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JAN VÁNDER VEENS
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'

APPEL :

Vertiere met feer aerdige Konft - Plaien .MITSGADERS

Í Sijne Oude en Nieuwe ongemeene Bruylofs 2ege -

Zangen , Raetfelen , üytgebeelt met zin -rijeke öytleg-gingen;fijnG

yioyty&gt;oor defen fiogedruckt ,
ij .

Den twsetis» druck ,

Jioen. ^idam lagh ¿¡equet/t,doer 't vallea inde xcttdt .•iVloeyd'Ctterend

't &amp;een ade leet en. guaaf ter veereldt heeft ¿eteekr .«J,i4•Cretych¿¡/¡yh

'Vytr ddams AppelJprootEilende,ZüfidertDoo
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Edili , Eirentveße , \jlchtbxre , Wìjfe , Voor«

finnige ende feer Befcheydene Heeren»

BurgcrmceftererLj , Scheepenen_j
ende Raedt.»

Der Stadt
DEVENTER .
MYNE GEBIEDENDE HEEREN ,

M En feyt datter heden noch tonghnoch
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fot Goddeìoofc onheyl, raetafkeçrlijcke walg elîjkeftraf

d'onbs -

d'onbequaemheyt mìjnes Stìjls) de vrylgheytgeno«meno

En keiirfVoor't aen^ememfle &gt;
Het aider onbe&lt;¡uaemfie .

Des feyde feer wel Ciato deOûde , tegen de h«jneckig
() 4
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een Biiyck die geenOoren en heeA , Indien de treffe^
lijckegeleertheyt defes Mans , gçhylijcktaende loet^- ¡
vloeyende wel - fprekenheyt , voorde dohime Wulp -^,

i

fche cnbeweeglijk was3walgende van fulkenNeftar ,

i

ïichtelijk ftaetdan te pçylen hoe onfmakelijck mijn

Íg

i Ve »teer alfoo ick notyt Caflali \&gt; !ocdt en Tvondt ,
51 Veel min daer "Vati ontfingb ten drùppel inde Mondi .

Niet hebbende te baetals de Borne mijns natiiyrs ,welc
en mijn gangli ponde k en niet te del ven . MiiTchien

,

oft hçt y e man t mochte ten goede bekorê ? men fpeûrtvaek

, , '.Des hoop dit min of nicer,dees' mijne lecke t&gt;loeiH&gt;^Saldeiùç

In voegen ais Virgiliús , welcker feyde , Peirlenvon

Hiijnc

mijne Lands - genoten , oftemede - Bùrgeren der ver-ìnaerde

'h ìVetifch dat Jlthcnc bloey ( onaengeficn tnijn Icet )Soadmigb
Dit wenfchte Ariftidem iìjn ontrouw Athenen ,

wat zìjn wy danwelverfchñldigttotonfegetroiiwcfc

Dcvcnter? onder wiens vreediàme vleiìgelé wy fchiijv«leu,d
(* ) 5
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ende prijfe fijnes naems , tot befelinge van dien , offeren

Edele , Er entveße , Achtb /ire, Wijfe , vo orfinnigeen

U E . D . OnderdanigenDienaerende •M

Jan vander Veen.
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JAN VANDER VEEN ,
Op íljn
ADAMS

APPEL ,

DE weet-lufttot hetgeende Menfchc niet moclitweten,
Verruckten 't eerfte paer , en deed het roecklooseten

Van d afgekeurde vrucht ; 't welck , over hun geflacht ,Njetdanelle

Dit hebt ghy , Geeftigh Man , ten bake van ons leven ,DoorZinnebe

Nostra Damiís L^n .

Q

P

JAN VANDER VEENS
tA D A U S

i/ZPPEI ,

D Oen jimpbiott depots en Suenen kofi Verleyen ,

En teinmen met de luyt denTyger en de Leeirto :£mOrpbeigckl
Kit
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n« zv" &amp; í^^', teem 'en yfef on^et ecm&gt;

Veel brojfer in het goed* en harder in het qtiaet jEnbuyghtg
yiiet dat ick dies u lof , en penne "toil ontrecke/i ,

Laet die de Beeßen al betvegen &gt; en de Steen ,

Maer fin bet fpreek-tvoort eens , de Werrelt is t&gt;ol geckett »En
Adr . Stickí

HEKT^HZrVEHDAL .

Op
} AN VANDER VEENS
jt P A M S

jí p p F L .

DE waerheyt fpree¿t , en fchrijftghy, vander Veei¡'¡H
"Waer van de lieve outhcyt ooytmetre'en ,
Onsna - lietd' Helle iclaerheydt .

't Is out en waer , 't is meer als helder klaer ,

Godt fonder lack onsfehepte ,

Soo langh deneerften valfchen Logenaer
Tot af-val Adajn repte :

Den Appel dien hy ongeoorloft nam ,Onsdaeghlijcxn
Ja wat onsvolgen fai van Stani , totStam ,
Sal 't felve , als wy , befueren .

Het Griekfch' paar wi jfen ,waçr van d'eenbefchreyt -

De werrelt fijner ti jdên ,
En d'aer belacht des Werelts ydellieyt ,
Vv y beyd' in u belijdcn ,

Op

Op
3F AN

V A N D E R

ADAMS

VEENS -

APPEL .

PRijß m hem die V met zoetigheden ,Enbevallig
Cieret dat d'aenhoorder lockt ,

En den Lefer gretigh tockt -'Aenge.•*daermen(metb
«enofte

&lt;chrijr«n,

, 1 „

„

i

.

* *-

t Zoetfie Met en zoet hier met ,VScherpftereyn

Door een foete flijl allein ,

JNä. M Maer eyfcht ivoordenyolyan re- en ;Worden,lee

En geenflip y er loor en Uet .

Leefl dit Boeck , hier zùldy t * zdmeZien,gevo

V» Zoeter dan in lange Tvijl ,
* XJyt de zoete Wcfier - landen

Eenigh joet quam aen onsßranden ,
Aen
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Acri de Re'etì , vereint met leer ìTeeldßervand

Deùgd' die voor de helfche krachten jBere,die-voor

Deûghde , die fijn Teeler rijckt ,

CMet een fchat , die roeß noch mottenKanverteere

Nßch in voorfpoet en mifgroeyt ,dMaerintegenfp

Trijfi ty hem , die met foetighedett ìOfbevalligheyt
Cieret dat d'aenhoorder lockt ,

En den Lefer gretigh tockt.iVatloffairri-udanber
Vie u Penn'fio Tveet te ley-en

End' alfulekeßreecken treckt ,

* £ Ì

Eftfio Deúghd' en Leer op . ^eckt .tèVande

Eick Ho or Naar ''îGoedk *

1
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Op den

ADAMS

APPEL ,
Van

i A N

V A N D E R

VEEN .

j? Ens rechten Rijmers wit is ftichtelijck Vermaaken ,

Maar felden vint mer een die't rechte wit kan raecken :Menmift'e

Hoe dat verboden ooft de werelt moeft bekoomen ,

Dat in dien íchoonften Hof ,. aen Edens fìlver -ftroomen ,DenHem

Dat die , van fonden - lùft , tot fonden -haet getroeken .Haervuylevu

Ons ey gen fnoo bedrijf foo cierlijckten toon ,'tGewisgeparftvá

Op
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VEEN .

Planter van de boom ! die et Appel ons komt j^
Hoe is hetmogelijck , dat ghy in eenen Geeß ,

Die op hetgeeßighfiveeft ,fo veelegeeß doet leven ,Da

Alst oogßg in de lijß linos ommetreks vermaacl ,En
Ik meenjo d' Appel , die ons Grootvaâr eer bekoorde , :

Dat hy om eenen beet h et Paradijs verlief ;Haddeep
i

V

Dat hyfy al teßecht vanfijn vermaak verßiet .Oge

-

V

*

r.

