
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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https://books.google.de/books?id=wa5lAAAAcAAJ&hl=nl
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Prijſende den GodtBacchus,

oft Droncken drincken.

Goets gewijſegheſondeu aen J.D.L.

Tot Dodiechtin't Jaer 168. -
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Droncken Drincken.

22Szº D't verſtandt is metfop van Bacchus aengheblaſen

Äf Dºo coppenwangbewedt/enpoffer vängelaſen
5 Gheraeckt depen tepaert/en benght ueene groet

F Cerun/terwhl ghpzÜt die mhnnudzincken doet:

Délºhnen was ſo haeſ vanmyn nietuptgenepen
- NÄ Perlatend' het gelas/heb Weer depen ghegrepen,

Ä” DÄGES“ Gelooft dathetghemoedt nuop detonghelept/

'Twelckudzaeght beter hart als ghp van myn verbept.

En waertſchoon dat hp die ghp meeſte do?ſt betrouwen

# uvertrouwen woude meeſte plaetſehouwen:

ck ſweer ſaeght ghp mhm hart/ghelijck gbphooztdeſtent/

Ghpgaeft mynin uſefs eenplaets ghelñckmethem.

Äckſweer ghy nimmermeer ſaudt aen mijn wenſcßetwÜfflen/

Dieimmer ſtundevaſten nimmer ſullenwyfflen.

MPat ſchaet het dat mympen watho?ttenthemen ſolt/

Endatmynkroeſſekopin vzeugb.de ſupſſeholt -

Dewaerhept in de WPHn/en wilt ghptmietgheloven/

ZSo ſegh ick dat ghp zht in achterdocht beſtoven.

Pºetgaetter wonder hol/d'een gons en Houdt nietop

TPaerſtaetter eenghereedtmeteenen nieuwe cop/

TDats't liefje van deHoop/ die van den avandt waeghden/

VPiermee ghelucken Hepl tot U 6 Dortſche Maeghden/ A

TDiemhnſoo hebt bekooztdooºhoozen/nietdoo ſien/

TDat’t hart doo? 'too? verdwaelt/u moetſtjndienſte bien.

“ GP ſchelmtjeng ſonder ergh ! O ſtoockſters van ong vieren?

Beweeghſters van ons hart/ CD ſoetgheſchapendieren ?

Diedoozukrupſe-hap eenlonck/u rodemont/

Ons vieziel bekolt. Ja ſo beweghencontº

Dat W' in onshooghſte v2euchtenuptterſte ghenUchten/

Beſtoven doo? de WDjn/oock ſelvermoeten ſuchten.

Dataverhoofs gheſchtons menighmael beknelt

Selfs als Wpinde macht van Bacchuzijn gheſtelt.

Noewel hp ons ontbintwanneer doo groote toghen

TPedzaefhept is haes-op / deſo?ghe ons ontvloghen/

A 2 t2Gedencken

 

 



t2sedencken ist abeboept/wie vzaeghtnadit.ofdat

Aiswp van Bacchi waeſ zün bpdeneus ghevat?

Eenpeder ſpeeltzhn rol/jaſelfs d'oude gecken

CPfwöhſe ſoomen ſepdt en coſte nietbedecken.

Als Bacchu meeſter was en Ceres haertoeloegh

Tee geckrocht upt demou en't FIſerupt de Ploegh,

IAaerſoetertjes mach ick eenwepnigt metumallen

En van het Tuter quaet een bitt're treckjes callen/

Daer ghpons mee beclat als wpmaernuendan

Gntbinden onſeſo?gh en ſpeelen met de Kan?

MDatp?aetjeg gaenderom wanmeer ghp comt teſamen

En't Boeckfenopengaetdan valtmenopdenamen/

Panhaer och arm diezhndepupckfens van de Hoop

TDen eenen dzinckt een kan en d'ander dzinckt een ſtoop/

Den eenen raeckt onn beer/ den andere gaet Heen ſloeren

Enſupſelt gingen weerghelyck devolle Boeren/

Den eenen die ſlaet lens den anderen ſot endol

Hinght lietjes in eenwoodtſegh ſpzynſaten vof.

Dieſouſegh caerties een ſoo dollen ſchoefbegheeren

ie daeghlijcks dzinckten Klinckten gaetzhn Ghelt verteeren/

ie vu op ons nietpaſt/hoeſou hetweſen dan

Als hpwaeronſe Heer als hp was onſeman/

Die met een volle bupck haer Poutjes willentroet'len

Tis kaecklen ſonder ap en ſonder weldoenhoetºlen.

CD dat ghp JPimphies waert ghelück wp Jonghmans zijn

Ghp ſout van dagh tot dagh begraven in de WDijn/

tGhedencken van het quaet / wantcomtons maertevozen

TDat wp tot uwendienſt als ſlaven zyn ghebozen/

Endat alonſedienſtenmoepten die wpdoen

-Ä 't loon van eenenlaghenonghemeenden ſoen/

at ghp onszielontſteeckten wiltſenietweer fliſſen

En houtons in een Zofvan dupſent wilderniſſen/

TDaerpat noch enten is/want comtheteenten endt

MDat anders valter voo? waermeed ghans heen ſendt/

CerWhl ſoo loopen wp en b?anden g'lück een hinden

Gheſchoten henen looptdaer ſp gheen hulp kanvinden/

Encoelenonſe b?andtmet UPhn die voo een thdt -

GDns vaſte zielontbindten van gheclach bevºydt.

'Tisnoot wantwie en ſou als hpeenhups ſiet banden

Dietbenghenwateraenen reppenſynehanden:

Cisnoodt/want wie en ſoughecreghen hebben 't vper

Än ſchouder/arm ofbeen miethalen den Barbier/

Lisnoot/want wieſou/ſeghtvan't een Hoozn connenbljven

Bergheven/om hier doo?'t vergifvan't hartte dahven

- KCis

e



'Tis noot/want wieen ſouverdoltdoo? Honden wee

(Tot hulp ſich ſelvenniet gaen dompleninde See:

'Tis noot/want wie en ſou doo2 eenen kao?ts ontſteken

Lot koelinghvan ſyn hartniet ſoecken d'Apoteken.

ZSoo wp doo? U gheraeckt/ die ons niet helpen wilt

ZSoecken verkoelentſop/datonſevperen ſtilt:

ZStilt nimmer/wantalſtſop gaetdoo?ons harſens cruppen/

Soo comt delooſemin Pyou Venus daer inſluppen/

En bzeughtons in ghedacht/ welu verwaent ghelonck/

HDaer ditverſetten wpmeteenen grootendyonck/

Endan verſtandt vaert wel/ danaet violen ſo?glien/

TPan in een v?he vzeught verwachtenwp de mo?ghen.

