibus

Tam gloriofi Numinis. 6 bonum

Sandumquc faclum prasdicare:

Gloria fit Domino Salutis I

Tu posfidebis Sanóta palatia ,

Cantans in asvum carmina cxlica,

Exempnis e calumniarum

Sordibus. Euge beate Boddaert!

Vitae coronam Tu pofitam in caput

Habes: Triumphos Tu fuper hostibu»

Agis : corusca laude gaudei

In facie Domini beata.

O ! quanta fors eft , qux Tibi contigit !

Funes amaenis fuaviter in Locis

Tibi cadebant , vas caducum et

Fragile corporis exuenti.

F 3
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Vivit Redemptor Maxu^Os Optimü6

Corpus perennans rcftituet Tihi ;

Daturus illud gloriofutn ,

Splendida qualis imago Christi est,

Testentur omncs unanimi fono :

BoDDARTiusrvir, qui meritus bené' -

De Nautico toto Senatu ,

De Patria, atque facra Poe'fi,

Pignus vocari Jojada Belgicus ;

Jtonum Jehova qui radens, fimul

Domum Dei ornans , providendp

Ad bona vera domus Jehova.

Hic confecrabat fuavia cantica

$4on vanitati non Veneri malse ;

Sed Christo arr.anti ec gloriofo «

Cujus amore frui beatum est,

Davidis inftar, cantica condidit

In Ciir IST1 bonorem : delicias bonas

Sponfi fideH? prxdicando:

Huic Lyra facra dicata Sponfo.'



LYKDICHTEN.

Ergo juvabit me celebrem virum

Laudare. Dulci miscuir ucile

Boddartius. (ringence Momo)

Mufa virum vetat inceiire.

Nomen fuperstes , fplendida gloria

Viri manebit : dum freta navigat

Zélanda puppis ; Patrias dum

Mesfopolis micac inter Urbes.

Illum beatum fandla cohors vocat :

Et postcrorum quisquc , genus pium

Boddartium dicec fuisfe

In populo columen patremque.'

Post fata Boddarti dare nos decet

Grates Jehova : Qui dedit hunc Virum

Zélandiae , Lucem micantem

In tenebris tepidaque gente.

Sed tu, Zionis Filia, lugeas,

Tundasque pedus. Lucida desiit

Splendere nobis ftella : Lapfa est

Firma Dei Solymx columna.
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Pii precentur: Tu Deus excita

Stellas micantes, in Domino Patres.

Damnum refercito Zionis,

Quod patitur Tua turba San&a.

Amoris et venerationis caufa trga

fiummagnumque Boddartium

benedict£ memorict Virum,

L. M. Q.

pofuit

P. De ROY

V. D, M,iaWeH-CappeHc,
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L Y K K L A G T

OP HET SMERTELYK EN ONVERWACHT

OVERLYDEN

VAN DEN

WELEDELEN GESTRENGEN HEERE,

Mr. PIETER BODDAERT,

SEKRETARIS VAN DE ADMIRALITEIT

VAN ZEELAND, ENZ ENZ.

OVERLEDEN DEN 28ften VAN LOUWMAAND I7<5«,

is die Flonkerftar , die gknsryk heeft gefchenen ,

Op 't aller onverwachtfte ons uit het oog verdwenen.

Zo is die Vriend van God , de fchrandere Boddaeut",

Naar Gods hoog wys beftel geftegen hemelwaart.

Moest gy O Wyze Man , ook met de dwaazen fterven ,

Die noch zonodig waart. Ach moeten wyu derven!

Daalt gy, die hier op aard zo menigmaal Gods lof

Met mond en pen vermeldde, ooknedw inhetftof ?

Ach ja, myn waarde Vriend ! Gy zyt ons oog onttoogen,

En, met een arends vlugt, door alle hemelboogen

F y Ge
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Gefneld, tot voor Gods troon. Geluk,O zaalge Ziel !

Verlust u in dat heil , dat u te beurte viel.

Nu hebt gy 't zalig goed , waar naar uw zielsverlangen

Zo zeer was uitgeftrekt, van uwen Heereontfangen,

En baad u in een' zee van volle zaligheid ,

Die God van eeu .vigheid al voor u had bereid.

O wie begrypt hier recht , dat heilryk heuchlyk fterven !

Door zo een' zaalg? dood uit vryc gunfte t'erven,

Dat eeuwig overwigt van heerlykheid en vreugd,

Waar van de voorfmaak u zo dikwy ls heeft verheugd,

Gy had u hier gewend , veel aan de dood te denken.

Nooit konzy uwe vreugd ofvergenoeging krenken:

Gy merkte nimmer die , als uwen vyand aan j

Maar als den weg , waar door gy moest ten hemel gaan.

E n , zo gy 't hebt gedacht , hebt gy 't ook onder vonden,

Eer gy het zelfs noch wist wierd gy zeer zacht ontbonden.

Eer gy haar fmerte voelde , in éénen ogenblik

Bliest gy den adem uit , en gaaft den lellen fnik.

Stond gy niet heel verbaast als gy by u verfcheiën

Van hier , u vond omringd van zalige Englenreiën

Die uwe ziel, zo haas: die uit den kerker vloog,

Op 's Konings hoog bevel , opvoerden naar omhoog?

Zonkt gy niet weg myn Vriend in veel' verwonderingen ,

Toen gy verwelkoomt wierd , van al de Hemelingen,
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En met hun faamen wierpt eerbiedig uwe kroon

Voor God en 't heerlyk Lam , dat gy zaagt op den

s troon?

Mydunkt , ik hoor u van den hemel tot ons fpreeken ;

w 'k Heb niet vergeefsch verlangd. Neen , neen 't is nu

gebleeken ,

„ Dat wat ik hoorde ofdacht van deeze heerly kheid ,

3, De helft daar van op aard , my niet is aangeleid ,

„ Toen dacht ik menigmaal aan 't zaalig hemelleven;

God heeft my daar ook wel een' voorfmaak van ge-

1 geven,

3, Wanneer 't geloofsoog door de wolken heenen drong,

En ik , met blyden toon , Gods eeuwgen lofopzong;

„ Maar 't grootfte dat ik ooit kon denken ofbevatten,

Is , by 't geen 'k nu geniet , in 't minfte niet te fchatten ,

„ Het is een' heerlykheid , die boven alle maat.

„ Al wat ge 'er van begrypt, zeer ver te bovengaat.

„ Men hoort, in dit gewest, van ramp noch fmerten

klaagen,

Ik ben van 't zondig vleesch in eeuwigheid ontflaagen,

„ Geen fatan kwelt my meer , 'k weet van geen traan of

zucht;

,> Maar adem vry en bly nu in een ruime lucht.

Nu ken ik van naby die Goddelyke waarheid ,

„ (Die ik wel eer doorzocht,) in haare volle klaarheid.

,,'kHeh .
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„ 'k Heb in deez' korten ftond , veel meer daar van

geleerd

„ Dan in den ganfchen tyd , dien 'k heb op aard ver

keerd.

„ Ik weet nu , wat het is , by 't Geestendom te leeven,

„ En , met dien zaalgen rei Jehova eer te geeven.

„ Zong ik,op aardjdoor dicht op laagen toon,Gods lof;

„ 'k Zing nu op hooger' trant , hier in het hemelhof,

„ Wyl ik volöp geniet, met al de zaalge Broederen ,

Verzadiging van vreugde , en't vol genot dier goedren ,

Die God, van eeuwigheid, uit gunst heeft toegedacht,

„ Aan al, die, in geloof, opzyne koomfte wacht;

„ Moetmyn vernederd vleesch, dat zwoegen moest met

kwaaien,

„ Noch in de groeve der verteering' nederdaalen ,

,, Myn lieve Goëï zal dat ftof oo'c op doen (laan.

„ Hy heeft het vry gekocht, 't Kan niet verlooren gaan.

„ Ik heb het hem vertrouwd, toen 'k zou van de aarde

fcheiden ,

„ Wilt d*n, myn Vrienden! vry, het naar myn graf

plaats leiden ,

„ Het is 'er wel bewaard, en onder 't oog en zorg

Van een AUnagtig' God, en myn getrouwen Borg.

„ Myn lieve Wederhelft de blydfchap van myn leven !

,, Heb ik , op 't onverwagtst , u door de dood begeven ,
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Ben ik uit d'armen van uw liefde weggerukt ,

„ Mist gy myn' hulp en raad ; wees niet te zeer bedrukt,

„ Ik roep het u nog toe , denk , denk , toch in uw treuren

„ Aan 't geen myn veege mond, fprak , om u op te beuren ,

„ 'k Vertrouw u toe aanGod,dien God,dieeeuwig leeft,

„ Die , fchoon het fchepfel wykt , zya Erfvolk niet be

geeft.

„ Hy is der Weêuwen Man. Zyn oog Tal op u weezen

„ In trouwe liefdezorg. Gy hebt geen kwaad te vreezen ,

Hy is uw God , uw deel , uw algenoegzaam goed.

Zoek by hem hulp en raad in al wat u ontmoet.

„ Ik ben, 't is waar , van u wel door de dood gefcheiden ,

Toch 't is maar voor een' tyd. God zal u ook eens leiden

„ Hier in de heerlykheid. 'k Ben u maar voorgegaan.

Wy liepen faam' bp aard , de zelfde levensbaan.

„ Myn dierbaar Kroost, myn Zaad! het geen ik liet be

neden ,

„ Hoord noch myn' liefderaad , wilt in myn voetfpoor

treeden ,

„ Denkt aan de lesfen die 'k als Vader aan uw gaf,

„ Verkiest den dienst van God en zweert de waereld af.

O 't is veel zaliger, voor God te mogen leven,

„ Dan aan de waereld al zyn' tyd en hert te geven.

„ Ik leefde nooit op aard een aangenamer ftond ,

„ Dan toen ik my aan God en zynen dienst verbond,

„ En tot myn lesten fnik, heb ik m'er bygehouën.

,, Doet gy met my die keur, die zal u nooit berouwen ,

»> Dan
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„ Dan wacht ik u ook hief , by my , in heerlykheid j

„ Zo haast een bangedood uw ziel van 'tlighaam fcheid»

„ Myn Vrienden in den Heer , met wie ik heb betreden

M Het enge levenspad, zo lang ik was beneden,

Met welken ik op 't naauwst vereend was in den geest

„ Fn in gezelfchap tot veel nut , ben faam' geweest,

Daar we, eensgezind, Gods lof, met Pfalmgezang ver

meldden,

„ Elkander leerden en tot voorden troon verzelden ,

„ Gy mist , 't is waar , dat zoet en aangenaam verkeer

„ Met my ; maar treurt , ei treurt , hierom niet al te zeer

'„ Aanbidt des Heeren weg. Is u een beek ontnomen ,

„ De volle heilbron blyft voor alle ware vroomen ,

„ Maakt daar van veel gebruik , O kleeft den Heer toch

aan.

„ Schoon 't al begeven mogt ; Gods trouw blyft eeuwig

ftaan,

„ Zoekt , wat gy in my mist , alleen in hem te vinden.

„ W ilt uwe herten faam' in liefde naauw verbinden.

,, Loopt moedig uwen weg. 't Is maar een korte tyd,

„ De kroone, die ik draag, is waard een' heeten ftryd

j, Wil 't zaalig hemelwerk op aarde toch beginnen ,

3, Zo raakt gy op uw tyd ook eens ten hemel binnen.

Hier zwygt myn waarde Vriend , en fpreekt tot ons

niet meer.

Terwyl hy zich verlust in 't leven by den Heer.

Maar
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Maar ach , myn God ! ik voel my 't hert aan ftukfcen

, lcheuren,

Wy zitten in den druk. Gy geeft ons ftof tot treuren ,

Wyl gy ons hebt ontrukt een' Vriend , een waerdig

pand,

Een fteunfelvoor de Kerk, en voor het Vaderland ;

Die, als Apollos, ook was magtig in de fchriften,

En 't waare van het valsch naauwkeurig wisttefchifcen,

Die, met het zwaerd des Geests gegord , ftond als een

held

Voor waarheid en voor deugd , wanneer die leAn ge-

, 1 weid,

Die , yvrig in 't gebed , kon in den hemel dringen

Enden Almagtigen, als Moz.es, heilig dwingen ,

Vooral wanneer ons land in bangen nood zich vond,

O 't heugd my noch , hoe hy toen in de bresfe ftond,

Hoe moedig en gehirt hy iotGods troon kost treeden,

En andren voorging met hec reukwerk der gebeden,

W aar door de herten van Jehovaas dierbaar Kroost ,

Al menigmaalen zyn gemoedigd en getroost.

Die , was een trouwe Vriend , ja veelen tot een' Vader ,

Die zich verleegen vond , was hy een wyze raader ,

Die , armen in hunn' nood heeft dikmaal hulp befchikc,

En Jezus leeden met zyn goederen verkwikt.