Ver win v Selve k *
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B O R G E R Y È
Der Stadt

BEVENTE R&lt;
ZYtminneíijck gcgroetmijn lieve Landts - gencò -ten,
In d'Over - oude Veil an Druyfi Grift ghefprooç,tfen,

By vvien't gemijterthooft van Roomfcheheylicheyt,(Onveyljchin

Al - waer hy búyten fchroom den Adern bceft herfchept,Enlcgerde

Daer hem deíbeteweeld' de blcke vreeb af- kufte ,ßy'tvochtichC

Te roeçr vvanncer de Lent mer bloey fcl bloem en bladen»Hcelic
Daer
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Daer Philomela queelt , in 'tkronckeligb geboomt,

Dacr Titer Icyc geftreckt cn dart'le deun tj^s droomtVan"&gt;ap

Dacr mennig Harder ppngt 't gemarnaert vee te wachte»Da

Entotdefangh bekoortte wyl de kudde fnoept ,Enwaumelt
En Iaet alleen de forgh op fijn getrouwen h'. «eder.

Ivlaer neen al langh genoegh de Valuwe belpjedt ,

"Wend' om her wacker oogh belonckt eensons gebiedt»Beniw

Als of al - hier den ooghtt ghet eelt was en gebooren »

Dacr over - vloet van vee verheerlijcktonferidifch»Engragel

C3Ò wy verfchuldightzijn ) daer Gode voor te geveñjSehoon

'r Gunt jns en onfen kreyts mer honich w as en raten ?Vci'vul

Sn milt wert ons geteelt 't beloofde lantfc foet ;

Niet min is onseen beyr van blaatent veegegevenOfLabans

Die onsChriftallen ftroom op haren rugge IaacEngroetdaermedeT

Als door het edel vlieshaer fchraalgefin te voen :Nulaetonsonfe

En die met ware roem niet buy ten daatverheffen :Onnodichklare
Onnodich 't over fchoon te çieren met flu weel .

Onnodich ons geweft met paeu wen pronck te veed' ren ,Daerd'Ey.k

Anfiende 't vclt gebloemt 't gheboomt met vrucht behan -Anhore

So fietme tak en Itam ontkleden en ontoyen ,

De Romp tot brandt ,oe huyt om huidde me te loyen ,Ennietallee

Noíb

Koch ander heir - genot verandriiigh van brand t,Brenghtonsm

Du -; mijncn hier een fchat van ongemecne vvaard' ,Deburnersu
* t Is waer Batavia u Veenen zijn te loven ,

Veer boven d' onfe , maer in bout gaen uw' te boven*Datonsut

Dus y eder heeft'et zij n ghy wint het mei de Scheepen tFn-vyzij

Vaack meerderalsdegeen die rinckelenmetSpooren ,Ofdie

En lien hoc çierlijck die met Hpoven is omvat ,

De vvelck Robyningh ais de Dageraetfche Roofen ,VanPruym

En lean d'onluftige tot dubbel luft bekooren ,Aenliende'tSo

Daer's Mays in'trijlc n en, in't daalen valide Son ,HetNachtcg

O fiere Pbilomee ) Îdanck - heb o Coninckskindc»pieonseno

Fn zijrons toegcneyght ja toe gedaen in allen .
Wyl ghy u legen oock bie* binnen onfe Wallen ,

Daer

Daar ghy ( al - eer Auro or liaer în't fchaarlaken pronckt».En'cwerclt

Voorwaer iodane gunft bcwijft ghy weynicb Ste'en ,'Wacropwy

Die mer haerfaulet Braye , ( als met een lijn gefebooren , .)Soçierli
Ot ift um dàt de lucht en ftroom u angenaara zijn ,

Die foe ter alsgemeen , gelon t en feer bequaam zijn íHetzyhoe'tz

Die u gezangh om veel in bare Hooyen vveníchcn' ,DithebbenvvyB

Reyft vry de werrelt deur oiFwaar de Sonne blaaktSoíchopnenLan

En fpreken ons gefin en Lants- genooten aan ,Diebuyghfaamzijn,

Die vaak de koortfejoeght in 't harte der Tiranncn ,
&lt; **) 3
Goát

Cìode geve fukfceS keer in u gemoedight hartTotvreefc&gt;fehr

Brood drnhdken oyerdaat en grootfche hoverdy ,

Of wat an't vîéyébeklijft tot doemenisder zielen ,Gebcelve

VGunt niet alsgeeñ'lijck ongh te rcchr en kan bemicken ,No

So damine itótrdè iöet kar müden uyttet net ?

Dithebrcku HÑ-dtíáTt tot fchóafòl op gedragen ,Mifhaechtt
Dat dit mijn berte bsrerr vóotfeker ick u ljeden ,
Die tot beviftvattdien u kotn ilyt jonlte bieden ,

Mij n overfchöt Vati ttj t tot Rymei^y geplant ,Gegi'peyttrtt^éñ
Die u aen lijf en ziel behoe voor ongeval ,

En wenfehe dät hy daer wil géeftélljck in enten ,

Der Duy ven fimpelheyt , en vöorficht der Serpenten ,Hetgun

De v/clck' a heyliglijck cneeuwelijck verçier .

Stirn Recht.

JAN vANDER VEENS

ZI £} TSI E BEEIDEN
O F T

A

D
^

A
p

P

M
E

s
L-

-2,

De Crißahnt ßroom is't Schilt van de ene kant ,Maaron

DEn Arent fcharp ter fchoor met uy t - gefpreyde veere» »N
Of anders waar 't gefin des Adelaers gefchent :
Dies alle die getrou den Adelaar beminnen ,

Roept byftandtaen degeen die'talles kan ver Winnen ,Tenè

Schoon of die vlytich pooglit het quaet te weder- ftreeve " 'A

'
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t'Eerß

'tEeríksJ
ZINNE

-

BEELDT ,

Stemme : Di moy , di moy birene mon amy „t^tEflepenSta

VJtjetvoùt aen Trom , gehy likt aen Trompetten ,';maarailesisonnû

ßoo d'oppermachtfijn macht niet wil beletten .

^
12 .

Noch 't kriclendt Heyr bekleet in blank Metael , EfaiaNochfcha

SijnOogen - wenck doct beven Bergli en Rots',
En fijn gedacht doet alle hoogh - moet dalen ,

Sijn gramfchap doet verfwinden aile trots ,
• En fijn geiklu kan in den afgront flralen .

d'Onmog'lijckheyt is tnogelijck voor hem ,
Die uy t een niet Schiep Hemel , Lucht en Aerde ,

Deut .
33 . 16 .

Ezec .7.*9-Sy.i».&gt;S

Jcr . io ,io.

Pf. 13»

En fo hy wil , kan weder fijneStem ,
Die brengen tot een niet , van geender waarde .

7 . 8.

Matth .
19 . 17 .Getief.
1.'.

Ick feggehem , die fonder Aardtfchevondr ,'AlsSpiefl'en,Roers
Pf. " 3î

Al wie 't hem lûft verdeiget in den gront ,
Die moeten wy voor al de Wal betroùwen .

t.

FC4Ä .
Ezec .3+.3S.

2 . Saro ;

ZIJI .
Ghy die daer voert den Arent in ù Schildt,UWeder-vaeren'tgün

,

Is nu verfoet en ganfehelijk geftilt ,

J

Gedenck nù die , die voor ú heeft geftreeden .
Het wreede Jock van úwe Borgery ,
Is afgement doòr d' afgeliorven oúders ,ia2 Gefeten

pr. us1.2.3.

Gefcten ondcr Spaenfche Tyranny ,
Een lait (ey laes) te ftvaar voor hare fchoúdersi

Deut .