Seghthet de Nymphenaen/dat ſpdeoozſaeck zyn

Pan onſe rollerpendierte van de MBijn.

De Nymphen vanu Stadt die weten hoede TDzupven

Dan Wänck-haudeelen Wähhm u harſens dick beſtupven/

Hoedat ghp dick gheraeckt doo? eenen grootenpoff

Bºpſtamert in ureen/endwerrelt inde ſtoff

Envyper/alſmen ſou welderfteenkuſſen gheven/

Äakuſtdºpmael voo? een/ep! dats een vzolyckleven: -

Ilaetvolſtaen/'t can mietſchaen/de MDyndiemaecktonsrück

En machigh/dat wpzhn de Cominghenghelhck.

Dgulden vºphept/diede WDynonsin comtblaſen/ -

En maeckt dat wp in vºeucht/ niet dan van v?euchdenraſen/

Enſinghen/hep ſo! Hep waerzhn de Joffers nou?

Dedwingſters van orsziel / debzengſters vanonsrou..

D Bacche ſonder ſo?gh/watcanons zieltjetcmmen/ -

Alsonſehartjes in goedtrontſchedonckenſwemmen?“

Hºet is eenſeer goedt dinch tedzincken datmen traen-oogpr/

GEn vollemettertÜdtghelückdenieuwe HWAaen Hooght:

Jºaerin deſupſelinghte vallen overhoop/ - “

Enjaghen vzolhckhept/en ſoetzhn op deloop/

Js dwaeſhepdt/ ich hou veeleenroemer uptte dzillen/

Laetcozt gheſmeet berſtandtuptvallen in gheſchillen.

Dienthet de Nymphenaen vanhet rechtſchapen TPo?t/

Dmwienswildäer wodt ſoo menighenomgheſtozt/

Dat wpons van ditdoengheweldgh ſullenbetren/

Alſthaer ghelieven ſalons v?pigheptte vet'ren

In eenen vaſten bandt/dient het de Nymphenaen/

DatWyom v?pte zÜn/ gheen roemer latenſtaen.

MDant Yenulaetosmietint ſoet verlanghenruſten. -

Een halfgheraeckt verſtandt verdzinckfſicht inſynluſten

Dmnietghevaerlich dante dobberen in den vloct/

Sooladenwp vaſtaen/entdzincken"F g0et.

3.
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HBaer wat ick wil münhaoftmetandere Joffers beken/

En v?eeſen vanhaergonſt doo?'t dzincken zyn verſtehen:

Häſegh ſp de oo2ſaeck zyn/de.reden ende ſchult/

Datons verhirte balgh ſo dick wat apghevult/

TDen eenen dinckt ſyn quaelen quellinghte vergeten/

TDen anderen ſeptdaer aente ſcharpen ſhn gheweten/

Omſynghebondentongh tegheven eenen ſlagh/

En hp hier doo? ſhn Liefte v?her ſp?ekenmagh.

TDen anderen gaetdenaemvanſyne Nymph' vereeren

Hºettetter d?onchen/omſynvzeughdete vermeeren.

Een anderdzinckthaer hep / een ander laeftſjn hart/

TDat in minnent ghepepns ſchier fluonmachtig) wart:

Enelck heeftſhnwaerom/enadeſe waerommen

Alleen uptoo2ſaeck wandelieve Jufferg cammen.

Hºetmoetghedzoncken zyn/want deghewenſchſte vocht/

GEn is de Darckens niet maer menſchen toeghebzocht/

Hetmoſtghedancken zyn/en zünde in het dzincken/

25egoſtick umhn Piendten deerete ghedencken

Deick ghenoten hadt/totteecken van mijn ſchult/

Heb ick een varſch gelas met Khhnſche opghepult/

Dievan vergift bevºht / en het doenhemen waren

(Tereeren van u Nymph en ughewhd. Autareu:

(Ter eeren van u Nymph', ofdie het weſenſal/

Ä mindieminne wil / liefd heeft in münÄ Ual.

mdan delogſemin uptmyn ghemoedtteſlupten/

Enniet doo? tennip-zaedt enoveraerdigh flupten

(Cevallen in haer.net/moer het bedzoeſemt bzepn

Dan alle eenighesten dencken ledigh zÜn;

MDant als de Cam'ren Van onStanghere gheWleten

Ghedampeltin deſo?gh in ſlavernp gheſeten

ZHaen ledigh/comt ghedachten ſpeelt daer hare rol/

Endanſt daerharen dans/en bzenght ans op de rol/

Enſteltons wonder voo? /enmaecht ſchier dat wpdouwen

Caſteelen inde lucht/enſteltons Voo? de v?ouwen

In ſchoonheptmoeder naeckt/acy pdeleghedacht?

Hoedick hebt ghp myn ſelfs oock op de rol ghebzacht:

MPpbouwen onſenhoop oppdelegrondtweſten/

MPp ſoeckenomſe hulpin't diepſte van de Peſten/

Söoplaghen wpons ſelfs alstal is overleet/
Zsaionscloeckigheptinpdelhept beſteet.

TPitlaet den WDynuiettoe/want alswp naer ghevoelen

Synlieffelycke kracht/watſoumen ſittendzoelen

Ce denchenhoemen ſich ſalhoudenindenſlagh.

Ofinde minnerp/ ofop onshooghtyts dagh; 3WP
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MDp dencken aengHeen quaedt/en flupten onſe Salem/

TDät gheen verdwaeldegheeſtoffpoock daer in gae dwalen.

MPpſp?eken van ghevoe/want Bacche als ghp comt

Pns vatten bp de Deus/wpzhnniet meer verſtomt/

ethartraeckt indemoRdt/en't hartjeonghebunden

pzeeckt als het heeft eenplaets van v?pighept ghevonden/

Onsaderszyn vervult met veucht/ons bp ghemoet

Endenckt nietaendewet die ons bedwinghen moet.

Dewet der Guderen dieſepdt/wp zynghebogen,

Cottrouwen/die niet trautgaetachteloos verlogen.

Degulde v?pighept/ GP Bacche, b?enght ghp ons:

Ghpdompeltuptheticht van die beſmeerdeſlons/

TPie ons in boepen licht/ghp vijtons vande too?tſen

Delichten van verlep/ghy hoetons van de koo?tſen/

TDie vallend ong op 't lyf/ghelijck een heete gloet

Peranderen terſtondt in eenen koelenvloet.