Maar zal myn zwakke pen , noch meer zyn deugd af

maaien?

Ikhebbe ftof genoeg; maar 'kwilze liefst bepaalen,

'kWeec
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'k Weet hoe zyn nedrigheidhet menigmaal gebood \

Dat men zyn' lof niet zou vermelden na zyn dood.

Maar ach ! die groote Man , is van ons weggenooroen ,

Hy zal op aarde nooit meer tot ons wederkoomen ,

Lie wyze mond zwygt ftil en ligt nu in het ftof,

Terwyl zyn hooge geest leeft in het hemelhof.

O God ! watzwaare flag, voor al in deeze dagen,

Daar 't rondom duister ziet. Gy geeft oris ftof tot

klaagen.

Gy hebt onze aarde noch zo onlangs zwaar gefchud,

Nuneemt gy van ons weg , een die noch was ten ftut,

En gaan de fteunfels heen , het doet ons billyk vreezen ,

Ofniet onze ondergang , wel mogt aanftaande weezen,

Of gy de roede wel mogt ncemen in de hand,

Enftraffen in uw toorn, het zondig Nederland.

Gy zoud rechtvaerdig zyn j maar och heb noch medeo

gen

Met onzen toeftand. Sla in gunst op ons uwe oogen ,

Behoud 't rechtvaardig volk , het volk dat voor u leeft ,

Dat gy tans ftoffevan veel naare droef heid geeft.

Word deeze Elia door de dood van ons genoomen,

Och dat 'er van zyn' geest neêrdaalde op andere vroomen ,

Cat die met meerder' ernst bewandelden het fpoor ,

Dat onze zaalge Vriend zo moedig ons trat voor.

Gaa toch met uwen Geest, O PÏeer ! niet uit ons midden ;

Maarblyf noch onder ons, och laat u noch verbidden.

Be
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Sekeer veel zielen , door uw groote wondermagt.

Paar by 't gepredikt woord toch uwes Öeestes kraéht.

O mogt uw Sion , noch in 't midden van om bloeien ,

Doe teedre fpruitjes tot een' Cederboom opgroeien ;

Dan word dit zwaar verlies, dat du geeft klaagensftof,

Gelenigd en verzacht. Zo krygt uw naam zyn lof.

JACOBAPETRONELLA WINKELMAN.

GRAF
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GRAFSCHRIFT.

I Xier word het dierbaar ftof bewaard,

Van 's Heeren Knecht, den Heer Boddaert,

Een Man , die 't beste van zyn dagen

Aan God , ten dienst heeft opgedraagen ,

Die, door Zyn wel doorkneed verftand j

Veel nut toebragt aan Kerke en Land.

Die , door zyn keurige gedichten ,

Zo dikmaal mogt Gods Sion ftichten J

Waar door, by 't laate nageflacht,

Zyn groote naam , zal zyn gedacht j

Die , altoos blyken heeft gegeeven ,

Van een blymoedig Christen leven.

Men zette dan vry op zyn zerkj

Hier ligt een zuil van Land en Kerk'.

JACOBA PETRONELLA WINKELMAN.

, GRAF
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GRAFSCHRIFT

VOOR DËN

WELËDÉLEN GESTRENGEN HEERÉ

Mr. PIETER BODDAERT,

SECRETARIS VAN HET EDELMO*

GENDE COLLEGIE TER ADMI

RALITEIT IN ZEELAND, VN

GRIFFIER VAN HET EDEL

LEENHOF VAN VLAANDEREN.

OVERLEDEN DEN 2Öften VAN LOUWMAAND, 17*0:

H Geest,

ier ligt 't gefloopte huis , dat voor eeri hoogen

Het welgefchikt verblyf een tyd lang is geweest :

t)aar Godvrucht, Heiligheiden Wysheid faam in woon*

den,

Oprechtheid , Liefde en Ernft , zich in hun glans vertoon

den 3

Daar wat men deugden noemt , een' zetel had géftelt :

Doch dat op 't onverwagtst, met kracht word heêrgé-i

veld.

Dat Land , en Stad , en Huis al zuchtend moet beklagett ,

Dat Vriend , en Vrouw , en Kroost al wénende doet vra

gen.

G 1 Waar*
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Waarom begeeft ons tans een toevlucht , hulp en raad :

Een fteun , en bidder , zo voor Kerk als Borgerftaat ?

Dan wie om dit verlies een droeve ftemdoet hooren,

Die ziel verheugd zich tans , met blyde Zangers kooren ,

Zy Uat nu al 't verdriet , by 't ondermaansch gedruis ,

En wacht haast uit dit puin, voor haar veel fchoner huis,

Daargeen melaatsheid meer in wand ofpost zal kleven ,

Zo word op heeten ftryd , de zegekroon gegeven !

Doch fterveling ! die tans op deeze graffteen ziet.

Leer, Deugd of Wysheid, hoed voor dood of grafu

niet,

Was dat, dit koud gebeent lag nimmer hier begraven ,

Wat zag men in Boddakrt een overvloed dier gaven!

SUSANNA AGNIETA WINCKELMAN.

LYK
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LYKKLAGT

Over de fmertelyke doch zalige dood

VAN DEN

WELEDELEN GESTRENGEN HEERE,

Mr. PIETER BODDAERT,

IN ZTN WEL-ED: LEVEN, SECRETA

RIS VAN HET EDELMOGENDE COL-

LEGIE TER ADMIRALITEIT IN

ZEELAND , EN GRIFFIER VAN

DENLEENHOVE VANVLAAN

DEREN, enz. enz.

OVERLEDEN DEN 28ften VAN LOUWMAAND 1760.

JVfesfias Kerk , die op een grond en hoekfleen rust,

Is luisterrykst op aarde als aller oogen lust,

Wen haar verheven muur ons fteenen doet befchouwen ,

Die vast, enfierlyk zyn; en door Gods hand behouwen;

Daar 't heuglyk zonnelicht vanJezus heil op ftraalt ,

En 's Geeftes godlyk werk ftaat heerlyk in gemaalt.

Zo gaf ze ons ftof haar fchoon en '1 Heeren gunst te pry-

zen,

Een levendigen fteen , vol blydfchap aan te wyzen ,

Zo nuttig voor de Kerk ; zo roemryk voor haar hoofd;

Boi)üAERTl. .» tans onverwacht ons door de dood

ontroofd ;

G 3 Ui
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Uit Sion weggerukt ; wy zienhem Troonwaards voeren i

Hoe deze groote breuk ons harte moet beroeren !

Ach gadeloze fchaè voor Kerk, en Land , en Stad !

Helpt al wat weenen kan , en ftort het ziltig nat ;

Laat trouwe vrienden, laat zyn medeburgers klagen J

Laat alle tongen van zyn lof en dood gewagen !

Spreekt van zyn gullen aart, en lieve vriendlykheid ,

En Godsvrucht, en verftand,op woord' en daad 'ge*

fpreid !

Ja, 'k hoor hem Boezemvriend , en Raadsman telkens

noemen ;

'k Hoor in dejammerklagt defchone deugden roemen,

Zo onaffcheidbaar aan zyn grooten geest gepaard,

En in't geheugen van 't regtfchattend hart bewaard,

Daar noch de dood , noch tyd haar achting uit zal wis-

fchen,

JSTooit zal dit groot verlies een tedren klaagtoon misfen :

Wani zeker die niet treurt heeft nooit den man ge

kend j

Of 't algemeen belang niet in de ziel geprent.

•Je Hoor 't fmertelyk gezucht , (en waarlyk 't is met re

den,)

Pat uit den boezem komt van Sions befte leden ;

Niet daar een twistvonk fmeult , en felle driften broeit :

Maar 't heilig liefdevuur, tot vrede, en waarheid,

gloeit j

P»e kennen toch het nut van zulke flonkerlichten,

Die. h«n belydenis , en wandel beide , rigteq
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Naar 'tonbedrieglykfpoor, in Gods onfeilbaar Bock ,

I aar zelf het oog in flaan tot keurig onderzoek ;

Die achten ze Edel ! (om na 's Geestes mond te {preken,)

En zien verheugd een glans uit heldre wolken breken ,

Van Gods getuigen, wier beproefde Eybeltaal,

De Kerk verlicht , als met een zuivre Hemclftraal:

Maar dektde droeve dood die blydfchap voor haar oogen ,

't Godvruchtige gemoed word innerlyk bewogen ;

En 't bange hartenleed , moet ook de lippen uit,

Die Gods Rechtvaardig volk, met deze klagt ontfluit:

,, Boddaert is ons ontrukt! die op de waarheid leunde,

Endoor gepafte hulp haar voortgang onderfteunde;

Die als een broeder by ons lieflyk heeft gewoond ;

Hoewel in vadertaal , zyn wyzcn geest getoond ,

„ Die door zyn wyd begrip , en zielsbefpiegelingen

„ In 't heilgeheim van 't woord, met zyn verftand kon

dringen,

„ En van dat Manna heeft hy 't honigzoet gefmaakt ,

,, Dat niet alleen geleerd: maar 't hart ook heilig maakt.

„ Men zag dien Christen naar zyn hoogen ftaat fteeds

handlen ,

„ En als een voorbeeld , op godvruchte wegen wandlen.

,, Die Godsman weg! .... Boddaerd was ook een

zuil voor 't land ,

i, Daar Christus ware Kerk noch vruchtbaar is geplant;

G 4 „ Ge-
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„ Gebeden,die Gods Geest deed van zyn lippen vloeijen ,

t, Doen ook dien wynftok , in den Tuin van Neêrland

groejen.

„ Hy zwygt hu ! ... dat ons por noch andre tonen vang ,

„ Reeds aangenaam geftreeld , door heerlyk maatge

zang,

,, Op 't fierelykst vervat in zyn verheven dichten !

Tans,nu de Dichter rust , nog magtig ons te ftichten ,

„ Met andre fchriften : dan Boddaert heeft uit

gezegd

„ Zyn welbefnede pen voor altoos neêr gelegt.

Meer zucht- en klaagftof , blyft in 't harte tans befloten,

Dat eenzaam , voor Gods Troon , word telkens uitgei

goten;

Die Sjon minnen , gaan nu droevig neêr gebukt,

Al word de vinger liefst npch op den mond gedrukt..

Dan > 'k melde reeds te veel , om al te diep te treffen

J3y haar, die dit verlies 't gevoeligst' kan befeffen.

Dringt deze droefheid , zelfs de vreemde harten in !

Zielgrievend' kwetst ze dan de tedre Huwlyksmin ,

Die't allerwaardigst pand , zich ziet uit de armen voeren ,

Voelt ljgtlyk ook de ziel op 't heftigfte beroeren:

Maar neen» Qodvruchte Vroul de Rots daar 't hart op

ftaatj

Plyft opbewteglyk vast fchoon 't dierbaarste u verlaat.

Ta*
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Tans vind gy weer de vrucht van 't regte Gode leven J

Daar alle waereldtroost moet in den nood begeven ,

Komt deze u tans te ftade , en is alleen genoeg ,

Zelfs , wen ge een wigtig kruis op zwakke fchoudera

droeg j

Dit houd uw' geest bedaard , 't is balfem op uw wonden ;

Al watge in 't fchepfel mist : hebt ge in uw God gevonden.

De dood fcheid voor eentyd: maar bind voor eeuwig

weer :

Want voerd ze u op van de aard' , gy gaat dan tor uw"

heer, '

Hy is voor uit : maar welk een ftreelend zielsgenoegen !

Op aarde kost uw hart zich met hem t'famen voegen ,

Geheiligd , tot den dienst van zulk een Heerlyk God ,

Zyn uitkomst fterkt uw hoop op 't allerzaligst lot.

Zyn werk was afgedaan : hy moest zyn loon ontfangen ;

De kroon , die 't zielenoog met zo veel lust zag hangen ,

Die zo bekoorlyk bleef, wat immer de aarde fchonk,

Wen ze aen zyn hemelsch hart, metgodlyk licht eens

blonk.

Uw geest wenscht hem geluk, in 't eindeloos verblyden !

Gun hem de zege en rust na 't edelmoedig ftryden ,

Al loost het vleesch een zucht: de ziel heft zich om

hoog,

£n is verheugd in 't heil , met tranen in het oog;

Wil de eensgezintheid met Gods doen voor hem betui

gen,

Hpetnpeilykeigemin kan onder ftnerten buigen;

G y Een
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Een blyk , hoe 't Christlyk hart God in opregtheid

eert:

Volmaaktheid word alleen in 't hooge fchool geleerd ;

Daar mogt uw Echtgenoot reeds vrolyk binnen ftappen ,

Envoedzyn reinen geest met Hemel wetenfehappen,

Wyl hy zyn gade wacht by zich in Heerlykheid,

Paar 't oog niet meerde dood van man of vriend be-

fchieit.

A: R: CROONENBERG.