LaetGodtdewraeckghyallediein'tbloedt ,

.lias

En aard'tgeen Wolf, en veyligh zijii de Lanim'rcn .

Ghy Poorters t'faam verloit van Neroos pcft ,6o-So
Pf. 6j .

Sv 36

® Heere Godt weerhoùdt het wanckel radt ,
' O Heere ítaat doch onfeklcyne macht by ,

Prov .
zy . 25 .

O Heer bewaar doch Deventer de Stadt ,
Q Heer hoúdt wacht lo zijn \vy t'famen vvacht- vry .

DEVENTER .

ES» Keyferlijke fiat een Iioolt van haar geburen , IW

•tcervandenGravevandenBerse.

Trouitf
i

;

.

9

Trouwt vryìgheydaen vre e, geen lieffelijckerpferIsoytinNccte

BY defen tammen Leeùty bekranft met LauWerieretr,
En hoe dat by hem vry gaen weyden alle dieren ,
Hn iìjn betiiynden Hof met veel Tropheên beplant ,

Wert afgebcelt den aert van 't vrje Nederlant ,HetlichaemofteR
En yder ee.n behoùdt fijn Wettelijcke recht ,

En voorts de Pooten en fijn and're grove Leeden ,
Dat zyn de Vellingen als Sloten ende Steden ,

£n 't geene dat ghy hier noch by geteyckent fiet,
Dat is de krawke hoop oni dat de Vrede vlret ,
A 3
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BEELDT .

Stemme :
F-fpntsquifoupires, . 'ye . O nui ¿ijalouze n uicl .

DE Roem - Byfuyne klinckt veer over alle IlrandenEnalleRijc

't Is waer dat \vy ils nu een Yf'ren eeuw beleven ,Gelijck'etb
Te zijn meivaricb , vroet , en moedigb als een Leeuvv .

Ook mede 't meefte dee ! met eendracht heeft befchon -End

En vloogh na 't Heyligh volck die in het witte pronken ,Enblinc

Die daer met volle vreugd den grooten Schepper loven,Oov

By u Almachtigheyt zijn machteloos de machten ,DeRotfena

Dat wiert de vloot gevvaer die Neerlant wou verfmachtcn ,Eent

O ! Herder Ifraels wie kan u Oogh ontiluypen ,

Wie kan u ttxaf ontgaen " , ontduycken of ontvlien ,Ontvluchten

Geen Afgrondc is fo diep of kunt noch dreptr fien .

1mW

4

5

6

7

8

Dies

9

Diesis u Heer bewift den Staet der Ncder - lahdcn ,Watmangeldat

Wy geven ù o Godt alleen't beleyt in handen ,
Die onfen Vìandtt' faemkùnt binden aneen ftroo.

Ghy kúnt al wat ghy wilt , maer al wat ghy foùd kûnnenEndoetg

De vree alft ù belieft , ons voor de Krygh te gùnnen ,Devreedefoet

Wy bidden ù oHeer , o Heer ! verhoord onPbede ,Wybiddenûo

En bandt het bloedich Sweert toch eeuwich inde fchei

'tVrye Neder - landt .

"P* En kleyn beloofde Landt bewalt met Water- veften ,iZjDaai-me
Alwaar het den Maraan het herte beven doet ,

En iwellen als een Pad van fpijt en giftigh bloet ,

Daar van waar't mooglijk loti hy barften noch ten leftô» ,Eenvry

Daar yeder in't gevoel mach blyven dien by is .Enongecjùetftintlic

Dies zegent het de Heer , foo dattet groeyt en bloey t ,EnvandeM
Alleen , het »'aar na wenfch , waar 't maar de vroe gegeveo .

AV

A 4
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S

In'tEckwigh ßayßer Rijck isetOorlûgh ùyt-gehroedt,Endoo

Dit Beel! dît felle Beeñ is't wreetfîe ivreedt op aerden ,Heeftfc

Wacrmeed' het Landt en Luyd' cn alles kan vernielenjVerwoefte

En vvaer 't (ich neder - ley t daer fmoort de vvortel uyt,DitoutSerp

'tDerde

1 KbK 2evp - 323

'tDerde
ZINNE

-

9

BEELDT .

Stemme : Efprits quifoufpirez .

LAetMùfa fvvart bewolckt fich inden roiiwc ftellen ,Enfingenvanh

Dats vande boofe Krijgh , gefproten iiytter hellen ,Dieevenhaetde
De furien de Poels doen alle Trommen rafen ,

En hitfen Croon , en Croon , enScepters tesen een ,Enhebbenhaarv
Dies werter over- al heel bloedelijck geftre-'en.

T De landen uytgepft^verwrteftjvernieltjvertreden ,

Van 't Edele gewas de Wortelen geftnoöit ,

De Dörpen afgebrandt , de hunger inde Steden ,HetMenfchelijekg

'

De lûyden kael gefchat , geknevelt en gebonden ,Onmenichelijc

Dit heetmen krjjgs - gebrúyk , daar wiiment mee verbloey/En'tfw

Noch zijnder die de krijgh lof-tíiyten ende prijfen ,Enlovenbove

En kunnen " t op haar wijs' heel Chriñelijck bewijfen ,*inopdeJood

A 5

Die

IO
Dit hoeft geeirfegenfpreek ten wil geen antwoort lyden ,

JG

(»ri "tis nû geen liraël als in voorleden tijden ,

1 )D En die ons 't itrijden leerd' en leeríer niet al - zoo,
N3 . 01 ondervvijfer neen u onder- wijs is wijfer ,

Als met den vleyffchen arm te Itrijden feer venvocdt ,
-, ofniet het Córtelas cfípies geilepen Yfer ,
7 , Maar leert te wederftaan ons eygen vley fch en bloet.

't Geloove xs onfe fchilt , de wap'nen , onf* gebeden ,Dnf'Hoof
Verkrijght tot een Soldy des levens waarde Croon .
•* ftmettì a -V-b-ftlV- A

ff ïnfc - IV 13 .tCßft^.V.\f

De Krijgh .

EËn treùr - lpel daer'tgevloeck depronkis van de reden .EenS

En daar- me leert het murch en't pit van quade zeden .Eenbatva

Het Wout van Kalis - bend der luy fen wildemis ;

Daer Bacchus wert gelooft , en Venus an - gebeden ,Eenfiverreniv

En defe voncken zijn de Wcrrelt deur gcvlogen .

Door't

¿5)

II

Door't Swcirt ismenniçh Men /chgefnevelt enverníeltHaardoo

Dit Eugcl-fchynent wijf is'tloofleboos gcheten ,

Haar tong gedraeyt gekromt , is dubbel en gefpletetl )Eenvoile

Onnpdigh is't dit Beeldt wat klaarder uyt te leggen ,Vennicseenye

Wat onhey 1 twiit en moort en dubbele tonge voedt ,Enonderfchijn

Die't water draeaht in d'een , én d'ander handt het vuir.
ù

•

't Vierde

't Vierde
ZINNE

-

BEELDT .

Stemme :

Van den 97. Pfalm , De Heydenen zijn , See .

DEs Waerheyts fchijn , de íchoon vermomde loogen ,Isdoordet
En gaet getooyt bepronckt met Heylighede ,
An - bien de vree , en fcheurende de vrcde&gt;

En blaeft deur't oor in't hartDerVerden,diesverwart,

Zy Landen ende Steden ,

Daer is geen quader quaetAls'tqnaetdatfijaghelaedtMetdeughd
Een dubb'le Tongh vol van deurnaeyde ftreken ,
Heeft den Pfalmift te rechte vergelcken ,
By't fnydent fweert , en brandent vuvr i'omwi / len ,

En by de quetf van fpits geilepen pijlen ,
Hoe meerder datfe vleyt ,
Hoe meerder bitterheyt ,
Denae - fmaeekwert bevonden,

Hoe meerder datfe fmeeckt,
Hoe felder datfe fteeckt,
Vergiftelijcke wonden .