D Bacche wiltin myneen vaſt Caſteeltjentimmeren/

Beroert mhn hart altydt/laet ſteets mymooghen ſchimmeren/

CPp dat ick niet ghevoel /opdat ich nieten ſie

JJets goedts in't minne-ſpel/maer ſteets de minne vlie.

En iſt nietbeter ſteedts in UPyntezhn begraven/

TBan in pdelgheſpoockſhn ſelven afte ſlaven/

Enzhn dan hier dan daer/dan CPoſt dan MPeſt/dan IPoot/

TPoo? ſo?gh van liefde gelt/doo? 'k weet niet wat bekoozt/

En in eenpdelheytte ſchilderen ſynhairen/

Die vzpvän ſozghe zyn/ als ofſpbeſich waren/

Jain onnutte ſo?gh te gUellen ſyn ghemoedt

Doo luſtvan't gheenmen wenſcht beſoetelenſhnbloet/

Doo? Hoop/doo?pdele hoop/die ons ſteets cont bedzieglen/

MDanneerwp bupten 't ſpoo? van 'trechte Hope vliegen

Enlevenmet Hetgheenwp Hebbenongheruſt/

Pandaghte dagheſtaegh doo?nieuenveemdeluſt;

En iſt niet beter dat wponſe Pupſen cieren

Doodroneken ſonder ſo?gh dan ſtaegh beſo?ghdemieren
Diebsendezhn in 't graen/ofmethaer epghen Ep/

animmer ſonder ſo?ghop leegh noch hoogher thp.

EDie nimmer5thnsheruſt/dienimmermeerenſinghen/

Jºaer alththoop by Hosp/en ſo?gh bp ſozghebinghen,

CD Kleinmäer ditsubest/ghp treurt in uwe vzeught/

Ghywiſtront uwe trou/niefbouwend op de deught

Dachpetdat werrelts is/maerveeſedoetubeven

EntrGU deucht Wetenſchap de wanhoop overghevekt.

Wºatiepntgbpdat hetºothdatgbpfooſeerontſiet

Be Meret Beerſchenmoetons hebbeninghebiet
r

Endoy



Endooz kenweetwat kracht die ſp Baer ſelfsin-beelden/

TDen Hemel/Aerde/Zee/jaal tot erf-deeldeelden.

Gelooftghp een Poeet, om dathp heeftÄ
Bat Jupin in de Maeghtheeft äldees kracht geleght/

t Isſotyept/hetwas mäer ſyn ſotheptte bedecken/

3Perſotdooz troetelingh ghelñck deandere gecken/

Enſooomom ſpuelüſt indeſe ſotternp

(Tekselen niet asſot/gingh Hp deheerſchappy

Pan 't menſcßelyck geſachtuietalleen/naer de Goden

Coe-epgenen de Minen hare Speel-gemagden/

En p?onchthetfraepkens op met al der Gadeu hoop/

'Äsvieſe-vaſerp/loop oogen-tupter/loop.

Gfghpin liefdedulden eenen of den anderen

Soecht in Silvanenofeen Satyrte veranderen/ .

ºënſchenckt in vieperp de 192ouwen ſoeten win/

(Dant B2ouwen willen doch altüt gep2eſen zyn.)
Enſtoockt veel andere gen/die laes niet beter Weten/

lºaer ſchºpven Daeghden toe het dºpven der Planeten/

't WDelcht hebbelijck geſlacht neemt als een epgendom/

Enſchuplen onder 'tſchoon van een geleende Blom.

't Ispdel: die 't gelooft/enweet niethoe de Dzouwen

Än een geſloten Pars haer ſtille liefdehouwen/

En hauch'ren liewer uptin eenen ſtillen bzant/

TPandatſe ſouden gaen am MDater aen het Strant/

TPaert Pertjen iS getupt/jakonnen haer ſoovepnſen/

TDatſelfs zjide verlieft/ſp am geen liefdepepnſen.

TPiemaeryetnaer-laet van verſchepden Böeckenleeſt

Hoevele D2ouwendaer dick zijn verlieft geweeſt

Hoe-welgevepnſdelyck/hp ſaldoo? 'tſoechen winden …

IBeer Dzouweuſelfs als Dans die opentlyck beminden.

Äpſal bevinden dat het 192ouwelyck Geſlacht

Beelſwaerder wogt geplaeght/hoe-welde plaegh verſnacht

TPooz vepnſen ofgewoomt/doo? ſotteflickeringen

MDanmenighjonge WPulp diehen nier koft bedWingen/

TDie Jofferg geeft gegont een Heerſchingh dat watſchijnt/

Il2aer laes Jaerſtil gemoet meer als Hetonſe pHnt.

Gewoontſegg' ick/die haer ſoohooge heeft verheven/

TBat wphaer moeten d'eer vanouſe minuegeven/

- Maerniet-te-min de liefd'Haerherten dick outſteeckt/

Dathetalſtommelingh inongeduldenſpzeeckt..

Haaer niet-te-min deliefd'laer daeromnettevliegen

Än een die doo? haer Eongh haer ſelven moet beliegen.

Als't Gogh Het Bert bedzieght/datdooz gelonckofſwier/

Doo?glinſtreu toont dekracht van het verbogen Pper,

Als

-



Als deſevenſters onberhoetswoºdengeopen i

Toooz ſchimmerende tracht die looſelück zünſlopen ,

't Berbözgeu in Hetlicht/als deverwonnen Longy/

Dieinvermanderouw gemeuchelßcken ſongd/

ºdooz-ſleept een doevenach! dooz inmige gedachten

Die Höegevepnftſpztjn/tmietalkommenverſuachten,

G Nymphen! ick beklaegh den innerlºckendzuck/

Datgßp gebondenzÜt aenditgrootongeluckt.

G Nymphen! ich beklaegh/datgyp zttarmgewangen/

Lºocytänzuſefsacptvp/engaeide Boepenspzangen

Znt Mert/alwaerſe züneen duddelflavernp/

Gebondenin't gemoedt/acßtute weſenbºp/

DenTantalugelüch/de Lippenaen deſtroomen/

DeDzuchten op de Deus/Kantotgeendzinckenkonten/

Zaſwaerderſtrafalg dees/wamt Hp beklaeghtſhnleet/

CEupdend dzaeghtghproem/gºpuergenafenweet

Geck een ſuchtigt menſcp die waterſchyntteſtulpen/

Enſoecktmetgrageluſtneer Waters integulpen/

EU lieght on dat Hp ſou gGenieten vpſºnuat/ -

Datpem geenWater-ſucht/noepſiechtepeeft gevat.