GRAF
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GRAFSCHRIFT

VOOR DEN

WELEDELEN GESTRENGEN HEERE,

Mr. PIETER BODDAERT,

IN ZTN WEL-ED: LEVEN, SECRETARIS

VAN HET EDELMOGENDE COLLE.

GIE TER ADMIRALITEIT IN ZEE

LAND, EN GRIFFIER VAN DEN

LEENHOVE VAN VLAAN

DEREN..

HZerk:

et Lighaam van Boddaeht rust onder deefa

Hy was op aarde een licht , een fteunfel voor Gods kerk,

De troost derWeduwen , de hulp van arme Weezen j

Men kon uit woord en daad zyn zuivre Godvrugt leefen.

Maar ach ! wy zyn hem kwyt ! elk treurt om zyn gemis t

En kermt , het licht verfmclt aan dikke duisternis !

Doch is het lichaam dood , 's Mans geest zal altoos leeven

In 't heilig dichtwerk , door zyn wyze hand gefchreeven;

Waar voor de kerk hem op het duurfte blyft verplicht ,

Wyl hy die, na zyn dood , met keur van zangen fticht.

ELISABETH CHARLOTTA ELIKINK. 1

ZERK-



36 LYKDICHTEN.

ZERKSCHRIFT

VOOR DEN

WELEDELEN GESTRENGEN HEER

Mr. PIETER BODDz\ERT,

IN ZïN WELEI): LEVEN

SECRETARIS VAN HET EDELMOGEND

COELEGIE TER ADMIRALITEIT IN

ZEELAND , EN GRIFFIER VAN

DENLEENHOVK VANVLAAN

DEREN:

OVERLEDEN DEN 28ften VAN LOUWMAAND 1769.

lien' Man , van groot en eêl verftand ;

Een fteunpilaar van Kerke en Land;

Dié 't Recht verftond, en deed verftaan;

Wiens raad kon , Zeeraads Raad , beraên ;

Bekeerd tot God , in 's levens bloem ;

Voor Vrouw, GeQachte, en Kroost ten roem;

Doorzigcig, vlug, en onbedeest;

Voor 's waerelds fchimp noch fpot bevreest ;

Der weezen fcberm , der weêuwen fchut ;

Der armen hulp, verleegnen nutt' ;

Der bozen fchrik, der goeden min ;

Qpdsdi;nstig ftseds, ook met 't Gezin ;
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Een' Bidder, voor den vegen Staat;

Oer Christnen Gidfe, en toeverlaat ;

Gezellig , gul in 't vroom verkeer ;

Gemeenzaam liefst met zynen Heer;

Die lichtte en ftichtte, waar hy mogt;

Voor Waarheid fprak, cn vrede zocht;

Der Leraars lust, der heilgen vreugd ;

Alöm , erkend een Baak der deugd ;

In voorfpoed nedrig, ftil in leed;

Geëert voor Neêrlandsch Hooftpoëet;

é

Wiens Lichtwerk , over al gefchat,

De kracht dei Gudsvruche, fierlykst, vat:

Te vroeg , helaas ! van elk gefcheurt ;

Wien 't Christendom beweent, betreurt;

Die zesmaal elf jaar, fchier, volbragt;

Wiens Naam, in zeegning, blyft gedacht;

Eie fchone Paerl aan Mittels kroon,

Blinkt , naar zyn' geest, aan 's Hemelsch trooa!

Terwyl dees zerk zyn Lykbus dekt,

Tot 's Heren ftem de doden wekt: . .

't Rif* ftemloos, roept „ hier ligt Boddaert,

„ Gy moet , o Menfch ! ook onder d'aard'.

HELENA BU7TS,

Nu FILEDT.

PLIGT
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PLIGTPLEEGING

TER EERGEDACHTENISSE

VAN HEES.

PIETER BODDAERT,

Regtsgeleerden , voortrefeh/ken Christen Digter ,

Sekretaris ten Raade der Admiraliteit in Zeeland

en Griffier ten Leenhove van Vlaandere.

O felix ter ampliut ,

Qui, pro terrenis frueris jam morte beata.

Dus is 't rein kaerslicht uitgefcheenen

Van mynen Jonathan voorhenen ,

Godvrugte Vrouw, uw wederpaar,

Dien heden zieleloos de baar

Zal dragen naar Sant Peters kerk

Ter zinkinge onder 't plat der zerk J

Zyn naam blyft in myn hart gefchreeven,

Als die des Heilands, men meld dus,

Bleek in dat van Ignatius ,

Dien 't brullende gedierte , als bloedgetuig' deed fheeVen 1

Zoolang my d'adem des AJmagtigen doet leeven.

ïV P. DE LA RUË.

1760.

OP
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OP HET

ONTYDIG AFSTERVEN

VAN DEN

WELEDELEN GESTRENGEN HEERE,

> DE HEER

Mr. PIETER BODDAERT,

SECRETARIS DER ADMIRALITEIT IN ZEE

LAND EN GRIFFIER VAN DÈN LEENHO.

VE VAN VLAANDEREN,

OVERLEDEN DEN 28ften VAN LOUWMAAND 1760.

^/Vanneer een menfeh, getrokken uit de magt

Der duisternis, waar door hy gansch omgeeven

Is van natuur, door de onweêrftaanb're kracht

Van 's Heeren Geest, mag uit den dood herleeven;

Al tragt hem dan de aartsvyand , met een gloed

Van haat vervuld, weêr in zyn' klaauw te krygen,'

Terwyl zyn list en boosheid woelt en woed,

In deezen ftryA hy niet zal nederzygen,
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Hy, als verftaald in 's Heilands liefdevuur,

Zal , fchoon de nyd weet and'ren op te hitzen i

Ja vrind en maag , gelyk een koop're muur

Steeds onverfchrokt weerftaan haar blixemflitzem

Gewapend met de wapenrusting Gods ,

De waarheid vast omgordende de lenden ,

Zal zyn geloof, gevestigd op de Rots

Des Heils, verdaan des afgronds leegerbenden.

De fatan mag dien mensch aan allen kant

Of door geweld of lokaas zien te buigen ;

Hy ftaat , met 't Zwaard des Geestes in de hand

Gemoedigt met een Wol'.e van Getuigen,'

Die op dat fpoor hem zyn vooruit gegaan j

Die volgt hy bly , oprecht van hart en zinnen >

Verzeekerd , wat hem ooit mag tegenftaan,

Hy alles zal, in Christus kracht, verwinnen.

Al hoord hy zyn verwachte zeegepraal

Geduurig door den weereldling befpotten,

Hy kreund zich niet aan die ontaarde taal:

Nooit zal zyn naam na zynen dood verrotten.

Hy , kundig van het rechte Schibboleth ,

Behoeft niet voor 't geweld des doods te beeven :
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De dood baant hem , door 's Heilands bloed gered ,

t)en brergang naar 'c eeuwig zaalig leeven;

My dunkt, ik hoor deh Christen Kampioen ,

Boddarrt om Hoog, bevryd van fmaad en lydert,

Elk leeren , hoe het harnas aan te doen ,

Voor waarheid pal met mannenmoed te fïrydeh.

Hy, die al vrbeg in 't ftrydperk had verkeerd

By Jefus rriet zyn' medeleerelingen ,

De Waapens der Gerechtigheid geteerd

Te zwaajén , om den helvorst te befpringen t

En tyd en vlyt en krachten had hefteed

Met goed beleid , dm 's duivels valfche laagens

Te ontdekken , zag wel ras, wat moeite en zweet

Vereischt werd , om hem uit het veld te jaagen:

Doch , wel voorzien met 't Schild van 'r waar Geloof,

Hem door den Vorst van 't Feemelheir gefchonkcn ,

Zogt hy zyn heil , voor aartsverleiders doof,

In Dicvbor hem aan 't kruishout was geklonken :

En, met den ïïelm der Zaaligheid op 't hoofd

Wel -toegerust , deh vyand onder de oogen

Te zien , is dien zyn buit ten fpyt ontroofd ;

Die boosaart dus iri zynen waan bcdróogeh.

' ' . H
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Hy, leevende in gezwoor'ne vyandfchap

Met hen, die 't Rechc of Godsdienst onderdrukken.

Weêrftond altyd de leugen ftap voor ftap ,

En zogt haar voor de waarheid te doen bukken.

Wat was hy vlug in 't Werk , met de eene hand

Om 's Heeren kerk door zangen en gedichten

Te bouwen, en met de and're tegenftand

Te bieden, om de valschheid te doen zwigten!

Nist afgefchrikt door 't magtig , groot getal,

Vervolgers, hield hy naar des Heemels boogen

Zyn oog en hart, fteeds waakzaam over al,

Om raad en hulp by 't Eeuwig alvermoogen.

Steroogende op de Kroon , beloofd op ftryd

Aan allen , die ftandvastig zich verweeren ,

Is hem vergund, in weerwil van de nyd,

Reeds over dood en hel te triompheeren.

Geluk, o door Gods Geest verlichte Man!

Myn ziel verliefd op 't lot } voor U bcfchooren^

Veel grooter dan myn geest bevatten kan,

Wenscht zich daar door tot ftryden aan te fpooreri;

De fatan mag , door giftig draakenfpog ,

Na uwen dood bezwadd'ren uw gebeente j
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Gy leeft, beyryd voor list en fnood bedróg,

Gerust en bly by God en zyn gemeente.

O Christen volk! zie in Boddaert de deugd

En Godsvrucht op het heerlykst zeegepraalen.

Tragt op dit fpoor ook van uw vroege jeugd

Eoor uw gedrag een Christen af te maaien.

Befchouw met my in Hem het zeegelmerk

Van Sions kroost, gedrukt op zulken handel.

Die wettig ftryd voor God en Zyne Kerk,

Verwachte altyd triomph op zynen wandel.

P. V. NOEMER:

a. g.

i

H 2 TER
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TER UIT V AARD

VAN DEN

WELEDELEN GESTRENGEN HEERE,

Mr. PIETER BODDAERT,

SECRETARIS DER AMIRALITEIT

VANZEELAND, ENZ. ENZ.

Otium tanto fubitum ve tumultu

Huk Deus fecit.

SENEC: in THYEST.

Daar word Boddaert , naar 't Godlyk welbehaager^

Den ftaat ontrukt , en 't weenend huisgezin ;

Die groote Ziel , van 't aardsch gewoel ontflagen ,

Vaart fchielyk dus , als op Elias wageö ,

Ten hoogen Hemel in.

Zo groot een' geest kon 't aardryk niet omvangen;

't Betovrend goed van fchynfchoone ydelheên

Voorlang niet meer hem in xya' netten prangen :

't Geloof vloog fteeds, in Godgewyde zangen ,

Door lucht en wolken heen.

< Daar
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Paar fmaakt hy thans, ten zwakken lyve onttogen,

't Zo lang begeerde en wenfchelykfte lot ;

Ten doel niet meer aan lasterzugt en logen :

Maar nu volmaakt verheerlykt, in den Hoogen,

En 't byzyn van zyn' GOD.

Ach ! moesten wy by 't heuchclyk verfcheien

Des grooten Mans, betreurende ons gemis,

Met Vrouwe en Kroost , geen beek van traanen fchreicn !

't Geen Kerke en Staat , en Ne£rlands dichterreien

Vooral , belchorcn is.

Weg is Boddaert , bedroefde Christenfcharen !

Boddaekt, die mede aan JEZUS dienst verpand ,

Met U, een' reeks van vyf en zestig Jaaren,

In Mefcch woonde, is van u hcengevaaren ,

Naar 't Hemelsch vaderland.

Gy moogt te recht uw1 trouwen vriend beweenen :

Die Barnabas zo machtig in het woord j

Met wten ge uw been voor GOO vaak mogt vereenen

Om Sions heil, is uit ons oog verdweenen :

Dat helder licht gefmoord.

H 5 Weg
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Weg Is Boddaert, ó Middelburgs gemeente,

Wiens wandel fteeds in liefde u heeft gedicht !

Thans mist uw ring dat edel puikgefteente.

Gy treurt met recht ; en toont 's Mans koud gebeente

Eicn laat ftcn liefdeplicht.

Al 't Land alleen zet ook den rouw' geen' paaien.;

Een fchorre galm klinkt midden op den vloed ,

Door 't rtiim gewelf der groene pckeliaalen ;

Die, droevig meê . dien bittren fchuld beraalen.

Met al haar' waaterftoet.

Terwyl de Raad , wien 't hoog bewind der baren

Is toevertrouwd, tot welzyn van den Zeeuw,

Een' ftaatsman derft wiens achtbre gtyze hairen,

Zo kundig fteeds, aan 't heil verbonden waren

Van onzen waterleeuw.

De Zangberg treurt, en fchynt in rouw te fmooreft}

Een jammerkreet is thans alom verfpreid :

Wat zingen kan laat hier een klaaglied hooren ,

Daar zelfs het puik van Neèrlands dichterchporen

Dit achtbaar lyk befchreit.
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Weg is de Held , die met vergoode wyzen ,

(Een voorfmaik reeds der Englen melody)

't Uitmuntend loon der Godvrucht wist te pryzenj

De ziel van de aard deedt naar den Hemel ryzen

Door keur van Poëzy !