Een valiche tongh en kan geen fìraffen lijden , ]
En hatet die , die haer loofbeyt mijden ,
En weet haer gift met balfTem te beftrijeken ,

Soo dattet fchijnt een heelbaer kruy t te Iijcken ,Watfnooderboo
"Wat moordery en twift ,

De tongh al heeft bed reven ,
Dat's tvel ten meeftendeel
Maerncrgçns na geheel , Volkomeli^k befchreven .

Decs'

Dees' Satans aardt , het foetigheytontflippen ,

En hout het gif beiloten inde lippen ,
Om 't fi jnder tijdt , den vromen te befchaden &gt;
En onverfiens daar mede te verraden ,
Doch alle valfche daedt ,

-,

Weerom teruggegaet ,

En quetfet felf de q trade ,
Met fmaat en ongeluck ,
Met jammer ende druck ,

En eeuvvighe ongenaden .

Dan fai haar loon zijn knarfinge der fanden ,
Daar nimmer fai verlofling' zijn voor- handen ,

By vvelckcrs pijn maar alle de' Aertfche pijnen ,

Heel lijdelijck en draeghfaem füllen fchijncn ,
Wiens kancker in 't gewiß -',

Staegh in de duyfternis ,
3t Geweten fai door - knagen ,

Daar 't eerft' nooyt left en vindt ,
Daar't left maar eerñbegint , Endaar hetnoytfaldagen .

De valfchc T ongo .

DE valfche dubb'le tongh , quam dus met Eva kallcu ,Gcenfinsn

En dele loofheyt deed' 't vergode Paartje vallen ,Eendoodelijek

Die d' Aerde ftrekt' een vlöek , de Vrouvv' tot fmarten lect,En'tM

Die delen val verbood en door fijn bloedt genas ,

"Word door de booiè tongh onnofelijck veidrongen ,Word'door

Wort door de boófe tcngli verraden en gevâen ,
Verwefen en gedoot dopi- valfch getuygh der tongen .

Ghy

*4

Ghy/pottersdie verwaent vnnyeder- een een veer trekt ,We

Hier wert den Uyl beipot , ciech nieeft van lichte vogels,Enf

Ojou ! de fpotfehe fpreeuvv is vaft an 't vogel - lijm .Ditgaatde

Eegichelt en bejout in plaatfe van beklagen ,

AVanneer de fuleke raeckt rampfpoedelijck te fchandt ,Sooroe
't ^
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'tVijfde
ZINNE

-

BEELDT ,

Stemme :

Quand li bergere -va aux Champ.

En het gebeurt fich in't geme en ,Alsfulckc

ï~~\ At jeder een befach het fijnn'r~~I"'tClmftalijnIn'tChriftalijnvanfijngevv
Deur ongeluk fich vint benemu t ,Datalfijnfli
FnougenuchtenWertuytgejoiwt.

Or wat hy is .

Ofeens met reden over - woeg ,Enòverflotgh.
Datai

fijnwee , datalfijn klaçh^Wertuyt

Met defe trooft fin (¡jn verdriet , )DenAep,d
Sijn goedt , en quaet , fij n fmaat , enVerdeyltinSchalen,(eer,
De Spreeu , de Spotter ,
Dat fchaedt hem nier .

Hetleetfou dalen ,
En weegen meet .

Waat 't dat den Sp»ttcr dit be -Dicnubelacht,(dacht,
Des is des fpottersongenpigt ,Eensandeis

lie fc ham pt , befehimpt een yedersSoudanveriaten.(doen,
En yeder roept tot fijnder fcliand ,'tIsiijnbelo

Siet Spotteis wooningh ,
Het fmadigh praten ,Ismijnvermoen. Is in denbrandt .

Die ftaeg op veder feylde wat ,Eenditofda
Die j eder afte fchild'ren weet ,Aîetklad'enkleedt,

Eg elks vonck uyt d'affti'f fchieiWiftoptera

En bruykt de tongh tot een pin -fDeurdert'leweelden,)(ceci,Salvaeckuyt-beeldcn,Sij
Moct nu fien blaken,
Sijnaygen vyer.

Noch Godt , noch Mcnfch opdeferAerdt,

Wie lchamperli jck de tongheSichfelvenfcherit,(went,EnquetftfichdoorfijneyghenS
En is hy waerdt ,

Want niemandt hemgheduld.cnkan.

Sijn fpotfcliewel'cn ,Hemdruyptin'toogli.

't Is al tefnaode .

Vctluet
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1 KbK 2arp -.3ï3

!

[lll ! !
t

5

!
6

!
7

8

S

lé
Veiliactvan Godp,

In 't CÄriftalijB vinfljngewifi',Enwo

En alle man ,

Op al lïjn werckciijOfwithyis.
Dat jeder cen bcfgch hctfijn,In'tCluilUiijn,

Den Spotter .

VEel íliminerals een Svveirt of Mes van fcharpe fneede.Is

Hy voedt de nijdigbey t dat is fijn beile Pop ,
En waarnien bem verdn'jft daar hout het twiften op ,
Dies vvilme zijn in ruñ íbo meet by fich vertrecken ,
Een die op veder fmaet, is nieer als veel bevleckt ,

Hy is gelijck den Aep die alle - man begeckt ,
En fclve nice en kan fijn blooien aers bedecken .

De
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JÛe ¡raer heydt overwind de Leugen en de Zondc ,DeWaerheytdrijft

u

ESwemmer roept om liûlp alsof hy ingevaeris ,Desfchricktee

Oock wert hy vaeck befchaemt , befpot , en na - gewefen ,Vcrímact,g

B
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ß E E L D T.

Stemme :

Als ick finck intnijn eygen grondi .

DE Leughen is heteenigh zaetWaeruytdatzijngheboorenD
Gods - lsiter , moort en tooren .

Wat grouvyel datter ooyt gefchach ,
Geen Sonden uyt- genomen ,

Ceen quälen diemen dencken mach ,
Of zijn daer door gekomen .
Geen jammer , hartzeer of verdriet ,
Gecn bloedt is ooyt vergüten ,

Geenboofheyt ifler ooyt't gefchiedt .
Of is daer uyt gcfprote^ .

Den Zaeyer van dit Goddeloos'
( Waer deurwy alle vielen» )
Die heeft dit over - geven boos'
Geplantet inde zielen .

Eefwangert is foo mennigh Menlch ,
Met vrucht van fijnen zade ,

Die hy belooft des harten vvenfeh .
'tGunt liaer gedijt tot fehade .

Dnsheeft gekregen d'overliandt ,
DcnGodt van defer Weeraldt ,
'

.

,

Di ?

Die meer en meer de leugen plant ,Verheerlicktenbepeerelt.

En heeft die met des Waerheytskleet .Vermont,enfooverheven,

Dat fieli de leugen nu vermeet ,DeZaligheyttegeven.

Hier deur foo heeft den Leugen - heldt,Verftricktveelduyfentfcha
Die mette tong , en met geweldt ,Dewaerheytheelbefivaren.

En *t gunt haer macht verbiedt te doenVanuytterlijcktewreken,

Wertjeder tongh' een Schorpioen ,Vergiftighinhetfteken.

Een yeder dan fijn Nette ipantOm'tHeyligeteftricken,
Waerin fy felven naderhandt,AlsHamasnochverfticken.

De waerheyt die fai bly ven ftaen :DaeralleLeugenaren,
Als ft roo en ítoppelen vergaeri ,Engrondeloosvervaren.