Alp Nymphen laermptoe in vzpiggeptte ſpzeecken/ «

KTerwijlickt volvan MBtu/miÄ ugebzeecken/

Envypvan all' betooz/beilaegddendzaevenſtaet

Daeringhp trat eplaes!uwentelt in Uguaet. -

GbpzÜt metons verlieſt/waerounſoudtgppniet lieven

Hoo welals wp/enliefd met weder-liefd gerieven.

Enzft nieiſoawel van Bleeſchen Gloetgemeet

Als wp/waerindeluſt aeropper-machtenleetk

Euluſtisdat nietiefd/die dieeſchen Bloet doet Haecken/

Gnn in eenougeljck gelºcke liefdr teſmaecken -

Euheeftden Dºzouwen aert war minder als deman/

Als "entanueljck geflacht datgamtſcß niet Weſen kan.

MBatkoelderis de Bouw/doo aert kenuters verſtanden/ .

In'tkauft MBeerſetneuhet operophetmeeſtedzanden.

Doomaetdauinde 92ouw die koelderiswanaert/

Deliefdeſterckerzjn/omdatſe wozdt deſwaert.

2Beſwaertin een Genoedt/datin gebonckte tolen

Ä glückdedoodeAſcht Weperin Het Lhfgeſcholen,

Ditſinghtmeninde WByr/waerztynalde Poiten,

ÄsamEſeg upin aen 't VDzs

enheefther Oper/gegeven Heeſdemach

nons nahare luſen wille aenzeblaſen/

Mesſegg dºtſealtſaemingarsmiums -.



-

Enſoot waerachtighis ſoowayterin hetlant",
Peelinhaerepgen3Dyer enepgen macht verbaut, sº

laaerick vergeefgethaeruwautdiede Pinck wilt vangem

Älºoet flupten op het ſoets t Tepl nade MBindenyangen...

Hierin verheught ghpU/C9 Nymphen,ſonderre'en/

WPantons is Bperen Blam/en liefdealgemeen.

TPatditwaerachtighis ſiet West die de krachten . . . . . . .

Pantºinnºvperwºertºutiniefaeſef verſinachten -
Eplieveſieteensaenhoedatſelooptenjaeghr

JRaer eenenouden Man/Pde Haer Adonipl

GEn Hoeſe meer verſot/haerſelvengaet vertrouwen . .

Aeneenen manchen Smit/dit was hetpupck der Pouwen/

Dit was ſp die Het Bperiumachthadt engebodt/ .

Enliefdemaeckthaermatten liefde maechthaer ſot..::

Spmoeder van het iint/dataliesbzengºs aen banden/

2Bemint.de wzeede Margen b?enghthaer urs teſch

ZSoo Weuu nieten koſtbev?pdenhare Sie

Danliefde dieſ' intoombphaer gekettinght hie/ -

Een TDochter van lupin, die velehoſt gebieden/

HLaaer wertverfot/vertieftfefºop de Aerdtſche Lieden -

Dphem die meer de Jaghtºlshaerbeninnenkoſt. - -

Lepnt ghpſchoon Nymphendanvanliefd tezönverlaſt k .

Paeght Bacchuhoehetgaet/ Wiens Bo?ſtenwp nuſupgen/

Die Weethoe't ebten vloept/en die ſalmee getupgen "T

Datgeene Dzouſoooudt/ofgeene Maeght ſoojonck/

CPfſptoont watterſchuplt/doo? Haer perwoet gelonck...

Ach datu ZertÄ KLongh gebonden/ 3 :

Endatghp 'trecht gehepauws Äºverhanden -
ſeſeeckerig -

-

-

---

WM

Deliefdewaergemeengelückſe ſeeckeris - - -

MPp minnen openbaer/ghp-ſienindupſternis.

Äu NjonetSperdatinuis geſeten
TDatu ſoo rucktenÄ

Endineºngeenezopmet ähünſc

Äjendjtºdijajberholen. Somej

E

Ändweten
(Te helpenop de l00P/dſeÄ icÄ tär -!

Paus sº Lg. APHPAT LUE. . .

Vºerdzinckten weder Dziºckt/tot.dat.de Ä

TSÄrjen Ängewäntophoudenvangeknaegh/

volde Raegh7 | TPerdepenien verteertdooz.de

Endatuzaoftzpy?ppana Hººekoppel.:::::
Danraeghinbeeidinghenen neuweſi EU/... ::

Ä ſweerg n Ur/ - -

Herdziucken išgeneught/diteven Fergut -

Shpſultdevoſjckhepin onsniet meerberiſpen/ : .

FÄFFaasenkºsten - vºr
- -

 

 
 

 

  

  
 



Sºpſultal gºonºſet beſtabenen benept/ . –
Beilagen dat ghp oock ſoo veel wiet in en hebt/

Soodegevepnſyeptbupten ſogewo2t gep2eſen/ -

WPant die de Wºhnbevanght/moetſonder ſo geweſen.

Ap Nymphe die daerſten Sutilu gedacht - - - - -

Die ſonder trooſtofhulputeer gemaest verkracht/

Sht in veel grooter phn als degeſchoten Pinden -

Die hopen nochÄ tleſt Diêtamnum truydttevinden. -

Envoelende de Schichten doodeljcke ſteeck/ -

Derkoeltſe haertemetindeen öfd'ander Beeck.

IBaer gbp-lied alºgºpzÜt van Minnein-genomen/

Enkomit den garſchen dagyuptgeengedächten komen. - -

Dooz wiededzoeve Jºacht die alle Singh bedeckt . . .“

Tot ſwaerder overlegh enwzeeder plagen ſtreckt.

Als ghongemartet mepnttotuwenſlaepte komen/

2Bereptuſlupminghſchzick/gemen
ghtmet

ſware dzoomen/ -

Enwaeckend upt denſlaep/ſiet daer Heeft de gedacht

Eenbitſerowerdenck wanmieu verdziet gebacht.

Siet daerofmpmerpdaer tquaet in lept geſcholen/

Hiet flackert booſHeptaen/fäſtelthet älin kolen. *

Entuſſchenſlaepen waeck watvlieghtermenigh/ach!

TDie krachteloos eplaes ! Udoch niet helpen mach.

Ilºaer hp die met vermaeck tot ſlaep Itrupdt Heeft genommen/

Een omgewalſchſten d?onck/welmoet Hethem bekomen.