Weg is de Held, wiens yver nooit te toonen,

Daar die, verrukt door 't alverwinnend fchoon,

Den Vredevorst , die 't hart hadt ingenomen ,

Zo heerlyk zong , en land , en lucht , en ftroomen ,

Deedt luistren naar zyn' toon 1

Dus heeft , Mevrouw , aanzienlyk Kroost en Maagen ,

Der Dichtren ry , de Kerk en Borgerftaat ,

Daar ze uw' Gemaal , en Vader, heen zien draagen,'

In dit verlies, ook bitter ftof tot klaagen ,

Op droeven toon en maat.

Myn Zangfter meö , moet met dien rei zich paaren ;

Om eigen ftnart gedompeld in den rouw :

Daar ze altoos, bly mogt op 's Mans lauren ftaaren ,

En plant een flruik van lykcjprefle blaêren,

By 't aklig grafgebouw.

H +
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Dit echter wischt de traanen uit onze oogen ,

Pie Groote Ziel geniet een beter lot ;

Ten doel niet meer aan lasterzucht en logen ,

Leeft zy volmaakt verheerlykt , in den Hoogen „

En 't byzyn van haar' GOD. . t

J0H.4N AND'MESSEN.

Vere den 5 der

Sprokkelmaand, '. . . .
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GRAFSCHRIFT

VOOR DEN

WELEDELEN OESTRENGEN HEERE

Mr. PIETER BODDAERT,

SECRETARIS FAN HET EDELMOGEN-.

DE COLLEGIE TER ADMIRALITEIT

IN ZEELAND , ENZ. ENZ.

JlLenZuil van 't Vaderland , een Steunpilaar der Kerk ;

Een trouwe Raadsman voor zyn Vrinden ;

Een flonkrend voorbeeld voor oprechte Godsgezinden,

Boddaert rust onder deze Zerk.

PAULUS RIB AU T.

Hj OP
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O P D E

ZALIGE DOOD

VAN DEN

WELEDELEN GESTRENGÊN HEERE,

DEN HEERE

Mr. PIETER BODDAERT,

SECRETARIS VAN DEN EDELMOGEN-

DEN ZEERAAD IN ZEELAND, EN

GRIFFIER DES EDELMOOGEN-

DEN LEENHO FS VAN

VLAANDEREN.

Maar , Neef,word uwe ziel zoo 't brooze lyfontdraagen,

En , op het onverwachtst , getroost en welgemoed,

Ten hemel ingebragt , als op Eli'as wagen !

Dat's vreugd vooru , terwyl ons hert, van hertzeer,

bloed.

Uwe Ega treurt. Uw kroost, uw' vrienden ftaan verflagen.

De Godvrucht ftortom u een' heeten traanenvloed.

De Waarheid, door uw' pen verheerlykt , valt aan 't klaagen.

Dc Dichtkunst ro;p: bedeesd; hoi word myn'fcbd vergoed!

Uw
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Uw deugd, uw' Poëzy,a uw' Wolk ook van Getuigen b .

Is als een' honichraat , waar uit wy honich zuigen.

Uw Naam blyft onbezwalkt. Der boozennaamverrot.c

Hun laster fchaad u niet. Laat d'afgrond tegenbasfen.

Vorst Jezus zal 't geweld der helle ontharrenasfen.

Gy triomfeert en juicht, gezaligd door uw' God.

J A CO BUS WILLEMSEN.

a. Zyne Welëd: fticbtelykc Gedichten , voorde vierdemaal

aan het licht gebragt, in het jaar MDCCXLI. Waarby noch

gekoomen is Vervolg der ftichtelyke Gedichten MDCCLII,

fnlV.

h. Die Wolk van Getuigen voor de Leere der Rechtv.ardi-

ginge door en uit bet geleove, eerst, zonder naame van den

Schryver, in 't licht gekoomen , is van zyne Welëd: voor

de zyne erkend in zyne zedige verdediginge van die IVolke.

c. Spreuk: X: 7.

GR*?
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GRAFSCHRIFT,

VOOR DEN

WELEDELEN GESTRENGEN HERE

Mr.PIETER BODDAERT,

SEKRETARIS DER AMIRALITEIT IN

'ZEELAND , EN GRIFFIER VAN

DENLEEN110VE VAN VLAAN-

' DEREN:

HdienMan,

icrligt Boddaert. Dat 's Naams genoeg. Beweenc

Wiens roem geen Faam,naar waarde , ooit uitbazuinen kan.

Van wien geen pen , geen ftift , geen konstpinfeel , naar 't

leven,

Zoo'n print kan malen, , als hy heeft zig zelf gegeven

In zyn Gedighr , als de eer van 't heilig Dighterkoor ;

Op wiens muzyk de rey der Bondgenoten voor

Gods Arke danst ; D,ie elk , door zyn godvrugtig leven ,

Een blinkend Voorbeeld heeft op 't hemelpad gegeven j

Die, inGods Wethadt, meteen Esra, zyn vermaak;

Die , nut Gods Woord ftreedc voor Gods waarheid en

Gods zaak ;

Meer
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Meer Godvrugts, deugds en trouw hadt inzyn borst be-

floten

Ean allen, die hem met hun galgif overgoten.

Nu rust hy hier , naar 't lyf, van moeiten en verdriet ;

Hy hoort geen fmaad, en vreest de lasterflitfen niet.

Nu helpt zyh Ziel de Wolk der zaligen vermeêreri >

En zingt en galmt nu, voor Gods troon, den lof des Heren.

A: ANDRIESSEN, JAK: Z.

ÓP
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OP HET OVERLYDEN

VAN DEN

WELEDELEN GESTRENGEN HEERE,

Mr. PIETER BODDAERT

In zyn Wel-Ed: Gejlr: leven , Gebeimfcbryver vait

den Edelmogenden Zeeraad in Zeeland- Mitsgaders

Griffier van den Leenbove van Vlaanderen.

Wathoor ik ! ach ! ik beef! en al myn leden trillen !

Ik ben ter dood ontfteld ! myne ingewanden lillen !

Dan zulke een droeve maar! die mydeestyding meldt,

Boddaert is door de dood ontydig neergeveld !

Dat kostlyk Licht helaas ! heeft by ons uicgefcheenen i

Boddaert , is als een damp uit ons gezicht verdweencti ±

En opondbooden, door zyn wettige Opperheer,

Van de aarde weggevoerd , helaas ! hy is niet meer !

Hy die tot ieders lief en niemands leed wou leeven ,

O onvergocdbrefcha ! heeft ons och! och! begeeven!

Hy die door Godvrucht blonk gelyk een flonkerfteen ,

Hy die der kerk verftrekte een ftcunpilaar, ig heen !



LYKDICH TE N. 55

Hy die gantsch Nederland door fticbtlyke gedichten ,

Voor altoos aan zyn pen , zo heilig , zal verplichten ,

En die voor waarheid ftond gelyk een kopren muur,

Is ons, is 'tland ontrukt, helaas! ter kwaader uur!

Terkwaaderuur, want pakt God vast zyn beste vaten,

Dan is 't te vreezen , dat hy 'tland haast zal verlaaten ,

En laaten ons in druk, terwyl de duisterheid,

Een aklig wezen op de kerk reeds heeft gefpreid ;

Dc Geest vertrekt allengs, wyl men door fatans listen,

Verwarring, onbcfcheid en zorgelyke twisten,

De plaats vervullen ziet, waar waarheid voor moest gaan $

En waar de liefde met de eendrachtigheid moest ftaan!

Dat droevig wezen, laat de kerk than» ieder kykcn,

En doet God metzyn licht van onzen dorpel wyken ;

Want wordt zyn heilig huis vervuld met dikken rook,

Hy laat dat woest ; dewyl hy in geen vuilen fmook

Van twist ooit woont, hoewel hy in de donkerheeden

Van zyne oprechten wordt gezocht en aangebeden ;

Maar nimmer woont hy by onzinnig kerkgedruis .'

Haalt God zyn kindren dan , zyn lieve kindren t'huis ,

En wordt het heilig volk van de aarde weggenoomen ?

'k Vrees Hy een kwaaden dag doet over Neerland komen :

Dedoodwis van Boddaert voorfpelt de kerk niet goeds,

Die doodelyke flag, och! och! zoo overhoeds,

Waar
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Waar lartd en kerk by lydt, waar weeuwen en waar weeïcn,

Waaralle vroomen, die den Heer in waarheid vreezen,

Om treuren j ja om wien elk die hem kende kryt ,

En uitbarst, ach ! wy zyn Boddasrt, dien braaven kwyt!

Die onverhoedfche flag , zal moogelyk beduiden,

Dat God dus kng getergd, eerlang met land en luiden,

Een einde maaken zal, en fchielyk, onverwacht

Op ons doen vallen, dien zoo lang gevreesden nacht >

Van rampen , van ellend , van jammeren en plaagen

Waar van de Orakels in Gods heilig boek gewaagen.

Jk Dacht weinig , wen 'k omtrent den fterftyd van Bod-

daert

Schoot uit eeii diepen flaap zeer fchielyk en vervaard

Door fchorre donders , die beneden in de luchten ,

Zoo vreeslykfehetterden , dat ik, verbaast , aan 't vluchten^

Of fcheen te vluchten , want 't was in den drom , dat ik

Door zulkeen tyding, ach Boddaert is dood! met fchrik

En met onfteltenis , dat droevig nieuws zou hooren ,

Dat me als een donderdag klonk onverwacht in de ooreri!

Daar ik niet lang geleên van zyn beleefde hand

Een brief ondvangen mogt , die my ten onderpand

Van zyne vriendfehap ftrekt, zotrou, zoóngefchonden

Bewaard .' ter wyl myn briefdoor my reeds w eggezonden

My weder t'huis komt, met de droeve tyding van

De dood van zulk een' held en weêrgaloozen maii !

Ach.'
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Ach ! my hoe treft die flag ! die dood gaat my aan 'thartej;

En maakt myn ziel Denaauwd , noch lang voel ik de fmartOj

Van deeze wonde , die zoo diep geflaagen is

Fn my weêr dompelt in een zee van droefenis!

Maar 't is vergeefs geklaagd ; vergeefs het hart tefcheuren;

Wie echter kan zich thans onthouden van te treuren ?

Om zulk een groot verlies? dat alle oprechten drukt,

En elk doet roepen och ! Boddaert is ons ontrukt!

Boddaert, diegroote Man, gefcheien uit dit leven!

Boddaert , die zig voorlang God over had gegeeven,

En zich vrywillig voor zyn liefdedienst verklaard,

(Gelyk Amazia) en Godvrucht heeft gepaard

Met waarheid ; zich altyd gelyk in al zyn handel,

Voorbeeldig in zyn huis en in zyn ganfehen wandel \

Van zyn wcldaadigheid en liefde alom beroemd !

Wanneer de naam Hechts werd van Heer Boddaert gi-*

rioemd ,

Was 't al genoeg , men had niet noodig meer te zeggen ,

'k Hoef zyne deugden dan niet aan den dag te leggen ,

Die heeft hyzelvzoo lang hy leefde in kracht gezet,

En al zyn daan gerigt naar 'trichtfnoer van Gods Wet;

Nu volgt zyn werk hém na , nu heeft hy zyn verlaiigea }

Nu word zyn geest vermaakt met hemelfché gezangen $

Zyn reine ziel wordt nü in 't Paradys getoefd,

Van zyn' Immamiöl! Dan ach wy zyn bedroefd,

I Om
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Om datwe een' held , die ons in '$ waerelds duisternisfen,

Zoo lichtend een flambouw verftrekte, moeten misfen.

De fraert wordt echter noch een weinigsken verlicht ,

Door 't kostlyk maatgezang en Godgeheiligd dicht

Ons nagelaaten ; werk, dat 's aardsryks uiterfte uuren,

Tot ftichting van Gods kerk, dusfpel ik zal verdüuren.'

Maar denk ik aan zyn doodt die nimmer word geboet ,

Ontzinkt roy weer op nieuw door treurigheid de moed ;

O groote Man ! wat hebt gy my door uw verfcheien

In rouw gedompeld , ach ! help my Boddaert befchreien'.

Help Middelburg , ja help gantsch Nederland , de dood

Betreuren van Boddaert; want dit verlies is groot!

Treur Neêrland treur ! om dat een groote in onze dagen j

Een Vorst in Israël , ter neder ligt geflaagen !

Doch rust , o groote ziel ! uw werk op aard is af,

Uw ligchaam rust thans ook van arbeid in het graf,

En zal daar blyven tot uw Heiland weêr zal komen,

Als gy met lyf en ziel ten hemel opgenoomen ,

God eeuwig pryzen zult in 't hemelsch Paradys ,

En uw Verlosfers lof op een volmaakter wys,

Dange immer hier kondt doen , zult zingen , met de fchaarea

Die daar met de Engelen hun ftemmen vrolyk paaren ,

En 's Heilands heerlykheid uitgalmen voor altoos,

En in Gods tempel Hem ftaag dienen vlekkeloos.