Hon op , hou op , ghy die daer noch ,iUU'apentmetdeLoogen,

Offult u felven door't bed roch ,

Uvv's Vader fien bedrcoghen .

Haer Vader d'oyeroude Slangh ,DielooghbedrooghinEden,
3 2

ao
En houdt dit meer en meer in fwangh ,

Des bloeyt iijn Rijck beneden .
De leugen is het eenigh zaedtWaeruytdatzijngebooren,
De bitt're doot de vloeck , den haet ,
GodtsLafler , Moordten Tooren .

Den Leugenaer .

DEn valfchen Leugenaer komtnummermeerter Ecren ,En

't Gunt tìuyten fai terugge en íijne Meefter deeren ,Diemetf

Die wel ecn ander , maer veel meer den fchader fchaedt :De

Den Dief en is foo fliin niet als den Leugenaer ,

Doch fujlcn op het left feer fchandigh beydc - gaer ,(Gclijck

Doot

2- 1

Door't S iften zijn dürfenden verni etight en verni eh ,Maernocho

S let Bacchus van de wyn eh door de Min benevelt ,IsmeteenSyd

B 3
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B E E L D T.

Stemme :

Roß ick de Manefchijn bedecken .

Kom
Mufa kom help my vertoonen ,
De vruchten van de vrolickbeydt,
Der breyneloofe Bachi Zoonen ,

Die onbefcheyden doen befcheyt ,
Maer gaet haer Apery ,

Om kortheyts wil voorby ,
Soo niet , u ruym - gefangh ,

Sal vallen al te langh .

Want noyt befchreef noch kan befchryven ,
De Penne , watvoor fotterny ,

Dendronckbedreef , en kanbedryven¡
Dies van fijn dollerafery .
Als ivoclen en gepraet ,

En darte! vvangelaet ,
Te doen volkomen bli; ck ,
En isnietmoghelijck .

De dronckenfchap bekrenckt de ledenMifmaeckthetvve
In Armen Beenen en gewricht,

Daer by een quade Maagh ,
Tot Ecen felden graagh ,
Maeckt lioeíl , en heeich , en fchor ,
En kael , en íchrael , en dQr .

Í

Den dronck berooft verftant en Zinnen ,

Maeckt Cuyfheyt tot een geyle brandt ,
En doet heel onbehoorlijck minnen ,
En ganfcb vergeten fchaed' en fchandt ,
Beiveeght tot Hoerderij ,
Bekoordt tot dieverij ,

Berockent Moorderij ,
En alle fchelmerij .

Dendronck doet danflen ende fpeelen ,
Den menfch veraerden in een Swijn',
Doet vloecken , beiren en krackeelen ,

En vechten dat gheen vechters zijn ,Endatfacht-zinnigheydtver

Den dronck brenght an den dagh ,
't Gunt langh verholen lagh .

Hoe mennig' heeft den dronck doen fneeven ,Verdelght,verd
En fchandelijck ghebrocht om 't leven ,
Verworght , mifhandelt en vermoort ,

Door Beulen 't licht berooftGehangenenonthooft:

Dies ghy ,'t zy out of jonck .

Vermijdet doch den dronck .
\

Wee die alfoo den tijt verfuymen ,
Den tijt den koftelijcken tijt ,
Die 't leven en haer goet verfluyraen ,

En goddeloos geraecken quijt ,
Dan wert haer foete vreughdt ,
Een bitter' ongeneught ,
Hen \yee , van ongena ,
O Vrinden denckt'ct na .
B 4
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Dronckeníchap .

GHy Helden in den dronckberooft van weet en zinnen ,D

U klare koele wijn maeckt heete geyle minne ,

Een min die Loth in ftrick onnofelijcken joegh .EnHoloferniH
Een min onminnelijckeen Zielen Maorderinne ,

En duyfent duyfenden ja ongenoemt getal ,
Sijn door de dronckenfchap gekomen tot een val &gt;

Die nu noch eeuwighlijck en nummer fai geneefen ,Dusween

Och ! al te fçhrickelijck en vreeilijck boven 't vreefen .

Soo gheivonnenfoovertoorcn ,Lunch,gewajenkaelghefeh

E En Rijckdom won Mooy - ElíT'fay Pieter Pol de milde ,
Het gunt fy altemael met and're weer verfpilde ,

Nu is Mooy - Elsje kael , te voren hadfe goet ,

'tls met Mooy - Élfelijn veel meerderebb'als vloedttGhyDobbel

Of kijven ofgevecht , deur - vlochten met gevloeck ,Tenleitenvan

Wie loo het levenìlijt en eyndight in eilende ,
Wat flot van Rekeningh beduchtmen in het ende ?
Al dat iìjn vvinningh heeft gewönnet) liei en roock &gt;
En dat h y deur 't verlies verlieft den Hemel ooek .

B5
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't Aditile
ZINNE

-

BEELDT ,

Op de voorgaenclc Stemme :

O Vrome Tongen al te famen ,

Diein degantfchewerrclt zijt ,

Laer ons den dobbelaer befchamen ,

Met fcharpe fpitfe reden - fpijt ,

Verwijt fijn boos bedrijf,
Sijn valfchey t en ghekijf,
En fijn vervloeckt gheiweer ,
En duyfent dinghen meer .

Die mennighmael fai in 't verkeereu .
In Ticktack of kaerten - fpel ,

By Godes naem en wonden fweerenByHagel,Donder,DootenH

En raeckt hy in 't verliesMetrafelofPas-diesOfdooreenCrimp

Soo baert hy als een Droes .

Of loopt de kanfe na fijn willen,

Soo is fijn niondt vol ydelheyd tEnklaptoffinghtveelHoeregr
Dan iflet hey vvoechey ,

En Roosjes MeyMaeralfijnluckenfpocdtIsmecrderEbb'alsV
Sijn felde- rijck klimt op en neder ,
NuenckelGoedt , dan dubbel quaet ,
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En krijght foo nu en dan wat weder,

Allengs vernaeyt hy fo den draet ;
Dan komtdeKop opfchrol ,
En drinckt hem vol en dol ,

En foeckt fij n ramp en ( martTedrinckenvanhe£hart.

t' Huys komt hy rafen ende fclielden ,
DeGuytis vol , debuylisleegh ,
Nu moet het Vrouw' en Kindt mifgelden ,
Want alles is hem in de weegh,
Daer ift in rep en roer ,

De Kind'ren mec de Moer ,

Een jeder vlucht en fwicht ,
Voor defen boofe- wicht .

Daer hoortmen hem. onmenfch'lijck vloecken ,

De Beurs en 't Hooft zijn bey berooyt ,
En fnufïelt om in aile hoecken ,

Maer 't goedt is meeftendeel verfchooyt ,
Ten letten hy verpandt ,
De Schoteis van de wandt ,

SijnTin , fijnBuldt , fijnBedtEnalleswertverier.

Sie daer , daer druypt den calis llenen ,
Sijti goet is op , 't geloof is uyt ,
Nugaet hy ommet valfcheSteenen ,
En loertfo hier fo daer op buye ,
Al waer het Kerremis ,
Of ei gens Marreckt is ,

Daer vifçht hy op't gety ,
Mat loofe fchelmery .

ïn'e

i,-
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In't kort van ditbedriech'lijck fpeelen ,Ghenaeckta
Mits dat hy fich begceft tot ftcelen ,

Ofdathy 's Heeren Straten fchentjEndaeropdangeva

Bekleet hy Galgh of Radt ,
Dus wert den Boofen Fielt ,
Heel fchandelijck ontzielt .