Soo Haeſt bpilept geſtreckt/hp is terſtont gepaept/-

Ä ſaept tot dat de Haenwet diemael geeft gekraept.,
tet dzoomend van de JLRin/mietdzoomend van de ſozgen/

TDieous innuchterdom rabzaecken eu verwo?gen.

Ilaenlept noch hardt noch koudt/Hetlieffelycke ſop

Pºüdtans van alle quaet/enſluptonsfrapkens op.

MDatſchatis u gelück/ CD Bacchel die doo? flupten/

Gensineen tofferte van welgemsedt köndtſlupten &

GEn wieghtons in deſlaep/geltjck een goede lain

Ä ktiutje als Hetkrijt/op wieus We'er neuritin.

sºwp des mozgens dannaer goederuſt ontwaken/

Hºendencktop geene lain of andere quade ſaken.

MDaut't Hooftzhnde outſtelt/dezimmen bupten rop/

MPerckt menwe'er op eeunieutebengenin deplop,

Den beſten raet die is de leer van Alexander/

Pet hapº desſelpen Pants/'t een quaet verdüft Bet ander,

En die van 't Schoºpioeneensis geguetſt geweeſt/

JlMoet ſien dat Hp het we'er doo? 't Sco?pioengeneeſt.

Dau we'erom op een nieu/laet voozt gaen de Gelaſen/

Pet Looft smün ontſtelt/de sº F raſen,

-

Ret



Maet eeuendzonck oftweevaert welweerpünen ſozgh)

Tºde lainen queltons niet/WPÜn blüft voo? alles bo?gh.

E Mëhnweeſtwell'kom Wehn! enofdieoude MBpſen
DeſoberHeptindzanck/en alle dingenp?pſen/
Sphaddenharentjt/ den ſwackenouderdom

Enlaet Haernietmeer ſoo te volgen deſen trom.

Eenanderneug-wüs Hooft ſept 'tzÄmteſware ſaecken

Sich ſelver weder zieck danwe'er gyeſontte maecken.

aer iſt geen ſwäerderſaeck televen ſonder endt

n duerighoverdenck/in ppneen ellendt? _ .

Ä doo?ſachtenſläep onFlept gerUſtin flommer/

3Sevitvan alle quaet/bevzht van alle kommer/
Endoeuen We'er outdoen dat is des WPerelts ſtaet/

Maenkleetmen weder Kleet/naer 'tkomen menwe'ergaet.

Iſtniedebeſte wüstenementat behoeders

Tºdaer 'tminſtverdierin ſteerkt/enditleptindevoederg/

Enditleptinde WPHn/enditleptindetan/

Diebeter alseen Smitde Mannen wap'nen kan/

Dieons halfharſeloosin-ſtoºtwelſpelzentbeden/ ..
2Beneemtons alle ſchaemt/jadoer onshenen treden -

Y.Ä gemoedt/eubzenght onspet vermoegh/

aer boven krachten macht/het Wºhntjeroem afdzoegſ.
-

CDch datgbp Nymphenwiſt wat d'Pünonsaldoetp?aten/
GHp ſoudt die vieſigheptvan ugewoomte laten/ . ---

(Tedziucken naer een d?op/tenatten maer demont/

Maerghp ſoudt een Gelas met Düngevultterſtont .

Gaenleggen in de Menſch/jatwre endgiemaeldzincken/

GPm gelºckicknudoegeen ſozgete gedincken.
't Is ſothept dat ghpmepntdatu de MBijn ontſteeckt/

't Ismaerdatu'tgebzupck vanſulcken goetontb2eeckt. .

Ghewoomte maeckt de haut dooz t wercken langs hoeharder/
Gewoontebzenght.de man doo? loopen langs hoevarder: “

Gewoonte doet de Slaefſhn Boepenlichter zijn/

Soodooz gewoont enthdt vernueeſt'renwp de MBhn.

TPaerkomiteen wüs Joaftaen/dieſept 'tis groote ſchanden

Dat Pouwendºinchen Wºhns geen gebzupck der Landen
't Js waer/maer fal't gebzupck voozugeruſtheptgaen/

Enſult ghp t bieſevaes van haer zynonderdäen

Dieofdooz JFlerechn/of Gicht/of boo? gebzeken

Pan't geenonsdzinckendoethetdzinchen tegen ſp?eken/

Danwäer komt deſe MPet/en iſſet geengebzupck/

Doetgelhck wpmudoen/gebzupcktet eerſtterſlupck/

Enſooallengſkens voot/nieuw Dingenzhn diedagen/

ÄRaer nieuw daubwynt ye nieuw/gpelyck de Maertſeº
CI



Enkrupptallengſtens in/ſoo dathetwo?teen Det/

Gelijck het nu ſoo 'tſchümt/voo! one is in-geſet.

MDie iſſer in het MLantals ſp maer t'ſaem vergaren/

Die nietalseene Wet/de Barckemapverklaren?

WDie iſſer die als bpſitaeneen volle Bis/ -

Dietineen grootendonck werpt.de bekommermis/

Datop Hetaerdighſte/ Want dzonckers zün't die gulpen

En ſonderbouofbahaer grootebacken ſtulpen.

HLaer geefthetkint eennaem/"twelvaren van het Tant

Vatzijn geengulſigers/maer doncken van verſtamt.

t MoetzÜn/want die nietwil tPºincen geſonthept wachten/

Die is een Armin'aen/die moetHet Lant verachten.

zegel van de liefd' die omsaen't Laut verknoopt/

Sº eenen grooten Barch/daert ſchupm vanoverloopt.

TDIt is niet onderons/maer bp de wpſelupden/

Dewelvaerten geluck in Gaft/ Moozdt/Weſten Supden

25!enghtmen op u Altaer/3 Bache!en den Pot

Äs't eerſte van de vzeughren ouſer wenſchen ſlot.

Eu als ghpdan begint ſoo wat in't Hooftte Hollen/

Sooraecktde wüſte man welaldermeeſt oprollen.

MDant dathy muen danwatinde Blaſenklonck/

ºp Waer gelºck wp zün/wat ſtatigt bp den dyonck.

TGitis uwel bekent/G Nymphen enwp weten

TDatghp oock menghmaeilin't Hoopken hebt geſeten/ --

TPaer 'tyslle van deſtroom/en "tvallen van Het nat/

Bºaer alle hadt in ip/haer alle hadt beſpat.

Fetisſoo degewoant/en woudt ghpugewenmen

Cekamen in dit Gildt/ghpſoudt de vzeughde kennen

Diehier begraven lept/eneeuen dagh oftwee

Houde beriſpingheder Menſchen wennenmee.