Dit
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Dit decdt gy hier beneên oprechtelyk ; maar bovetl '

Zult ge in volmaaktheid uw' Ontfermer eeuwig looven ,

Waar ik u hoop te zien , 't geen my in 't kryt der aard

Niet werd gegund , dan rust getrouwe vriend Boddaert!

Maar gy Mevrouw ! die u altans met droeve toonen

En bitter rouwgeklag , met al uw braave zoonen

Laat hooren , om 't gemis , van uw zo waardig pand !

Den leidsman uwerjeugd, uw kroon, uw rechterhand,

Uw hulp , uw troost, uw fteun, uw ftut, naast God uw levföj

L ie u zo onverwacht, zoo fpoedig heeft begeeven ,

En door zyn fterven heeft gemaakt een weduwvrouw j

Geftort in zielverdriet en maateloozen rouw !

Wie is nu machtig in uw' druk u op te beuren ?

Gewis ik help u uw' Gemaal , vol fmert betreuren ,

De fchade die gy lydt is onuitfpreeklyk groot ;

Maar fchoon gy billyk treurt en weeklaagt om dedood

Van uw' Box>Daert , gy kondt , gy moogt u in uw lydefy'

Ook fterkeh in den Heer , die aller menfehen tyden

In zyrte hand heeft en naar zynen wyzen raad

Beperkt, waar over geen der ftervelingen gaatj

De dood is algemeen , geen mensch kan die ofttkómeri;

Is dan uw man ook van uw zyde weggenoomén ?

't Is niet by los geval , maar door uw* Heer gefchied ,

Die Heer van leven is en dood, en is dat niet,

I 2 Dit
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Dit zelf alleen genoeg, om u gerust te ftellen?

En dat niet flegts ; maar kondt ge ook niet veeljaaren tellen;

Waar in 't u werdt gegund te leeven met elkaar,

Meer dan 't aan veelen wordt gegeeven ? wel is waar

Hy is u thans ontrukt , gy moet zyn byzyn derven ,

Gy lydt een zwaar verlies ; maar hy wint byzyn fterven;

Hy heeft de kroon alreeds , waar gy als noch om ftrydt,

Van haat , en fmaad , en fmèrt, en ziekte , en dood faevryd ,

En allerlei gevaar van 's waerelds wufte baaren ,

Die hy gelukkig door zyn dood thans is ontvaaren ,

De fchoone haven in der hemelheerlykheid ,

Terwy1 zyn naam op aard een' geur van zich verfpreidt ,

Die blyven duuren zal, zo lang 'er deugdgezinden ,

En Godgetrouwen in den lande zyn te vinden ;

Oo'c blyft zyn arbeid in zyn fchoon dichtkundig werk ,

Tnt zegening altoos en ftichting in Gods Kerk ;

Heeft God uw' man dan in den hemel willen haaien ?

Waar zyn geluk geen maat,zyn heil kent perk noch paaien,

Moet ge immers maatigen uw klaagen en geween ,

En niet bedroefd zyn en niet treuren , als de geen

Die zonder hope zyn ; dcwyl gy vol vertrouwen,

Hem door 't geloofsoog in denhemel moogt befchouwen;

Van waar hy tot u roept : „ Treur niet myn zielvrindin !

„ Treurniet om myn gemis , myn fterven is gewin ,

,,'kMag
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„ 'k Mag tot verzadiging my nu in God verheugen ,

„ 'k Word uit de heilfontein gedrenkt met volle teugen !

„ 'k Ben in de Stad die God myn Vader heeft gebouwd ,

„ Wier poorten paerlen zyn , haar ftraaten klinkklaar goud!

„ 'k Ben in 't bezit gefteld van meer en grooter fchatten ,

„ Dan eenig brein op aard begrypen kan of vatten !

„ De zaligheid die ik in 't hemelsch Vaderland

j, Geniet, gaat boven 't peil van't menfchelyk verftand !

3J 't Aloverklimmend fchoon van 't nimmerdorrend Eden,

„ Is onuitfpreekelyk door menfchelyke reden !

„ Men dryft op aard te laag , om 't hemelsch te verftaan j

Stel u in God gerust, 'k ben u flegts voorgegaan ,

Gy moet de wagens van uw GojI noch verbeiden,

„ Die zullen op zyn' tyd u herwaards ook geleiden ,

En voeren waar ik ben , dan fcheidenwe nooit weêr ,

Dan blyven wy altoos by Jefus onzen Heer !

„ Heb ik u teer bemind , hebt gy my al de dagen

„Van onzen echt, ook weêr uw liefde toegedraagen ,

j, En my bemind gelyk den appel van uw oog ,

„ Ben ik thans boven druk en aller ftarrenboog ,

„ Waar ik my in de vreugd des hemels mag vermaaken .'

Dan moetge uw droefheid ook en rouw en kermen ftaaken;

„ Dat eischt de liefde diegy hadt voor uwen vriend.

„ Intuffchen worde u uit Gods volheid toegediend ,

I 3 v „Meer
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„ Meer heil , meer zaligheid, dan ik in 't ftervend leven ,

n U immer machti? was , o waarde Vrouw ! te geevenj

„ God leide u door zyn' raad op 't fmalle deugdenpad ,

„ Dat uitloopt op de poort der fchooneHemelftad;

M En doe uw Zoonen ook dien zelfden weg betreeden ,

Ce groate Heiland wil hen met zyn heil beklceden ;

J( Dan blyvenwe eeuwig by malkander met ons zaad ,

„ Genietende alle goed , bevryd van alle kwaad !

Mevrouw ! God zelve , wil de traanen van uwe oogen ,

Ook van uw kinderen , gelyk een Vader droogen ;

En troostc u door zyn4 Geest , en fterke u door zyn kracht i

L n b.-lpe u met zyn hand, en hoede u dag en nacht ;

En wil u met zyn vlerk en met zyn' vleugel dekken ,

Ten voor en achtertocht op al uw wegen ftrekken ,

En voere u veilig , naar het hemelsch Kanaan ,

Om daar te deelen in het erfdeel met uw' min !

Qod doe den zelfden Geest des braaven Vaders woonen ,

In eene dobble maat in zyne dierbre Zoonen :

Zoo blyft de naam , ja ook de Godvrucht van Boddaf.rt,

Tot heil van Kerk en Staat in Nederland bewaard.

BERNJRDUS ELIKINK,

Popendrecbt

1760.

GRAF-

.
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GRAFSCHRIFT,

Hy die zich(a) opentlyk voor'sHemels dienst verklaarde,

En Sion heeft gebouwd , door ftichtlyk maatgezang,

En 't dingend onderwys met heilig leven paarde ;

En op (b) zyn 's Heeren post wou blyven , tot 200 lang,"

Zyn Vader hem by zich om hoog een beter leven

Zou gunnen voor den troon ; want hier op had hy grond,

t

Als een die uit genade in 't eeuwig vreèverbond

Gevestigd was , waar door hem alleo is gcgccven ?

Veel heilgoed hier beneên , en thans de zaligheid

Hier boven , waar toe hy zich daaglyks heeft bereid ;

Dit was Boddaert, van God begunstigd met veel gaaven i

Wiens ligchaam, laas .' te vroeg ligt in dit graf begraaven.

(a) Te zien in het eerste gezang van het eerste deel der

Sicbtelyke Gedichten in 8vo. en in \to. eerjle deel pag. 181.

Myn zangtuig zy enz.

(i) Dus luiden zyn wel Ed: woorden in een briefmet wel

ken zyn Ed: my vereerde in den jaare 1757. ik dank myn

God, dat ik door die ftemmen geivaarfcbouwd vaarde , om my

tot dien grooten overgang tydig te bereiden ; 't geen ik ook

dagelyks tracht te doen, als my bier geen lang verblyf meer toe-

Jcbryvende , en 'ook daar niet naar verlangende; wylik, door

Gods vrye. ontferming , boop heb op een beter: ondert^uffaheit

ben ik ook bereid te blyven, zolang bet myn Vader behaagd, dat

ik blyven zal.

BERN. ELIKINK.

I 4 TER
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TER GRAFSTEDE

VAN DEN

WELEDELEN GESTRENGEN HEERE,

Mr. PIETER BODDAERT,

Gebeimfcbryver van den Ed: Mo^: Zeeraad in Zee

land en Griffier van den Leenbove van Vlaanderen.

iien'grondig' Kenner van de godsdienstleere en plichten:

f!en Vraagbaak in 't geheim der oude landgelchichten ;

Een Steunpylaar der kerk , van recht en billykheid :

Een hoogverheven Ziel , 't gemeen ten nut geboren,

Der weduwe en den wees ten Schutsheer toebefchoren ;

Den Troost der armoe , die haar jammren Uil befchreit :

Een' Dichter , dien zyn lier , naar waarde nooit volprezen ,

Cewyd heeft aan den lof van 't eeuwig Opperwezen ;

En Christus vredekerk met zyn gezang gefticht :

Een' Lieveling van God den Roem der deugdgezinden:

V Pen Luister zyner eeuw, (wie zal zyn weerga vinden?)

Verloor men in Boddaert, die hier begraven ligt.

AHAZUEER VAN DEN BERG, S. Tb. C.

Dord. ïf6o,

GE
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GEDEN K-Z UIL

, » * . % . , . f

By *t Graf van den zeer Geleerden en Godzaligen Heero

Mr. PIETER BODDAERT,

IN ZYN WEL EDELE GESTRENGHEIDS LEEVEN

SECRETARIS VAN DEN RAAD TER AD.

MIRALITEIT IN ZEELAND , GRIF

FIER DES LEENHOFS FAN

VLAANDEREN, &c. &c, .

Die der veele regtvaerdigen zullen blinken gelyk de

Sterren altoos en eeuwiglyk. Dan. 12. vs. 3.

KLINKDICHT.

Kom, Zion, rigt met my, al weenende , op een Zuil

Voor Hem, die, ujtgeleert in aardfche en hemel-wetten,

Door Serafyns gezang f ons hert in vlam kon zetten ,

JLnJSatan met zyn' ftoet bande in den hellenen kuil.

Kwam

j Deszelfs ftigtelyke gedichten.

IJ
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Kwam 't Schot» en Zecusch gedrogt Rechtvaerdigmaa-

• - king vuil

Bezwaddren met wat nieuws, verward in gulde netten,

Boddaeu'1 s getuigens Wollef kwam dwaalingsloop beletten

Van kerk-ontrüsters i dat verleiding daar niet fchuil'.

Beween wel'taardsch gemis diens helds, wiens hert, vol

liefde,

En huis een Bsth-El was : dien Jefus liefd' doorgriefde:

Maar zie zyn ziel,vol vreugd,ook praaien opGods troon:

Van daar zingt Hy u toe : „ Verblyd u , Gods beminde ,

Wyl 'k 's Vaders vrede en gunst op 't hoogst nu ondervinde

„ In 't heerlykst heilgenot tot een genadeloon.

C VAN GEMEKT.

% Deszelfs Wolke van Getuigen en zedige verdediging

derzelven.

TER
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TER NAGEDACHTENISSE

V A N D E N

WELEDELEN GESTRENGEN HERE

Mr. PIETER BODDAERT,

SECRETARIS DER ADMIRALITEIT

VAN ZEELAND, EN GRIFFIER

VAN DEN LEENHOVE VAN

VLAANDEREN, ENZ. ENZ.

Daar vaart myn halsvriend, uit der ftervelingen ogen l

Naar 't huis hem toebereid, door Gods gezalfden Zoon:

Hy ftreeft in zynen vaertdoor lucht en hemelbogen

Gelyk een Arend, naar Gods gloriryken troon.

Om met de Zaligen , Vorst Jezus groot te maken ;

Zyn' dorst te lesfehen aan de volle Levensbron:

Niets kan van nu afaan, hem zyne vreugd doen ftaken,

Eaar hem de glans omftraalt der Ongefchapen Zon.

Ver boven lucht en zwerk , betreed h^ hoger tronen

Ontlast van 'tftoflyk deel, bevrydvan deidelheid,

Word hem vergunt om by de Godheid in te wonen ,

Terwyl haar dierbre gunst , zich over hem verfpreid :

Daar
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Daar praalt mynJonathan, in hemcliche gewaden ,

Van rimpel , fmet, en vlek, van duisternis, enftryd ,

Van 't wanklend ongeloof, berisping zyner daden,

En al de rampen der godvrugtigen , bevryd.

Niets ftoort zyn blyde rust, in die volzalige oorden;

Gelukkig die , als hy , uit 's levens woeste zee

Behouden landen mag, aan die gewenschte boorden >

En zalig ankert aan die zaligende ree.