DenDobbelaer en Speelder .
SYn Cort- rijck paalten itrect tot hong'ren ende weenen ;

En 't gunt dat liy beheerll heel veer van duyren ley t ,Enisan
Derhal ven ift befcheert te vallen ginder heenen ,

Sijn handelingh beftaat in Caartenende Steenen ,

Dies tvint hy grouwelijck een kaff'vol ydelheyt ,EenRijckdomd

Sijn fchry ven is met Crijt daer mede houdt hy boeck ,Enallefijn

Maer duchte dat in 't Hot fai blijcken grooten fchade,"Wanaeer
En wat hy komt te kort fai boeten mette Ziel :
Schrick Dobbelaeren fchrick , maer fchricket niet te fpadc.

Ber

29
Der Hoeren zangh enfpel, en loddcrlijcke lonchentOntßekenmde

AN - fchout deeP Marfepeyn vol pd^e - goet en bloemen ,
Vergilt gekierimiert ( men kan 't niet alles noemen , )VolLove

Maer watter binnen fchúy It da t wert den Snoeper wijs ,Hemdocht

* t Negen -
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'trNegende
ZINNE

-

BEELDT .

Stemme : Om ccn die ick bemin , &amp;c.

SPitft umijnteerebreyn wiltyetsbcramcn ,Omd'onbefchaem

Hoe l'cù de vroome niet haer doen befchelden ?

Wits dat haer boelen f'elf daer ichand'af melden ,Enfmadenoph
Syiseen Bafaiifk , door -flonck der oogen ,

Sy iseen Helfcbe' Harpy , vol lift en loogen ,
Een Circe en een geyle Satirinne ,
Een mottich "Venùs- kint ,

_(Veel lichter als de vvint )Eneeniod

Een valfche Crccodil is fy in 't fchreyen ,
En een Cirene door haer lieff'lijk vley en , .
Een levend' Acs , een vùylnis - vat derfielen ,

Is defe Schorpjoen ,
Wiens troetelend' gefoen ,
Enbly omhelfen iscen ftrickder zielen .
Sy iscen loopfeTeef voor aile boelen ,
Haar heetekoortí* en is niet om te koelen ,

Haaraiem iseen peû voorfnoodeboeven ,
En hare lippen zy n ,
Een doodelytk fenijn ,

Eli hare bly ichap baart te fwaer bedroeven .
Haar lodderlycke vreûgd , veraart in triieren ,
Haar Neílarlycke- wijn die íal veríueren ,

Haar l'oeie draiick verkeert in bitter drincken .Entieckerll'datf

Haar
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Haar zangh en haar gefpel verkeert in weencn ,

En haar verweende lach in klachlyck fteenen,
Haar Friilche Iyf fai levendich verv &amp; ylen ,

Haar leden werden ftram , Haar beenen werden lam ,En'cgantfche

Op't left fo wert de Romp verrot inwendichAfkeerighwalgelyc

Van jeder een verfmaet , verfoey t , verfpoogçn ,(Ojammeriyckve

Noch niemant wil de krengh in hùysgedoogen ,

Dies gaetf op fteegh en ílraat vol pjnen fwerven ,Enmoetfoobú

Van thiene qiialijck een die hacr eibermen ,

Noch dikhtmegrooter leyt ; Dat's als haer ziele fcheyt ,Degoede

I

De Hoerc_3 .

H Aar valfche lippen zijn met Hoonigh- zeem beftreken ,Wiens

Wiens Blixemendt geficht ftraalt binnen in't gemoedt,Enmaaktee
Wiens Oly - gladden hals wert by een fweirt geleken ,
Wiens cnbelchaemde kùs en loddérlycke groet,
\ Sijn blceyfels van de zond' enftricken om hetgoet,

En al haerlbct gevley fijn Scorpicenenfteken ,

Het geit voedt liare min , haar mione fchraalt de güyt,.Dendiet"be

f] uetlter veele 't gùnt haar felfs de doot an - deet,yleythaarPolle

Een
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kúyJTche Sot i e en .vine en hoveerdigh ,

End' e en rijeh leùgenaer , zijn wel befpottcns weerdigh .

* . -v

DÉ Vos door oûderdoni hecft fijn gebit verlooren ,Hywil,m

Sal vaak noch tot den end' , d'onkúyfche 2ond' ankleven :De

\ Tienile
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BEELDT ,

Stemme : Om een die ick bemin , (Sc.
•

GEwoont'wert vaeck een tweede qua Natuyre,EiikanckertindeMe

Waardeùr't gewifle wert een dor gewetenDie'tlapvan'tEd'legoet,G

Noch eenighfins verlchoontme jonge jaren ,iMaer'tisonlydelijckd

't Is lachelijck , bedroeft , en al t'af- keerlijck,Datbeite-vaertotmi

1 Wiens uytgemergelt Rif vereyfchc twee krùcken ,
'Wiens neveligh geficht,
Wiens krachteloos geWrichtEnleede

Daargaatden Satir - bok , en röchelt flùymen ,Enqùalflers,groen
En foeckt de Sonde , die hem waent te haten ,

Maar hy verlaetfe niet ,

Schoon datfe van hem vliet !Sooblijft

In 't Hoerhuys is hy baas van jonge lchalcken ,
Daer leert den lammen Uyl , de wilde valcken ,
En ftijlt de Hoeren met onnùtte reden ,

En 'c gúni- fijn fwakheyt laat ,

Voldoet hy met de praat,Ofmeto

Dus boelt hy met het hart en met den monde ,

Wiens onvoltooyde daat voltoyt de fonde ,

Een zond' die hern noch Venus kan verzaden ,tnwertdoorfijngeküs

C

Daar

Daer fit den drùyp - neûs , ( tot een fpot de * fnollen, )An'th
Beftovpn vande wijn , en minne- droncken .

Sy fleelen hem fijn gelt , .

En wert daer foc geqùelc ,Bejo

Soo gaet hy dach aen dach fijn leven pijnen ,
Tot fcha en fchand van hem en van den lìjnen ,

Niet eer , dan ais hy leyt op tip van ílerven ,ßeklaeghthyalfi
Gewoont wert vaak een tweede qua natuire,
En kanckert inde jmenfch ter lelter uire ,
Waar dcùr 't gewifle wert een doi'Geweten ,

Die 't Sap van 't Ed'le goet ,

Geheel verdroogen doet»E

Een oùdt Hoereerder .

'tT S meer als overfpots dat jemant out van daghen ,XVerf

Sich noch Satinfeh tot de gey le min begbeeft,

Dats wel belachelijck , doch meerder te beklaghen .Gelijck

Niet eenmael en gedenckt wat overgroote (traf,pefulkezijn

Krijght hy den Hemel foo , dat kan ick nict gelooven .

ßt

..
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Btlôoningh kri'ighítne na de daat,Hetgoetmet¿cet}en'tqùa

DE Gûyt werpt na den Hont met harde Keyfel- fteenen ,SijnStief

t '¿y vyat de fuîk ou wegh in Bergh of Boich ontm
En dat (o onder fchijn van Vyandt te beili ieße " '

&gt;^atsrendevou

V&gt;ies raeken vaeck in thick dees' Vogels eerie v liegen ,'--»FWerdenae

( 't Gùnt hem Alflïccr wel eer ter licfd van Hefter g_
C z

't Elfde

"t Elfde
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S T E MM E :

Courante Farbande .

DEEnRafende
Martis , die gai en fpat bedeckt ,
wiens Mangneet de boeven na fich treckt¿
En wel belchut met fijn Rondas,
En kleetfe met een Harrenas ,

Enmaecktfoo eerlijckdeur'tgeweer ,
Die lichter zijn gelijck een veer.