IDukomter eenen aers/dieinverſcheyden 25pecken

TPenaertende natuur van alles gingh doo?ſoecken/ ?

Enſept dat denatuur der ºzouwen isteſwack

(Tedzinckenals de Maus gelück een vollen Back/ -

Endatde Bauwdoo: dzanckendzoncken wech gedzagen/

Als eenen quaden Penghſtheeftachter uptgeſlagen.

TPatſluptgautſch angerümt/want peder nazjnmeugp

Die ſchencke zün Gelas/endzincke ſpnereugh.

Ditwas eenguede WBer/maernuisin gekropen

Datdegeſoutheptgaetmetal gelücke ſopen/

Endat die van de donck de eerſt inſtellinghdoet/

Da ſprienepgen wil eenpegelſetten met.

zaeſoueen teere 192ouwaiditgedzinck ontſetten

't Is waer/maer volghtdaerin de z gº MPetten:



Dat's dzinckt ſoo veelghy meucht/enditghy wetenſult/

Teat’t hart van ſo?ghe leegh met vgeuchtſalzÜn vervult.

'Htenpzys de TDzouckaerts uiet/diehaer in d?anck begraven/

Janaken haremaegh voo! peder ſchip eenhaven/

Enlaten in die ſlups/ſoo connen indevloet

TPathy deſelfdeweghdoa volhepdtkeeren moet:

Datig Silvanen WerckenSatyrs die niet Weten -

MDat tot.dendzanck belanght amdoefbeptte vergeten,

HBaer ditis indend?anckeen wegheſteldedeucht/

MBp meeſter vaude MPün/bpoozſaeck van de v?eucht/

En die ſich inde UPhn tegulſeyek verbüſtert/

MDodt buptenſpoo gheyoertis beeftelück vermeyſtert/

Die weet niet dat de UDHnons totgheruſthept ſtreckt/

Zylooptmagulſighept/die ſyneuroemers neckt

Aileenomvolte zyn/alleenelückom teſtoffen/

Dat hp het Pentjen ist dies alcan oberpoffen/

TPits 'tpunctdaer 'talop dzaepttotuwen grooten lof/ -

@ Bacche, datmendinckteen ongevepmſdepoff/

Alwagghel beentmen wat/al ſchimmerende ooghen/

Alisong 'tmeeſtebzepnen ſcherpſt verſtandtontvloghen/

Alſtamertouſe tongh/en ſupſeltouſekop/

Endatdevollemaegh wo?pt loſſe winden op/

TPatraeckt dezeden uiet/datpzÜſen ſelfgº de Zeeren/

TPathoudt den wÜſen aerts in waerdenen in eeren. . . . . -

Degrootſtevan Het Landt op eene goeden tüng/ ..

TDie voghendeſenwegh /dietrecken deſen ihng: -

Ilaaer Schipperhoogher nieten wiltuniet beſabben _

Het Parcken moetin't kot/ghpzñt nietbp dekrabben.

Ep waermee maghick doch ſtaen b2eken münen kop,

Ilºer Dochters waerbpickaendoovedeuren klop/

MDatſo?gh ick inde MPhn/en willen ſp niet nypen/

ZSoo wilt ghp indeplaets een onghevalſchſte grijpen/

Envolt Heru na de conſt/laet dand're doen beſcheet/ -

En iſſerpemandtmeer die troocken van die kleet

TPeooghen Mieten traent/laethemv?p meeghenieten

TP2p dzoncken achter een van angHevalſchſte vlieten.

GEn ſootuniet perveelttedzinckengheltºck wp/

Äjincºdewelvaertvajjp/ --

Dant lieffelhcke goedt/diegaerwelſaten voözſtaen/

TPatſp de 002ſaecki Zhn Vandat wp niette looz gaen/

Enſo allepnerkens voot climptop van trap tottrap/

Cotdat.de wüſheptisgyecropenindekap/

Lot datboertveuchtgich/lach/en nimmer grüſenjocken

So ſo?gleUS camer veech/enboen de vuplishocken

- ---

-

Ban

 



Dandzoefhepdt lang vergaert Enalwatdatteris

Datubeſwaren can/doen quaedt of hindernis. - –

Ghedenckt Het Landt/de Pºins/en verziert nieuwedoncken/

KTot dat gHp achterdochthebt Uptdeplaets ghecloncken/ :

Enals ghpvolles maets gheboethebt uwen luſt/

Soazepltna luperbedden leght u hooft gheruſt.

D Bacche, ick ghevoel ukrachten in mhn wercken/

ck hebte veelgheſien in ugheyuldekercken/

etdzaept awatteris/devoet verlieſt ſyncracht/

Loaghſchimmert/ick ſie lichtin'tdiepſte van de nacht:

Äck wozdt een Philoſooph/ick Woºdthoe langhs hoe wjſer/

Äck voelgheenſwarighept/Heloſſe tonghſlaetpſer/

Chartgroeptmn in hetlüf/enmün ontſtehenbloet

Sweert./fabewüſttezünden bitt'ren GDologhs ſoet/

TDie nute velde waer/Hoebzaefwaer Hetteſterven -

Booz 't Tandt/om eenen krans van eerente verwerben.

Äck trotshetongheluch/'kenvzees gheklap/gheküf/ «

tenmin/noch wozdtghemint/ick ſoeck voo: mhn gheen MDüf.

TPe WTHckdom is maerdzeck/vergifteen waen volquellen/

Envsertſhnepghen Heer dooz looſeraedtter Hellen,

Cisalaenkettinghs vaſt/ den Mähekenaenſhnghelt/

Eenpederaen hetzhn: MPpalleen onghequelt?

MPp Hartjes ſonder ſo?gh/ wp v?p ghewo2den Meeren/

Gheſtapelt in deruſt/wat ſoumenmeer begheeren/

Eenſlaep-dzonckisdenepſch/omdaldergrootſteſtaff

En thooftbecroontmetſozgh/ickdeſendzonck niet gaff.

@ MDün-god! wat een vºeucht/mhnduncktick ſiede Goden

Derlatemhare Saal/eendinckwerterverboden/

TDatal wat ſo?ghebaert/ende bekroſen nijt/ –

EnHebbby ons gheenplaets/noch blijvenmutertjt.