Van 't ftof verlost kan hy Gods hogen troon genaken ;

En voor den dag des quaada ter wereld uitgerukt,

De blyde zaligheid der vrygekochten freaken ,

Daar hy nu rozen , vry van alle doornen plukt.

Zo veel de fchaauw van 't licht, de fchyn verfchilt van't

wezen,

Het horen van het zien , geloven van gevoel :

Zo groot is 't onderfcheid , van nu en van voor dezen ,

En van de Hemelrust by 't ondermaansch gewoel.

Nu vind hy 't wenfchelyk eind van al zyn zielsverlangen ,

Nu ziet hy daar de fmert voor eeuwig hem ontvlucht,

Daar hem geen onheil deert, daar hem geen pynen prangen ,

De heil ry ke oorfprong van zyn liefde en hemellucht.

Hy
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Hy roept ons nu vast toe : „ Metheerlykheitbeperelt,

„ Met glansryk licht beglanst, praal ik nu met Gods beeld:

3, Al misfe ik al het goed der ondermaanfche wereld ,

„ Ik vind hier al het geen de ziele lieflyk ftreelt.

1, Ik peil den Oceaan van al verzaênde goedheid,

„ Ik Tink tot op den grond der Kristalyne bron :

jjO! allerheerlykst fchoon ! O! allerzoetfte zoetheid

j, O ! allerglansrykst licht van rnyn genade Zon !

„ 'k Vind my tot Lyfftaffier , tot Seraphim verheven ,"

„ Van 't onbevatbaar beeld 5 'k omringe zynen troon ,

~, En valle voor hem neêr , om fteeds hem d'eer te geven;

„ Ik prys nu ongeftoord , den Vader , Geest en'Zoon.

„Ja'k zing hier op een' toon op aarde noit te horen,

,,'t Is Engelen melody, 'tis zuivre hemelval,

Een zangftuk dat het Lam, dat zaal'gen kan bekoren ,

't Loopt uit op 't fchepfel niet, JEHOVA is het AL;

O .' wenfchelyk geluk.' wie kan de ryke fchatten,

Dien rykdom der Gend , dien hy om hoog geniet ,

Die blyde Zaligheid in al haar kracht bevatten ,

Een Zaligheid , die noit geftoortwerdt door verdriet.
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En gy Mevrouw , die nu met tranen op de wangen J

Uw' Echtgenoot betreurt , befchouw in zyn geluk 4

Een lieflyke artzeny, voor de angsten die u prangen,

Een heilzaam middel tot verdoving uwer druk.

Geen fmert zal nu uw mans volmaakte liefde doven ,

Hy gloort tans in het goud van onverwelkbre deugd ;

Tans is hy bezig in het leven , lieven , loven.

Cy volgt hem haast op 't fpoor , en decld zo in zyn vreugd.

Gods dierbre gunst fchept lust zich eener weez' te «Thermen^

Hy hoort het klagen van een droeve Weduwvrouw j

Hy kan , hy zal , hy wil , u troosten en befchermen j

Hy fterke uw tedre ziel, en matige uwen rouw.

F: H: HELLENBROEK.

NA
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NAGEDAGTENIS,

.OP HET

ZALIG AFSTERVEN

V A N D E N

WELEDELEN GESTRENGEN HEERE,

Mr. PIETER BODDAERT,

IN ZYN WELED: LEVEN

SECRETARIS VAN BE ADMIRALITEIT

IN ZEELAND , EN GRIFFIER VAN

DEN LEENHOVE VAN. VLAAN

DEREN.

DEN 28ftcn JANÜARY, 1760.

J3oddaert, wiens ganfche hert reeds Eenenveertigjaren

Zighadaan God verpand, en voor Hem hadgeleeft,

Is heden , bly getroost , ten hemel heen gevaren ,

Daar Hy van fmert ontdaan, in Gods nabyheid zweeft.

ZynWandel was een licht, zyn Godvrugt ons een baken ,

Zyn Digtwerk artzeny voor 't zwak en teer gemoed ;

Men zag hem in gefchrift ook voor de Waarheid waken

Tot aan zyn levensend in vollen yvergloed,
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Hywas der armen troost, blytnoedig in het geven :

Zo lang het Armenfchool , maar korts hier opgeregt;

In wezen blyft , zal zyn gedagt'nis daar in leven ,

Als een die eerst den grond ook daar toe heeft gelegt.

Gulhartig in beftaan ftond zyne woning open

Voor all' dieJezus mind ; Hy was hun toeverlaat.

Zyn duren tyd wist Hy op 't vlytigst uittekoópen

Tot heil van's Heeren volk ; .zyn doorzigt gafhun raad/

Zyn groote fchranderheid in Regtsgeleerde zaken ,

Zyn trouw in 't wigtig amt , zyn kennis in Gods woord

Verwekten hem den roem , waar to* men hem 2.ag raken ,

Zo wel als 't aanxien van zyn afkomste , en geboort',

Zyn fterfbed gaf een blyk van zyn Godvrugtig leven.

De dood was hem geen fchrik.hy haakte naar dien ftond.

Men zag hem trouwens reeds voorlange blyken geven ,

Dat al zyn hoop was in des Hcilands bloed gegrond.

Zo vloog die ziel tot Gn^ <^i>n hy , met zyn gezangen

Hier loofdeen prees; nu flaat hy een veel hooger toon

Ter Eer dier Majesteit , en van des Konings gangen j

Nu zingt hy 't Lied des Lams volmaakter voor Godi

troon.

Wie beeft niet voor Gods weg , die zo zyn beste vaten

Allenskens pakt, en dreigt met zyn gedugre hand,

Lat Hy en Kerk en Land zal ganlchelyk verlaten/

De



Dé val genaakt , rukt God hooftpylers uit hun ftarid.

Boddaek i zal nu voortaan niet meer de wolken breken^

En rusfehen 'c altaar en den voorhofvoor God ftaari ^

Èn s Lands behoudenisop 't vurigst van Hem fmeeken $

Omdoorzyn grimmigheid niet fchielyk te vergaar!.

Dat licht , dat u beftraalde, is voor u uitgefchenen ;

Boddaert , dat fieraad van Gods volk , en zyn GeflagÉ;

Die flonkerfter , helaas ! is uit ons oog verdwenen ,

Zy blinkt om hoog , en laat ons in een donkre nagt !

Treurt Vromen , Land en Kerk , treurt Weduw , Kinder^;

Magen.'

Treurt , wiehem liefde droegu Buudaekt vloog van u

heen:

Üw Ooglyn, Steun ènTroOst is fchielyk u ontdragen.

Daar zulk een ftut ontvalt, is 't billyk dat men ween'.

Laat ons hem egter niet zyh zalig lot benyden s

God liet by ons zo lang dat kosteiyk kleinood.

Zo lang men Godvrugt mint,en zal voor Waarheid ftrydeii

Leeft hy , met Eere en Roem , in Neêrland na zyn dood.

Ditzy uwtrooftMevrouw,waarmeê ge uook kunt fterkeri:

Hy gaet maar flegts u voor , naar 't eeuwig Vaderland,

Gy zult hem vinden in de ruime hemelperken ;

Hier van gafGod u reeds voor lang het onderpand.

Aanzienlyk Nakroost, dat, met nat bekretene oogeri

Uw Vader naziet, troost u zelfs in uwen druk,

K Jfc
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Dat ge op een Vader moogt, dieGodes vriend was, bogen,

Zie min op uw verlies , dan op zyn waar geluk ,

Gy zult , geld onze be5 , zien op zyn vromen wandel ,

En fmaken al de kragt van zyne voorgebeên;

En volgen zyn geloof, en 't rigtfnoer van zyn handel,'

En ook volmaakt by God eens op de fterren treên.

JAKOBUS ANDMESSEN DE WAAL.
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OP HET

AFSTERVEN

VAN DEN

WELEDELEN GESTRENGEN HEERE,

DEN HEERE

Mr. PIETER BODDAERT,

IN ZTN EDELE LEVEN SECRETARIS

VAN DEN EDELMOGENDEN RAAD

TER ADMIRALITEIT IN ZEE

LAND ; ENZ. ENZ. ENZ.

Intaminatis fulgct bonoribüs !

Ü2.00 is dan , met een nacht en roufloers overtogen

Het fcherp7.iende arpndsnog Aes wakkren Heer Bod-

daert!

En , daar zyn Edle Geest , den kerker , S ontvlogen ;

Rustzyn vernederd lyf hier in den fchoot der aard :

Dat 's in een oogenblik , verhemeld en verengeld !

HyisbyGODteHoof, op 'tzaalig Feest der Bruitj 1

Eaar Hy , met 't zingend koor , verheugd , zyn ftetn reeds

mengeldt i

Eat 's 't einde van zyn Hoop .' nu is 'c verlangen uit.

* ' K 2 Dé
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De Dichtkunst , was toch hier zyn lust en welbehagen r

Het zy Hy, Godeliek, bduisterdt by een beek.

Of, datHy.VRooMHART, om het waterwee hoordt klagen.

't Zy , Hy, daar Vrolykhart de zerg en last ontweekj

Met Zorgaart , is bezorgd en zucht by Zions fteenen ,

Met mededogen , en in 't zwart gaat om haar gruis :

Of, op den Biddag fmeekt, dat GOD zyn hand wou leenen

Ter fpoedige opbouw van zyn diepvervallen Huis.

'tZy, Hy, zyn Vaderflad verdarteld en verwilderd,

Op 't trouwfte waarfchuwt voor het naken van den flag :

Of, Haar, GODS Tuchrrtvde op het fchrikkelykfteaf-

fchilderd ;

En ftelt het zondenkwaad ontmaskerd op zyn dag.

'tZy, Hy, den tooi beftraft der dartele kleedye.

Of, dat Hy , eenzaam , by den aanvang van hetJaar j

Tot GOD zyne aanfpraak richt m'et keur van Poëzye.

Of, opeen hoogen trant, opwekt de Kristenfchaar,'

Tot 't noestig lezen van des Lands en Kerkhistori.

Of, pryst de Godsdienst aan; en doemdtden Hattemist.

Ofzingt, vol hemelvuur, den Heilftand , endeglori

Van't zalig Heilgeloof: en wraakt de Broedertwist.

Hoe vrolyk , fpoordt Hy aan , tot heilige Gezangen !

Of leerdt de Bidkunst op den Boet- en Bedeiag.

't Zy,dat Hy, zuchtend blyft aan 't Heilands lippen hangen;
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Of, by den Zielenarts, zyn hertein droev geklag

Ontboezemdt : Ofmogt Hy , 't eens bly te moê op halen

Aan 's Heilands Liefdedifch j dan zong i i y lied op lied !

Dan , zag Hy, door 't Geloof, tot binnen 's Hemels zalen:

Dan , zonk Hy , by zich , weg in 't eigen zondig niet.

Gelykeen witte Zwaan , vooruit {treeft op heur fchachte",

Elk nalaat , in heur vlucht , met onvermoeide vaart ;

Zozweefdt myn Dichter , ook op wieken van gedachten;

Al wat op sarden is was tocb zyn bert niet waard.

Hy, dorst, zich, welgemoed , ook in den hoefflag zetten

Met 's Konings Legermacht^ondanks de hoon en fmaad:

De krygsklaroen, deedd' Hem, op 's Vorsten Ryksiaak

letten,

Wen,onverwacht geweld vermengd wierdt met verraat,

Nu , fchetst Hy , fierelyk , met levendige kleuren

Op'theerlykDichttafreel, der Vromen hoogste Goed:

Ofgeeft gepasten raat, aan Hen, die zitten treuren j

Of leerdde in zielsgebrek re bidden met oodmoed.

Ofvond Hy , op de reis , naar 't Vaderlant den Hemel ,

Een' tragen reisgenoot , Hy, noopt hem, tot zyn' plicht.

Niets , trok zyn oog en hert , van al het aardsch gewemel

Meer af, dan , 't heilgeloof dat zalig Vergezicht.

Of, ftaart zyne aandacht , op het veilig Pad der Vromen j '

Dan ,fchat Hy , 't ondermaanfche alslouter klatergoud :

En , daar*r , langs de enge weg, is zeker binnen komen ;

K 3 Is
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Is 't dat Hy , onbevreesd , op zynen Rotfteen bouwd.

Dan,zong Hy,'t onderfcheidder ware en valfche Wysheid.

Ofkweeldde een liefdelied. Ofzong den roem derHoop,

Op 't eeuwig zoutverbond. Dan leerdde ook d'achtbre

Grysheid

Een's Kristens rechten Plicht, en Voorrecht van zyn'

Doop,

Ofzong myn Dichter , van den liefderyken Heiland ,

Den besten Zielenvrind , zyn hoogfte hertevreugd i

Dan graasdde nooit,zyn Geest, in aangenaamer Weiland:

DanpreezHy de Ouderdom, verr' bovea't prilst' der

' Jeugd,

Schoon ie arme menscb bier telde een reeks van eeretitlen

,En door den ydlen waan zyn moed wierde opgewekt

En zich met ftof en asch yervrolykte en kon kitlen

Wen iemand van dien roem hem een getuige Jlrekt:

Myn Dichtheid keurd den ftaat een 's Kristens grooter

adel.

