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Êrgö Quintilium perpetuus fapor
Vrget? cui pudor et juftitiae foror,
Incorrupta fides, nudaque veritas,
Quando vllum invenlent parem ?
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s.
jSondtius occubuit: juftum cohibere dolorerrt
Quis valet? haec qucm non mors inopina movct?
Solis ad occafum meritis celebrant ab tfrtu,
In commune bonus Bondtius occubuit:
Amftelii laus prima fori, quo vindice tutam
Est fe fasfa Themis, Bondtius occubuit.
Hei alibi! quot tumulo bona nune conduntur in vno
Commoda quot Patriae diripit vna dies!
Est aliquid doctam Themidi fociare Minervam,
Perpetuo et ftudiis invigilare bonis:
E t gerere est aliquid generofo pectus honesto
Incoemm, et recto ponere calle pedero.
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BONDT.

A c h ! Bondt Is dood! wie kan zijn droefhek fmoorcn?
Wien trefc geen flag, zoo onverwacht als grootl
Die zijn verdiende aan Oost en West deed hooren,
De Burgervriend, de goede Bondt is dood!
Astraea mist heur vooripraak en befchermcr,
In 'c pronkGeraad van Amftcis pleitzaal, Bondt.
A c h ! welk een fchat zinkt onder weinig marmer,
Gaat in een uur voor ¥ vaderland ten grond'!
't Zegt veel in \ choor der nutte wetciifchappen,
Vrouw Themis hand te huwen aan Minerf'
't Zegt meer in 't fpoor van deugd en eer te flappen,
E n 't edel hart te hoeden voor bederf,

Eloquio est aliquid venenata infringere tela,
Nee nifi pro justis bella movere reis.
Mercurii est aliquid leges et nofcere jura,
Omnibus in causfis fasque piumque fequi.
Ast rarae hae dotes fi confpicianmr in vno,
N o n hominem, fed te cernére crede Deum.
Aeternam his meruit laudem Noordkerkius ingens,
Amfteliae quondam publicus vrbis amor.
• IUius et meruit vestigia certa fecutus
Bondtius hanc, tanto non minor ipfe Viro.
Hos amet, hos digno fcmper vcneretur honore,
Qui Themidos leges et facra jura colit,
Optet et in tumulis vt molliter osfa quiefcant,
Illorum et cineri

terts fit vsque

levis.

Ast proeul his tumulis rabulae proeul este profani,
Quos avidos lucri fasque nefasque rapit,
Caufidici efficitis qui deteftabile nomen,
Pcrnitiem in Patriae gens male nata tuae,
Quos manet infanes in iturum dedecus aevum,
Quos hominum opprobrium, quos manct ira Deum.

t Zegt veel de trouw, bedreigd door havikspennen,
Niet dan met recht ter pleitbank voor te flaan;
't Zegt meer de wet en 't koopgebruik te kennen,
Op billijkheid en waarheid acht te flaan.
Bezit een mensch die fchaars gefchonken gaaven,
Hij wordt met regt gelijk een God gefchat.
Hier door verdiende een Noordkerk de eer derBraaven,
E n was voorheen de lust der Amftelftad.
De groote Bondt, hem loflijk naargetreeden,
Vcnvorf al de eer, die \ Y zijn voorbeeld gaf:
Wie eerbied voel' voor Waarheid, R
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Beminne en eer' die Braaven in hun graf.
Hij wenfche rust hunne asfche en dor gebeente,
Hun zielen heil in ' Elizeefcheveld.
c

Maar vlucht van hier, ontzie dit grafgefteente,
Gij rooversrot, die 't recht verdraait om geld:
Gij pest des lands, ter kwaader uur gebooren,
Om wien de naam van voorfpraak word veracht;
W i e n , niet dan fchande in de eeuwigheid befchooren,
Der menfehen haat, de wraak der Goden wacht.
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Contingat vivis meritas eludere poenas,
Post obitum ast vmbris non erit vlla quies,
Supplicia Eumenides infligent vindice destra,
Aeacus et judcx vsque feverus erit.
Sed quld in Elyflis vos curat Bondtius ons!
Cognita non fancto nomina vcstra choro.
Saeva Beatorum non aures murmura turbant,
Quïs dator optata posfe quicte fiai.
Ergo abünt lacrymae! non gaudia flere pióram,
(Sint dicenda Heet pabüca damna) deect.
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tu Bontiade l foboles dignisflma Patris,

Facmeritis repares publiea damna tuis;
E t tam virtutis Patriae, qaam nominis heres,
Fac maneas jaftis portus et ara reis.
TOUS.
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Kunt gi] die toffe uw Jeeven lang

o n t w ; j k e J n

Vw fchim verwacht eens rustelooze pijn;
Want Minos zal uw vreeslijk vonnis ftrijken,
Een Razernij uw ftrenge frrafïter zijn,
Maar braave Bondt, fa

d e

Elizeefehevelden,

Bekreunt zich aan uw traanen noch verdriet,
Hoort nooit r n e t W uw k w a a d e n a a e n „ j l
m

d M ï

Daar zijne zie] de zaligheid geniet.
Wilt Yftad dan niet langer traanen Horten,
Schoon uw verlies befchreijenswaardig is.
Zou droeve rouw der vroomcn vreugd verkorten *
Neen! klaaggefchrel herftelt toch geen

g e i n i s
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Maar brave Zoon des allerbesten Vaders! ^
Zorg dat zijn roem in uw geflacht beklijft,
Dat met zijn bloed zijn

d e u g d
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, ^
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E n gij de fteun van braave pleiters blijft.
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(Naar 't Jatijn van den Heere HIERONIMUS DE BOSCH.)

Hier

rust de beste zoon van vrouw Geregtigheid,

Wiens lijkbusch door net Ten d'Amfte! wordt befchreid.
Hij was der weezen voogd, der weduwen een raader,
Beheerfcher van zich zelf, het richtfnoer van een vader,
Een waardig mtnfchenvriend, dit zijn natuurgenoot
Zijnfchatten,de eedle vrucht van zijn geleerdheid, bood.
Maar ach! een uurtje heeft die fakkel uitgefnooten ,
Sten vrijen mond van dien opregten man gejlooten;
Nu twist de burgerij om bunnen voorJpraak, Bondr,
Of zijn verlicht verjland of deugd den voorrang vond.
J. V A N D Y K .
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Bij J . M E IJ E R , Boekverkooper, 1792.
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