3 Bacche, 'k ſou uroemen grootedadenſebzijvenr-“

Jckſouwel mijne Pen tot op Parnaſſodzijven/

-

-“

TEndwinghendaer'tgheſpupsder Nymphenuwen WPjn

Cenementot vermaeck/enlatent waterzyn/

Enlatentwaterſtaen/enlaten Phºbus varen/

Envooz den Lauwerierte memen MPyngaert blaren/

Enuinplaets van hem/uſConin't plaets van't Paert

Doo d'Harp eengrootgelas/dan waert depünewaert

@meen Poé teziºn/muzhn Het vieſe grillen -

Datwater vºn Prºböetonſeaders ſwillen/

Jºuis hetpdelhepdtdateen gheſwindehop : -

Ghenat in dEpocreen van öſanten tot.de Cob. -

Canſinghendai wathlinckt/javan eenblaesnetboomen/ .

Matieföeavermach/waerboopenſongyewoonen. - roe ':

 



----------

CPfnetztect 3 ngſsbeoptinſeven varſche bieten/

–-

doe't Bootſvolck Haer geneert/watdatden Botnuandget

THieinſjn ſueren ſweethetkoſen Winnen moet/

TDat deed den Mantuaan,maerzÜnde eens beſeten

Dan WBÜn die dit verachten ſozge doet vergheten/

Daeg op met Galathé,Alexis die Heeft Upt -

# lopt noch blaetmietmeer/maergheeftpetalten bupt
L Ä ig regalen Bacchudouder blaghen

dem vanhet Landtop Zeejaſelfs vooz Tryenjaghen/

Cbeginnen vauditwerck tſchönt recht gheſepdttezün

Zck die eerſtwater dzonck benuugHevultmet MPHn/

En Nymphendatgpp meentdat Phºebus ons moet leeren

"Cispdel/ Bacchuhoutpemen ual in eeren/

Wºpſtöztous whſ)epdtinenhelptors ſootepaert

Datternoch Paver/Hop/noch coſten wozdtgheſpaert/

Poeeten dienietzhuingarengheeſt beſtoven

Panugheſwinde vogkt wat batetdatſeloven/

Datbuptenu beſtaet Bacchetcomtte kael

WBantinu lepdt Hetpiten gPeeſt van altemael/

Ghpmaecht.dedoevebpendenbeſwaerdenvolßck/

Gbymaeckteengheeſtichquant vaueenviercantenmolöck/

Endatgbp meeſter waerten quamtonsſtadigh voen

Hºet WBhnſop van de Kün watſoutghy doch nietdoen/

GHp ſoutons in den ſmaeckbau d'alderwzeetſte gallen

Doen ſpotten met de ramp die ons comtovervallen/

Ghp ſoutong in deſtandt van'tſwaerſte teghemſpoet

Doenlachen methetguaeten ſpotten methetgoet/

MDaerom demeuſchinpinen ſweet ſteetslepdiendwerrelt

GEn unaeckthem toreen ſlacfvau't goeten vuple werrelt/

Ghp ſoutons doen deſtaet van d'Hooghſte HobelingB

2Beſpotten arme womgyelHckeenvºpevinck/

MPp zyndeſteets ghenatmet onghevalſte vlieten

52iet van dcupt öe hoefmaerupt de Dzupvenſchieten/

ZSoudera wie ſrt opt Pharbi cloeckheeft gºemaenut

TBoei .ſtrren Pax bed?thfeu makenſe deſcyaemt.

Poe ſouten bioe man u Crommelhoozenroeren/

AZoe ſovº:n Wr. Jooz ſaugH her 1Dolck ten CPozlogº voeren/

WHaeſoudes. Ya so: WPijn bzſwHynenal degheen/

Tiengerec.g a022. JoW Ua Olsbedanuptereen/

Schlatt ſtaeu ...umic-x HP toi Chenoelſoucouren

APP bzuchtxu ... per ſhoeu her Gzieckenlandten Komen/

GEn Dzalehrirken bet taubt Datm:dden inde See

Dr ſolle vioeoe4Lage, zu Gi:ſe Lanöenmee.

JLaer muterWhittur.et de LauWer nuachghenieten

Ban



Pan't waterdatmen ſepdt wat meerdercracht in heeft/

Als't water datde Maasen kouden Yſel gheeft/

Enwilter niemandt aen als koepen endepaerden/

Cgheſlachtdatminſt gheleerthoudt botheptmeeſtin waerden,

PZieromisuweconſt/ó Phahe! nietgheacht/

5Baer doo? te deunen d?anckheelander voetgheb?acht.

GP Bocken ſonderbaert / CP Ezels ſonderoozen/

Mepnt ghp dat een Poét tot water is ghebogen/

Klaaeckt dat de Gauſſen wÜs/aldieder züngheweeſt

Ennoch zhn/pziſen vloet/maerdzincken't WDijntjeumeeſt,

'Tis waerdat gheen Poée enis of wo?tghebogen/

TGitblaeſthem ſahetſchynt den Phah indeoogen/

Doch wozthy eens ſo oudt/ghelhck als Bacchu was/

Lºeeft van dewater Nymphſhn Oeone den bzas/

Enſethemop een Ton bekroont ſynhooft metheulen/

Begintmet UPjnbedoft/een anderrolte ſpeulen/

25zenght wondrenaenden dagh /dienoptenzhn bedocht/

HWAaeckt Circkels op de aerd'/en ſterren inde locht:

Poeten ſonder zout/de jonghe waterdyinckers

Htennen deſtreken miet van d'afgherechte linckers/

WDant alſeditofdat maerſettendathetſlupt

TDan gaenſe wander grof/hoeweltmietveelenſtupt/

'Cisal bp d'Hippocreenen Hoefſlaegh datſe ſweeren

Een d?oppeltfenalleen van't Water ſp begeeren/

Datop Parnaſſusvloept/ Dwht verdwaeldenhoop

Tenlepdt in't waterniet/loop waterſuppers loopt/

De MDhm iſt die tonsduet/die ongheveynſdenappen

Ilaet Lähünſche opgevult die wüſen ons de trappen/ .

TPaer 't rechtemaetje ſchuplt/ditcluwen bzemghtons deur

Deweghen van den hofdaer talmoetblüven veur/

TBitb?enght ons op Parnas bp PhaebusenÄ offers

Ditopenthetghehepmdoo onghevalſképêffers/

Enmaecktons niet alleen datwpde Nymphenſien

Ilaaer ſelverdat wphaer goet rondtſeſsentjesbien/

De 192phepötbzenghtons vooztdenckt wat wpal vermeugßen

Alſtonghevepuſtghemoedtlepdt in de grooteteughen/

Alsomſen 25aender-Heerden Bacchu.comtghegaen

Entaſt den hoever vözſtmet eeuen Koemer aen/

Enjaeght devzees haes op deſtouthepdt moet gbpweten

IPeeft meeſt de werelt in enringhelt de Planeten,

MPp volguenachteraen eenpeder cryght zhºt Nimph

Enbiddºſe om haer gunſthoe ſoet iſt op Olimph,

Alſt Cloſter is gheſtuerten Phabusaenghebläſen/ . . .