Des Hemels Bondgenoot en. Vorstelyke Bruid

Te wezen, acht Hy meer dan Ridderlyken zadel:

Geen Naam,ditfchoonertdan,die van ten Kristen luid,

Ofwaar 't dat Hem, de koorts , het lichaam ondermyndde ,

Staptt' Hy , op Neeoos kruin, en ziet, verlangend , na

Zyn blyde Heilbodin , de dood"; dus fchoon Hy kwyndde,

Noch zong Hy bly ie moè. Of zat Eufebia

J. Be
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Beangstigd en benaauwd , in ziels- en lichaams lyen j

Myn Dichter , achtt' dien tyd , nooit nutteloos hefteed

Wen Hy , zyn Poczy mogt heiligen én wyën

Aan GOD en zynen Dienst;dit lukt Hem:want ik weet

Hoe vaak datJES ÜS volk gefticht wierd door zyn klanken : :

Dit zelf, gafHem veel ftof in 't eenzaam zynenGOD

Meermaal, met vrolykbeid, te roemen en te danken ,

Vermiis Hy , zyn Gedicht , gaf zulk een heerlyk lot.

Zwyg! zwyg gevederd koor! in MiDDENHOF'sbosfchaadje,

Het zoet gezelfcbap zingdt , met vreugde in dezen Hor :

Het liefelyk Busje noopt, wel, 't zingend boompluimaadje:

Maar , 't redel y k fchepzel meer , tot 's Makers eer en lof,

O .' Ouwerkerkfcbe Grond, bezaait men kruid en bloemen!

Uw Land vol goudgeel graan, uw Wei met tierig groen,'

Uw welige landsdouw , zoo vruchtbaar , waard te roemen .'

Ontflootmyn' Dichter 't hert, in 't aangenaam laifoen.

Verfcheen de Morgenftond , in 't goud y aan de ooster-

transfen,

k 1

Ze ontvlamd , niet zelden , ook myn 's Dichters hert en

mond :

Of dooft de Vuurtoorst weêr ter westerkim heur glansfen ,'

Dan wierd zyn hert bedaauwd tot eenen vruchtbren

grond.

Wordt 's aardryks koude borst door warmte en door den

regen

Op 't onverwagtst verkwikt ; ofloeit de donderdag !

K + . ', Mya
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Myn Dichter , zingt vérblyd van 's Hemels milden zegen "

Of bukt eerbiedig neêr voor GODmet diep ontzag,

Gevierthem, 'tjaargety, van Vrinden of van Magen

Te vieren , Hy volbragt , aan hen , zyn' liefdeplicht :

Dan 't zy Hy, Vreemde of Vriend, zyn Dichtwerk op

mogt dragen ^

't Heeft , wie het hoorde oflas , vermaakt , geleerdt , ge-

fticht.

Maar ging myn Lykgedicht hier buiten zyne palen,

Verfchoon my, d'achting die ik voedde voor 'sMans werk

]» 't , die my , door dat fchoon wat verder om deed dwalen j

Ik fchryve uit liefdedrang deez. letters op zyn Zerk:

Deez Steen dekt d'Assche van een' grooten Gods-

gezinden,

Hywas getrouwaan GOD , der Kerk, en Vloot-

voogdy!

£wygt Weduvrodw! en Kroost! zwygt al zyn

dierbke Vrinden!

Hy STIERF ... I MAAR LEEFT VOLMAAKT METZlONS

BoRCERY,

f. M. DE LICHTE.

VER,
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VERTROOSTING,

A A N D E

WELED: GEB: MEVROUWE

ELISABETH DU BUISSON,

W E D U W. E

VAN DEN WELED: GESTR: HEERE

Mr. PIETER BODDAERT,

IN ZYN WELEDELE LEVEN

SECRETARIS VAN HET EDELMOGEN-

' DE COLLEGIE TER ADMIRALITEIT IN

ZEELAND, EN GRIFFIER VAN DEN

LEEN'HO VE VAN VLAANDEREN,

ENZ. ENZ.

Myn Zangfter, ó Weledle Vrouwe I

Om 't fterven van Uw Gaê begaan ,

Treed tot U in den diepen rouwe,

En wil bedroefde klanken flaan ;

Zy treurt .' Wie zou met U niet treuren ?

Nu zy Uw tweede ziel Boddaert,

Dien Edlen ! uit uw' arm ziet fcheuren ,

pn door een Englen vluebt opvoeren hemelwaard:

Kj E»
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En fchoon z,y treurt, van rouw bevangen,

Getroflen door Uw bittre fmart,

Poogt ze U de tranen van de wangen

Te droogen, en Uw weenend hart

Mer heurc troostreên te verkwikken ,

Des koomt ze plechtig over Zee ,

En zig in Uwe treurzaal fchikken ;

Verfchoon haar ftout beftaan ! Ze brengt de Vriendfchap

meö :

Met die verzeld vangt ze aan te fpreken ;

O Groote Vrouw ! wier groot gemoed

Voorheen zoo dikwerf is gebleken ,

In ramp en bittren tegenfpoed ;

Ei , ftaak nu ook Uw droevig klagen ,

Wil als een Christen Amazoon

U zelve thans grootmoedig dragen ,

Zoo blink die perel mede aan uwe deugden kroon!

't Is waar ! Gy hebt een' Man verloren ,

, l . ..

Die nimmer Wecuw of Wees verfliet !

Een fierfel onzer tempelchooren !

Op wien de Zeeraad zig verliet !

Een' Dichter ! die geduurig zwanger

Van pfalmen en verheven dicht,

Op 't fpoor van Isrels grooten Zanger ,

D: d:ugig:zLnde ziel geftreelt heeft en gefticht.
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't Is waar ! zyn oogen zyn gelooken,

Die mond geflooten, die zoo vaak, .

U vriendelyk heeft toegefproken.

't Is waar Ge mist Uw zielsvermaak.

Maar tracht Uw droefheid te verzetten!

Zyn ziel , vol Godverloofde min ,

Verlieft op hemeldichtbanketten ,

Deelt nu in 't hoogmuzyk van 't hemelhofgezin.

Ei laat dees troost Uw' rouw verligten , _ .

En hef, op 't fpoor van Uw' Boddaert, .

In hoogverheven Godsdienstplichten,

Uw ziel gelovig hcmelwaard !

Zoo vind ge aan 't eind, O Godgezinde.'

Zyn zalig lot, Uw heerlyk loon, ., ,,

En fmaakt met die U hier beminde, ,

Volmaakte hemelvreugd voor 's Hceren gloryth oon.

r

A B: BLUS SÉ.

Dordrecht

1760.

DE
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DE SCHADELYKE

KERKTWISTEN,

Met een waarheid- in vredelievend oog befcbouwd,

in navolging van den grooten en nu zaligen

H E R E

Mr. PIETER BODDAERT.

OntgUnsde-ontGerde Kerk ! in geesteloze dagen ;

Is niet uw naam genoemt ,

Een Philadelphia ? Mesfias welbehagen !

Die op uw' Vredevorst te recht u noch beroemtj

Hoe ! zyn u dan zyn vredeboden ,

Niet meer zo welkpm ? die gy vriendlyk pleegt te noden.

Of is het fchor geluid, van veele krygstrompetten,

By Sions Burgery,

Thans aangenamer? dan een' zagtentoon tezetfen,

Op de Euangeliüuit : fchoon 't hart weleer zo bly ,

Ea Zich in die klanken kost vermaken ,

Die door eenftemmigheid , de ziel inwendig raken.

'tl*
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* Is goed en lieflyk, als de Broedren t'famen wonen;

En tot uw nut bepaalt,

Alleen hun yver in den bouw van Sion ton«n j

Daardoch de Hemeldaauw , de Geeft op nederdaalt ;

Daar word de zegen, en het leven,

Tot in der eeuwigheid, in overvloed gegeven.

Maar hoe is 't nu ? vol twist , en boze lasterfchriften.

Men fchreeuwt : de waarheid wykt !

Een fraje mantel! ja dus pronkt men met zyn driften,"

Daar *t heilig yvervuur, te weinig, laas! in blykt.

Bewys , verdedig elk uw gronden ,

Maar laat de harde taal , toch van uw fchrift en monden-

'k Erken 't , de waarheid liet door goed en bloed zichkopen;

Ze is duur, en ze is het waard ;

Word ze aangevallen , 't moet tot haar befcherming nopen ;

Zy woeg niet ligter by den zaligen Boddaert;

En by 2.0 veel getrouwe leden,

Die in de Rol des Boeks , hun onderzoek hefteden.

Men twist: waar over toch? zyn 't woorden? ofzyn 't zaken?

't Is een gewigtig ftuk :

HoeGod een fchuldig zondaar wil Rechtvaardig maken;

Het heuchelyk begin van 't eeuwig zielsgeluk.

Wanneer gefchied dit Godlyk oordeel ,

Naar het onkreukbaar recht , en tot des zondaars voordeel1

Bod
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Boddaert mogt metGods woord;en Wolken vanGetuigcnj

En velen in de Kerk ;

Wel in het openbaar . met mond en pen betuigen :

„ Spreekt Gods gericht ons vry, 't is niet om eigen werk :

„ Maar om des Borgs gerechtigheden ,

„ Omhelst door 't waar geloof, dus is 't van ouds beleden.

't Is Paapsch , noch Remenftrantsch, 't lyn geen verkeerde

grondenj

Gods Geest heeft nooit géfaalt j

Of heeft myn lezer 't niet op 't heilig blad gevonden?

Het Uitverkoren vat dan in de leer gedwaalt ?

Of is hy nu van 't fpoor geweken ,

Die du6 metPaulus taal , en naar Gods mond durft fpreken?

Schryfniet,of laat men 't nooit weer van den Kanfel horenj

Stryd daar ge een' vyand ziet,

Uw wapenkreet verveelt maar telkens kundige oren ;

Gy róept: men nuiscbt dit woord doch uit den Bybel niet,

God beeft ons zyn genaé gegeven

In Christus voor den tyd der eeuwen, 't blyfgefchrevea!

Wat ftoot die waarheid om ? 't Befluit van Gods genade,

Was reeds van eeuwigheid :

Maar in den minnenstyd dan komt het ons te ftade ;

Dc Apostel leert ons zelf ook daar dit onderfcheid.

Zou 't nu regtzinnigheid gehengen ,

Ommet een' zeiven naam,'t maar al door een te mengen?

Men
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Men zeg dan mede (om wartaal eens by een te rapen)

En hoor hoe klaar dit lujd :

God beeft van ecwvoigheid de ivaereld al gefchapèn ;

Want 't is ook de inhoud van 't onwrikbaar vast Befluit.

Wie zou die klanken ftraki niet laken ?

Nooit word het ons geleert in Godgewyde fpraken.

Maar de rechtvaardige zal uit 't gelove leven.

Dat is regt Bybeltaal !

In 't Oud- en Nieuw Verbond, dus woordelyk gefchreven;

Doch thans het onderwerp van laster en gefraaal,

Door ftout verdrajea van dc woorden.

Och ofwy 't nimmer van den ftoel der waarheid hoorden !

Die regtgebaande weg, zo dikwyls aangewezen,

Die naar den Hemel leid,

Door Gods gezanten , om zyn veiligheid geprezen :

Daar nooit de vuile Armyn, zyn fchapen heeftgeweidj

Word met dien lafter overgoten ,

Als waar 't een vinding , uit zyn dwalend brein gelproten;

Men zegt : dusfebynt de grondvanGods genadig oordeel,

't Geloof, ons deugdfaam noerk;

Dit pleit in Gods gericht , met Christus , tot ons voordeel.

Maar dat is nooit de leer van onze zuivre Kerk,

Daar hoort men zulk een taal niet fpreken ;

Wie zegt , 't is om 't geloof. Waar is dit ooit gebleken ?

Wel
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Wel Broeders ! is 't geloofdan niet zich zelfverzaken ?

Alken op Jezus zien j

Op Gods getuigenis volkomen ftaat te maken ,

Hem aan te neemen, die den Vader ons wil biên;

Zich als een fchuldige overgeven ,

Om door 't volmaakt randloen van dezen Borg te leven ?

Ei! die zo fpreken durft, daar kan men ligt in merken ,

Dat die een' afkeer heeft,

Om God te wyzen op zyn onvolmaakte werken ;

Al zegt hy dat een ziel door het gelove leeft i

Dewyl hy 't nimmer af durft fcheideri,

Als God het paart , en zich door zynen Geest laat leiden.

Moest dan die vrome Heer nog Zó veel fchimpen horen ?

Hoewel een korte poos.

Het lieflyk vreêmuzyk ftreelt thans zyn hemelfcbe oren

Daar word het niet geftoort ! daar duurt het eindeloos!