De grootfte Roovers hy als Romeynen roemr .Dei:Diefe

Want fteelen heet hy vrye buy t ,
En guytery een fotte kluyt ,
En Hoerery een foetigheyt ,

Is dat geen heúfche vcy ligheyt ?
Deef'veyl /ghede maakt veele wegen onveyl ,
Soo Boer als Borger tot een groot onhey 1 ,
Hetheet fijn Vyant te befcha'en ,
Maar randen alle vrinden aen ,
En knev'len al wat haar ontmoet ,
't Is alles heb' ,de buy t is goet.

Het loopen en ftroopen vereerlijckt door de vaan ,
Dat doct de krygers dus uyt krygen gaen ,
En viflehen in ha groene gras ,

En ßry t'en tegens Coopnians Tas ,
Maar komter vyant op de baan ,
Die fietme niet , die laatme gaan .

Devyantîs vrîndt , die Iaetenfcmetvre'en ,
Daarkomt geen voordeel af als lamme le'en ,
°t Is beter bloode als doode Ian ,
Van V echten daar en komt niet van ,

Want in'tgemeen fulk lants verdriet,
En zyn de befte Krijghiluy niet .
Of foo dan werden van flercker an - getaft,

Of ergens in een boeren huys verrait ,

Verrompeltop fijn onverfienft ,
Soo valter loon na haar verdienft ,

Dan raecken de Vogels inde pan ,
Soo körnender geen qua kuykensvan .

Of dikwilsfo fpinnen en hafp'len fy te grof,
En bly ven ganfch'lijk buyten haer verlof,
En dienen by de nachtegaal ,
Dan ift verpeutert alteniaal ,
Dan zijnfe in haat van haeren Heer.
De vaan befchutfe dan niet meer .

Daar gaanfe dan doolen als dicren fonder neft ,
En haar gebouvv is op íiet fant gevcft,
By defe noch an d' ander zy ,
Van nieniant niet en zynfe vry ,

Daar na fo krijght de Raeve 't vleysEnoockdeGalghfijnvolleneys.

En preken Godvriichtigh alff op de leere ftacn ,Enfeggenvrinde
Die nooyt ora geen vermaning gaf,
Leert andren mijden fulken itraf,
,

Daar na ift , Heer mijn ziel behoedt ,

I Ift eyndevvel 'tis alles gocdt .
O Mannen en Broeders daer is wat meer te docn ,

( Daar palt ten dans wat meer als witte fchoen , )
C 3
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Het Hemelrijck dat lijdt geweldt ,
En die t verkrijght dat is een heldt ,

Het is een Heidt die gceft lijck ltreef,
En vleys en bloedc verwonnen heeft .

De rafende Maitis die gal en fpat bedekt,
En wiens Mangneét de boeven na fich trekt,

En wel befchut met fijn RondasEnkleedtfemeteenHarre

En maekt Too eerlijck door 'tgeWeer ,
Die lichter zijn gelijck cen veer .

Den Roo ver , S trooper of Straeten - '
fchender .

TTTAnneèi- liy door fijn feyl moet fehandelik vertrecken ,W

Door Marlis Oorloghs - kleedt heel veyligh te bedecken ,Het
De yrydom van de vaan hem defe vrydom zet ,

Gelijck hy waant, en denkt het zijn des krijgers trecken ,Dus

Op vyandt niet allecn , maar oock op vrinden uyt ,Sodathyo

Dat vvinpel , vaan . noch vlagh , hemgeenfins en verfchoont,D

V Ont'

l»4

3J&gt;
't Ontflìppcn vande tijt , V verlies van oogh ofeer,
Zijn hoopeloos ghefocit men vint die rummer veer .

DEn lof-hooft Jiiriaen vvil fijnc fchadùw' vlieden ,

Dies wert hy uyt- gelacht begekt van al de lieden ,Hydraaytva

"Wie grove fchandt begaat , 't zy mannen oft vroûwen»Defmetva

Een jeder hoúde wacht en hebbed'eerelief,

Want hy die eenmael lieelt woont ftadigh b^ een dief.Offoeente

C 4
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STEMME :

Rofemonde lagh gedoken .

E Er
endeughtis'sleven luylter ,
Daar in moet het al beítaan ,
Sonder die foo is het duy fter ,
Als de nachten fonder Maan ,
Of als 't oog berooft ontlicht ,
Van het koltelick gheficht .

Krachtigh moeter zijn geftreden ,
Datmen fijn bekooringh dempt,
Vuyrigh moeter zijn ghebeden ,
Datmen fijne lüften tempt ,
Want verlieflmen eenmael d'eer.
Men verkrijghtfe nummer weer.

Anderfins fai fchand' befitten ,
Daar de eer gefeten heeft ,
En de menfche ganfch befmitten ,

AI de dagen dien hy leeft ,
Smitten die noch Vrouw noch Man ,
Geenefins ontvlecken kan .

Eerder foume Pockc - fteedcn ,"VaneengrijfeBeftev

Met een gladde huyt bekleeden ,
Of ontgrauwen al fijn hair,
Ecr-
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Eermen y em ant Man ofVrouw,
Vande ichande waiichen fouw.

Jeder is de wacht bevolen ,
Jeder hebbe d'eere lief,

Die maar een - maal heeft gheftolen ,Woontgettadighbyee

Waarliy gaat , ofitaat , of belt ,Stadighhemeendiefverle

Gaat een Dochter haar vergeeten ,Inhetfpoorvanvenus
Hoerc falie mocten heeten ,

AI haar leeve daege langh ,

't Gunt de tijd t vvel wat verkoelt ,Danwertnummerafgefpo

't Is.ghelijck een kool in d'afle ,Diebedoovennietenblae

Totfoo langh als 'tkomt te paflc,Datmendieweerbovenr
Dikwils wert een oude zaek ,
Heel verniemvt door t'famen- fpraek .

Op die't fchellemfch gaat verkerven ,
"Werter in't ghemeen ghefe'yt ,
Dat hy fai een fchellem fterven .

Doch dat is onfekerhey t ,

Maar fijn vrinden na de doodt ,Kri/ghenfomtijtsophetbro

Leeuwen machmen noch ontvliedcn ,Vyandtkanmenwed

Maar dees'eer verlooren lieden ,

KbK
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Kannen nummer fchand' Ontgacn»
Als ccn fchaêuw is hare daedt ,
Diefe nummer en verlaer .

Eer en deughd' is 's Ievens luyfter,Daerinmoeth

Sonder die foo is het duyfter ,
Als de nachten fonder Maen ,

Of als 't oogh berooft ontlicht ,
Van het koltelijck gheficht .

De Schandt - vleck .
DE Doodt en kan by na , veel min de nacht bedecken ,

jD

En over valfch bedrogh of diergeüjcke vlecken ,"Wiefulckenk

En blijft gelijck de Moor , daer is geen wailchen aen ,AIflaep

*t Gunt door vergetelhey t geheel fcheen afgefpoelt :Salßesje

Pies ( alflèr is geieyt) de fmette niet en llyt ,
Wat raedt ? als dai de fulk fiel» fuy vre deurGebceden .
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Die na den Hemel mlfaifulekengangh niet leeren ,
Dit 's heel verkcerdelijck, men /¡¡octjtch omme -keeren .

Hs[ Y gaatal achtenvaarts omvorderlijck te fpinnen,LSijnK.reefte

En niet en acht het aartfeh maar t Eewelijck bezit ,AnichoutderBo

Haar Liegen en bedrogh en averechtfen handel ,

't Gitnt van de fulke wert een fchranderheyt genoemt,EnalleGûyte

Door ongerechtigheyt fich mennighte verrijeken,.Diealfooaarfelin

Maar als de Cleeft het lijfverlaat, en'tlijfhetgoet,SoomoetdeZie

tDer
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De pijn van Thirfus is verdweenen .