Meuſiught/Wendanſt/men ſpzught/nnenºf goethertighraſen/



Mendzinckt ſoo veel men wilvan d'Hippocreenſ vloet/

MDant die iſt die de MDüninons weercoelen doet.

De JNonnen van het Stichten doºven mieteensſuerſien/

3 Daerp?ijſen 'tgoetgheluck van d'onerbaren Stuerlien/

Enwereuſos wanneer wp comen wederom

MDpp?ijſen Haren deughten ſinghen Haren roem/

TAir is de rechteſlagh/wathoeftmen langh tebed'len

Enals een blinde man een gamtſche nacht te ved'len/

TDeſtouten hebbentbeſt/dpinckitin entoontdat ghy

Hebt water ende MDhminuwerHmerp. . .

Bloodt hart had noptghelucken ditverd2Üftghpommers/

Bacche, doozuſop en opgevulde Kommers/

Dat weetghy Helden die als nieuwe ſonnenriſt/

Endoo? bedampelt dicht denouden Paderpºyſt/

Endoetghelick als ſp veelmeerder als die ghene

Diedoo: een ſchale Beeck haer van de Phnontſpeenen/

CEnhouden't met de gheen die in vieſvaſerp

Perdedighen het ſpits van nieuwe Hiettery/

GDp 't clieve van een Hapº/en b?eken hareharſen

Omupteen ſuere TDzupfghevuerde MPhnte parſen/

Eneen mieuſchiere vomdtte dºtiven als het goet

Äck ſegh haer wat'rich hart is vol van wat'rich bloet/

ZS'enſch?eunten gheenen TDück/maerwillen doo? haer weten

Schier ſtoppen alle leck en vullen alle ſpleten/ -

ZSpwillendoo?'tverſtandtdathaer Hetmeeſtontbgeeckt/

2Bedillen alhet gheen een anderſchiftoffpzeeckt.

Ghp weet dat ick bemin/ GP UPjn/gheen nieuwe vonden/

Enghpuniet bemoept met't gheen niet is om gronden/

Ghp weet datal't crakeeldat bp ons can ontſtaen -

J.Net eenen milden d2ouck van Wähhrſchen is ghedaen/

C9fwp ſchoon altemuet de Nymphen eens ontroeren/

Enderweu onſen gheeſt in Stadten Hiercken voeren/

Daer Phabuenſhnrot/devuple dampenmept/

WPatſchaethet'tis de MDün/hier meed iſt älgheſept.

MDatſchatet een Poét die Het verſchepden krommen

Pandeenendanderbeeckis doo?en doo: gheſwommen/

Dieweetwat op Parna en elders ommegaet/

Enwinthetvzedigh zhn in WPhnſop by ſhnmaet/

Pºyſend degulle vºeucht/die uieten isbefpzenghelt

Flºetanders ſtaeten luſt/die mieten is ghemenghelt

Net nüdt die pemandtſchaet/maeromſönepghen luſt/
Zept in de ſoete WDijn ſyn v?eed'ſaem Hart gheruſt/

Dmdathy daer in vint veelmeerder vergenoeghen/

Als’twÖſhooft in ſhn doenenwzeckaertinſhn Wºzoeghen/



CDmdat Hp waterhaet/ welwetend' dat Parnas

MPel Teer-Pou vanons al / maer gheene Poedtſter Wag.

MDel Wetend' dat 'tÄ datpeder moet begrüpen/
- -

Dnsſpitzen ÄghſººpÜºwetſteen ſpen:

MPelwetend dat het wolck/datdickmaelsonsbekoozt

ZSalgherghertzhn/ja oock in erghernis gheſtoo?t:

MPelwetend dat Betons enthdt/en gelt.comtvloepen/

Dns achterdochtoutvoert/en harſens can beroepen.

Jawattertoebelanght; maerdie in weltevzee

Faetpeder in Hetſhn/en in ſyn Wercken mee/

Enneurytſönen ſanck/enhaudt veelvanſyn Dzienden/

Sp?eeckt niemantſchanten ſmaedt/maer ſpeelt.de welgc

Eert die pp eeren moet/engheeft eenpeder tſjn/T

Eplieve doethp quaet alblüft HP bp de MPßn/

ó Bacche, net mét äl/laetanöre Cpinersſoghen/

CEn maken overlegh bau dieſe nieten bo?ghen/

PCgetaud'ren Wozden grºs in't gheen Häer mieten raeckt/

CEnzjn tot gheeneepndt in cratſerpÄ :

Ickhouhetmet de UPßn/en volghu Bannieren/

Zckſchuw diepdeHepdt/'ken ſtoock gheen booſen vperen

TEenpedervoo ſich ſelfs/en hier opneemickaen

Die Läoemer die ick noch bp münpaddatenſtaen/

Enveegh Hem't uwer eer tot op het leſtedzopje/ -

Begonnen meteen d?anck/geepndight nuet een ſopjet

- -

- -

ſinden/

-

- - - -

- ---- -

- - - - - - -

-

Änyjſtmenjrdijnd jajſanck/.

Ä deWPijn tot vzeucht/en miſbzupcktÄ dzanckt.
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Aendenberiſpenden Hater.

NU ghylimnuchtrensmoedtshooghmoedelijckbedaertzit,

Wilt ghymijn boertigh Liedtenblijden ſanghberiſpen,

Uſeerenvoelt ghyniet, mijntonghehoort ghy liſpen,

Terwijlu bitt'ren mondt in achterklaptepaertrijt.

Nochtans ghyvolvan nijt, vry van eenbooſer aerdtzjt.

Enſoeckt myvolvanwaen, voor godtloos uyttegiſpen,

Zijtwormenſondernut, wechſchadelijckeriſpen,

Dietgroen der aerden wreédt, enſelfgheengraesjenwaertzjt.

Watwilt ghykſendenbalckinubedrieghlijckoogh,

Ubooſen aeſem ſtinckt,Ä endroogh

Is Adders. U vermaeckis ſtoocken van verſchillen,

Ghybaeckertuinquaedt, en lacht omand'rensſchandt,

Wieſoumetuwºghclijck, öGoden leven willen, “

Die ſchelt, omdatickdrinck twelvaren van het Laudt. -

---------
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