In fpyt die tegen hem rlurv' fchryven ,

Zal zyn gedagtenis hier ook in zegen blyven.

Ja Eekryk is zyn naam 1 dien kreeg hy door zyn daden,

En klinkt ons noch in 't oor ;

Men zie zyn Graf , zo vol beftrooit met lauwerbladen ,

Befproeit met tranen door een deftig Dichterchoor,-

Zo lang als men Hoddaert zal noemen,

Zal hier een tong zyn , om zyn deugden ook te roemen.



LYKDICrtTËtf. 89

Geen valsch getuigenis , tl durft men hem betichten j

Vlekte ooit zyn zuiver fchrift :

Maar Vader Holtiüs ï is dat Gods ketke ftichteri?

Gy fchryft met blykc'n Van een ónverfchoonbré drift j

Ei wil toch met uw voorbeeld leren !

Dat negende Gebod fteeds regt gehoorzaam eereri.

Wat meerit gyj zou Boddaert dan opentlyk bedriegen?

De man was veel te wys.

Wienzoutoch voor het oog der ganfche waereld liegen

En wachten in zyn twist, de zege noch ten prys?

Wel laat uw' brief aan ieder lezen ,

Waar zyn de dwazen , dien 't aannemclyk zal w ezen i

Hy Ipotte niet rhet God, of met zyn èvenmenfcheri j

Neen : laat uw gryze hair ,

Tóchomzyn Godvrucht , als een kroon,metyver w enfchcfi!

Hy diende God getrouw, wel een en veertig jaar;

En in het laaste van zyn leven,

Heeft 's Heren Heiige Geest zyn hart ook niet begeven'.

Hy zou'u 't tonen, lag zyn mond thans niet gefloten,

Zyn hand onmagtig neêr;

Wierd hy gefcholden : gy met zeegnen overgoten ;

Naar 't beste voorbeeld van een zeer zagtmoedig Heef:

Och kon die handel elk bekoren !

Ik zag dit ftrydperk in een Zalem ftraks herboretr.

L Véf
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Verhoogde Vredevorst ! geef vrede ia onfce dagen ,

Gy die den vrede mint}

Laat aan uw Sulamith , haar lieve naam behagen;

Welzalig vreedzaam hart ! gy xyt myn vaders kind,

Die woorden vloeiden op de tippen,

Van uwe met genaê ao overftorte lippen.

Weer door uw ogenzalf eens alle duisterheden !

De waarheid fta in 't licht,

Zy worde eenparig, op het zuiverde beleden!

En daar uw lampe fchynt, ly onze gang gerigt !

Zo zult ge In unie Tempel choren,

Een heilig liefdelied , uit aller monden horen.

HEBR. XIII. vers 7.
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•OP H E T

A F S T E ÉVEN

\ ... . . VAN D EN".', '

WELEDELEN GESTRENGEN HEERE,

DEN HEERE

Mr. PIETER BODDAERT,

SECRETARIS VAN BEN RAAD TER ADMI

RALITEIT IN ZEELAND , GRIFFIER

DES LEENHOFS VAN VLAANDE

REN, ENZ. ENZ.

Moest dan der Dicht'ren roem , Boddaert zo hoog

geacht,

Zo vol uitmuntenheên en redre Godvrucht , fneeven !

O ja ! Zyn tyd wasdaar , Hy heeft den geest gegeven l

Dies treurt des Heeren volk , en 't Ed'le Nageflacht :

Ook Gy zyn twedeZiel! Gy.boezemt klagt op klagc

Weemoedig uit , maar ach ! wil dog niet wederftreeven,

Berust in dezen weg , wil Uwen Heer aankleeven,

Die zal daarom gezogt, uw troost zyn, hulpe,en kracht }

La Hy
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Hy wisfchc uw tranen af, wie zou Hem weer begereni

Die thans , op hoogertoon dan hier , zyn' God ter eeren

Het Halelujah zingt, Hem looft voor Zynen troon?

Van druk en ramp bevryd, van pyn en fmart ontheven J

Verlost van 't zondig vleesch , mag Hy nu eeuwigleeven,

En danktGod voor het heil , verworven door zyn Zoon.

Uit innige hoogachting voor den nu zaligen

BODDAERT.

i

GRAF
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GRAFSCHRIFT

VOOR DEN

WELEDELEN GESTRENGEN HEERE,

Mr. PIETER BODDAERT.

De gryze Wctenfchtp rust onder dezen fteen:

Bodda ert , dat pronkfieraad ! die ftar die met veel luister

De kerk, deftad, het land, met heuren glans befcheên:

Dook by zyn droeven dood hier neèr in 'tak'lig duister,

Zyn ziel toog hemelwaarts , met eenen arendsvlugt, 1

Naar't ongenaakbaar ligt, (niets kon haar vlugt bedwingen)

Om daar het br uüoftsfecft , ver boven wolk en lugt

Te houden met den rei der zaal'ge hemellingen.

d'Onfterff'lykhcid bekroond in d'allerhoogften trap,

Boddaert's Godvrugtigheid en gryze wetenfehap,

C. B A 4 S.

O P
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OP HET SMERTELYK .

AFSTERVEN

VAN DEN

WELEDELEN GESTRENGEN HEERE

Mr. PIETER BODDAERT,

IN ZTN WE LED. LEVEN SECRETARIS

VAN DEN EDELMOGENDEN RADE

.. TER ADMIRALITEIT IN ZEE-

LAND, EN GRIFFIER VAN DEN

EDELMOG ENDEN LEEN-

HOVE VAN VLAANDE-

... ,REN, ENZ. ENZ.

J^Llweer een nieuwe \oh waar mede onsGod toomt flaan;

Naauw heeft de onwinbre dood van Otter.» afgefneden,

Of % Heeren wys beftel geeft weder klagens reden ,

Wy1 Hy Boddaert den weg van alle vleesch doet gaan.

Een Man die langen tyd betrad de levensbaan ;

En met veel lust en vlyt daar op deed fndle fchreden ;

Een die voor Land en Kerk Gode aanliep door gebeden *

En heeft als Jojada veel goeds voor God gedaan.

Be-
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Bedrukte Weduwvrouw ei ftaak uw droevig kermen ,

Uw Bondgod zal zich wis ook over u ontfermen:

Ziet gy uw' Liefften reeds naar 't lyf gelegt in 't ftof.

Gy ault , (hoop hier op vry en wil den Heer verbeiden ,)

Eens tot uw eeuwig heil uit Kedars tenten fcheiden ,

Eo zien uw' Echtgenoot volmaakt in 't Hemelhof.

HENRJKUS KOK
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P Y K Z A N G,

TER NAGEDACHTENIS

/ . - • , , . • • .„. » . • • »

VAN DEN. .

WELEDELEN GESTRENGËN HEERE

Mr. PIETER BODDAERT,

SECRETARIS VAN HET EDELMOGE NDE

COLLEG JE TER ADMIRALITEIT "

IN ZEELAND, ENZ. ENZ.

D
ie hier voor den Heer wil leven ,

Lyd geen fchade door de dood ,

Wyl hem daar door word gegeven

't Eeuwig levep; vry van nood.

Zoo een kan de dood aanmerken t

Als een hlyde heilbodin ,

Die hem, als met arendsvlerken .

Voert ten zaalgen hemel in.

't Ceen lioDDAERT heeft ondervonden,

Die , voor meer dan veertig jaar

Aan den ! eer zich had verbonden ,

En getrouw Gods dienft nam waar.

.: ' 4*.7 'tHert
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ft Hert, dat 's Hemels gunst doorwonde,

Vlood, door 't waar geloove heêq

Tot Gods Zoon , die voor de zonde

Heeft op Golgotha geleên.

Toen heeft God, uit vry medogeq,

Hem verzekerd in 't gemoed,

Tat Hy in des Heeren oogen, , .

Vond genade, om Jezus bloed.

Zalig, dien dit heil mag beuren 1

Zoo een ziel zou voor heur ftaat,"

Al het aardiche goed niet keuren. . • '

't Zielsheil heeft noch peil noch maat.'

Nooit heeft hy berouw van deze

Zaalge keus gehad. O neen !

't Leven in des Heeren vreeze

Waren meest zyn' bezigheêp. ,

Dat getuigen zyn Gedichten , ,

Die om 't zeerst, van blad tot blad,'

Sporen zyn tot Godsdienftplichten,

In het {Jybelwoord vervat. . -

Kwam 4e dood col hem genaken

Hy ftond als een dapper held , ,

Trouw in 's Heeren dienst te waken,

Wenschte maar te zyn geveld.
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God gaf hem ook zyn begeeren.

Hy ging door de doodsvalei,

Ia den Hemel triömféeren ,

Mee de zalige in den rei.

Vrome ziel nu zult gy blyven

Eeuwig '« Heeren eigendom ;

Schoon wy om U rouw bedryven,-

Gy koomt nooit tot ons weerom.

Dat zoudt gy ook niet begeeren,

's Hemels vreugd', die gy geniet,

Is veel ho^er te waardeeren ;

Dan de waereld vol verdriet.

Dit 's voor Zion veel verlooren :

Spreekt 'er toch te Gath niet van ,

Askelon moet ook niet hooren

't Zwaar verlies van zulk een' Min.

Valt 'er zoo een booge Ceder,

Dat ontluistert Libans kruin s

Storten zulke Pylers neder,

Dan valt ligt 't gebouw in puifi.'

Dat Mevrouw en Kroost nu kertntfn

Om 't verlies , heeft dubble reên.

God die ryk is in 't ontfermen ,

Schenk heo troost by hun geween.
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Laat de Dichters nü vry weenen,

Om de doocfdees grooten Mans,

Die hun raad wist te verleenen,

En hun Geraad was en glans.

Hy gaf toch de Dichtkunst luister,

Door vermaan tot goede zeen.

Als een diamant in 't duister

Scheen zyn licht, door heiige reên.

Neêrlands zonden en gebreken,

Stelde hy voor 't oog ten toon,

In Gedichten, die als pieken

Zyn van eenen Donderzoon.

Zwygt, ja zwygt! gy lastermonden,

Die 'sMans vroomheid houd verdagt:

Noemt gy ware deugden zonden ?

Heet de dag by u al nacht?

Dan is 't, laas 1 al ver gekoomen.

Wilt wel in zyn Schriften 7.ien.

Gy zult van geen dwaalleer droomen ;

Maar der waarheid hulde biên.

Wilt gy wys zyn en geraden,

Mint dan hen, die God bemint;

Of de Heer zal u ook fmaden,

Zoo gy haten blyft Zyn' Vrind.
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Zions Kinders , die van boven

Van den Heere zyt geleerd ,

Vol^t Boddaert in 't rein geloove,

Waar door hy nu triomfeert.

Leest toch naarftig in de Boeken ,

Die zyn pen gefchreven heeft ;

Daar is honig in te zoeken ,

In wat toeftand , dat ge ook leeft.

Om zyn Deugd' word noch veel eeuwen,

't Stamhuis van Boddaert gcagt;

't Blyve 't fieraarl van rie Zeeuwen j

Tot in 't latre Nageflacht.

't Brenge noch veel \ oedfterheeren,"

Pylers voor Gods kerke voort,

Die Godvruchtig ons regeeren,

Naar des l leeren heilig Woord :

Die ook grys van hooge jaren ,

Als Gods wys bïQuit eens baart ,

Ely , ten Hemel mogen varen ,

By den zaalgen Heer Boddaert.

MARTINUS van SEFENHOVEN.

G E
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GEDAGTENIS, tot ZEGENING,

VAN WYLEN DEN WELEDELEN GE-

STRENGEN HEERE,

Mr. PIETER BODDAERT;

GEHEIMSCHRYVER VAN DEN ZEERAAD TE

MIDDELBURG , GRIFFIER VANHETLEEN

HOF1 VAN VLAANDEREN, ENZ.

Pieter BoDDAERT,van GOD zeer hoog alhier verheven,

I s ons ontweeken , naar het hemelsch Vaderland:

Een Man uit duizend , zo in Deugd , als ln verftand :

*Tot Heil van Staat en Kerk , dus lang by ons gebleeven.

Eertyds heeft hy een' Schat van Digten uit-gegeeven.

Regt tydig ook de WOLK : en 't Evangeli-pand

Bewaard j dog tefrens ook den Liefde- en Vrede-band;

Onlangs op niew geknakt , door Diotrefes Neeven.

De Raad des HEEREN zal in eeuwigheit beftaan :

De Stad, het Huïs van GOD, zal nimmermeer vergaan;

Al deed Hy ook de fterkfte fondamenten beieven.

Ei Leezer! wiegyzyt: Loop op de Hemel-baan,

Regt-uit , met fpoed , verblyd, als Boddaert heeft gedaan:

Tot dat gy ook ontvangt den Prys van 't eewig Leeven.

KOENRAAD STOLK,

BLAD.
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