H Et oogh bereyckt Ivel fchijn der menfchen ,En'tuyter
Dan 't waer van Gode wel te wenfchen ,

Datme' jeder koft in 't harte fien ,

Soo fou de valfcheyt litt en liegenAIt'faemnaerhuysterHe

Maer Godt heeft dit voor fieli behouweuDieuytfijnHe
Van 't alderhoogite kan befchouwen ,

Wat in het laeghfte diep ghefchiet ,

Mits voor hem klaer zijn duyft're gronden ,Enopenbaerv
Schoon jeder een dit met bedaren ,

Demoedigh ñatigh van ghelaet ,
Op fiju Aportéis kan verklären ,
Is't vaeck een Pharizefche praet ,
Om hare loofe boofe trecken .

Met fchijn van deughde te bedecken .

De Coopmanfchap wert vaeck ghedreven ,Sooflinexd

Gedraayt , deur - trocken , valfch ghefchreven ,Vcrfackt,

Schoon

!

! ! !!
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Schoon datmen hadde Argus oogen ¿
Men vondt fich evenwel bedroogen .

Met flechte Munt cn loof'li/ ck teilen ,
Met licht gewicht en kley ne maet ,
Met körte of onv olkomen eilen ,
Met valfche Gout en Silver draat ,

En fnoo juwelen van gelijken ,
Veel Goddeloofe fich verrijcken .
Het Waar te grof om af te maelen ,
Des Werrelts lift van onfen tijt ,
En oock niet moog'lijck te verbalen &gt;

Aldeedmcn onghemeene vlijt,

Want daçh op dach loo hoortmen fpreekcn,Vannieu-gevon

Voor dieven kanmen deuren flujten »
En op een dreyger fijn verdacht,
Maar voor fodaene fnoode guyten ,
En kan men qualijck zijn ter wacht ,
Dies acht ick haare ichelmerye .
"Veel flimmer als de dieverye.

Herleefden d'onde die met eeren ,

Haar handel deden ilecht en recht,
Sy iouden anders moeten leeren ,
En wefen min als Meefter- knecht ,

Den handel drijftmen nu met fchroomen ,

Want yeder heeft het fchijn der vroonien .

O ! datfe hadden Luypaerts vlccken ,
In haer geveynfd'en loos anlchijn ,
Soo niochtmen haar ichand' ondeckan .

En recht bekennen wicfe zijn ,

Soö

.
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Soo koften (ich hsel veyligli höeden,
Yoor dele quâen , d'oprechtegoeden .

"Wat is de fpoet var&gt; defe luydcn ?
"Wat is haar fchat alfoo vergaart ?

Wat heeft haar vvinningh te beduyden ?In'tWinnengaanfy

Met oogh bereykt wrl fchijn dermenfehen ,En'tuyte

Dan 't vvaar van Gode w el te wenfchen ,Datme'jederkoft

Soo fou de valfcheyt lift en liegen ,
Al t'faem naar liuys , ter Hellen vlîegen .

Verkeerden handel .
H Et is een Salomo die niet en wert bedrogen ,

Of kennen kan aen 't oogh met wien hy fieli verfeit .Ennie

Of lillelijck bediept door d' opgepronckte loogenDeWerelt

Soo krom gelijck een haek , en fpitfer als een fpelt,Envcelezi
O deugt ! en y vert niet , al gaat'et haar na wenlth,

Want een geringe tijdt is't leven vande menfeh ,

Wie dan gehandelt heeft aihier ter quaeder tronvven ,Envalí

Daar van heeft God de Heer opreciuiyh ßuek gehüuvven .
Daar

Daer Geyl-hart G tide voor biet,Begecricknietomnict.

S let deferì quanfelaar heeft handelingh ^edreeven ,

Een koopmanfehap die hem miflehien lai koßen't leven ,"NVathe

Soo gaet' et met de geen , die met vergevlde zinnen ,VrounVenúsli

Tot datfe zijn onfmant , of't een noch 't ander zijn :'tVerliesisa!teg

Alseêre , goet , enbloet , foofchandelijck verlooren ,»jesghy,of

We maak fich door den echt van defe quellingh vry .
't Ver -
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Stemme ; Caftor en Pollux .

OGhy onbedaarde die nûmmerdenckt op 'tGraf,Belamfer
En met vluyfen over- toogen ,

Gaat en ipoeltfe' in Silo ar .

Of in des Levens ílroom die na den Hemel ftrceftjMetonge
Die 't geficht hoe fwack , Iioe düyfter,

Goddelijcke klaerheyt gecft,
Dan foo Tal u trecken een Hemelfche Mangneet,
Die alle quetf' van fonden ,
Heeft gei'uy vert en verbonden ,
En geneefen alle leet.

Maer foo in tegen - deel u d'aarfche luit bekoort ,Enwilthier

Suit ghy naemaals noch vervloecken ,
Tijdt en ftond' van u geboort .

Schoon daar en vvaar noch fond' , noch ftraffe vander Hel&gt;N

Ende dartelen met fchroomen ,

Wegen armoed of gequel .

Want alle luft des werrelts hoe Hemelijek van fchijn ,Gefm
Moeten op het left verand ren ,
Tot 's een aartiche Helle zijn .

Indien'

_

Indïen - men volght het (poor van bachus dol gebaar,Bekrenckcme
En het Lichaem were van binnen ,
Of het gantfeh vergeven waar .

En niaakt het goedt vernuftonredelijkcn dorn,tubaartveelongel
Dat de jonckhey t raekt op krueken ,
En tot vroegen ouderdoni .

Of foo ghy ontbrcydelt onkuy fche Heylichey t,Na'twefendernatu
Soo fai ooek dit foet verfuyren¿
En het fuy r wert bitterheyt .

'c Waar al te lang om fchryven de pen te veel geverghtjHoedatde

En vol pijnen gantfeh verdwijnen ,
Ofte werden uytgemercht .

Hoe datfe al te fchandich vervuylcn dagh an daghjVerett'renenve
En verftinken , en verfweeren ,

Datmer niet by duyren mach .

Daar leytme dan ontmant ellendicli ongemoedt ,&gt;Inkommer,leedt,e
"Troofteloos , benáut van harten ,

En vervreemt van goedt en bloedt .

Dit zijn de vruchten die door vveelde zijn gemeft,Enbloeyendeurg
Ende groeyen deur het züchten .
Ende rijpen als de Peft.

O jeucht dit is u Spiegel maek u u vlacken quy t,»'ermijdtdeef'Go

5°

Op dai ghy door fulken boofheyt,
Selve niemants ipiegel zijt .

T

O ghy onbedaarde die nummer denckt op't graf,Belamfcr
En met vluyien over- togen3GaetenfpoeltfeinSy/oaf.

Domme Geyle Jongelingh .

SCkoon of hy daegeli / cx fach Lìerveti fìjns gelijken ,Incmidd
Of dat ecn feile l'eft hem -toonden duyfent lijken ,

Noch fivaeiiyck loud hy van hetgeyleminne vviiken ,Oftoo

En ofvvel ichrick en fchroom hem pricken tot de delight,1Da

Noyt Artzen waiter die de fi)] ke helpen kon ,

\Vat dan ? den beiteli raet zijn vfiy rige Gebeden.

ûyM
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Oydelheydtghy iVçet ü zonde te beproncken,
Enfegjit ter-)fijlmen danfifo drinktmeßcb niet dronken,

DE Bocken zipi verbeugt de Oùde met dejongen ,'Endertelenin't

De becnen van de gront die drillen Gnder haar,jJcnaamvanCabriolis
ni dat de Gey ten Bok die vali natùeren können ,

««•}tilierd'oo

^e Danliers können ganfeh haar zotheyt niet verfaken , »ymi^sfy
dtibbel fimpel is foo veel als enke ! gejs . r

D 2
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S T ,E M M E :

Amanl die door ufiergeìaet . OfBalette d'Alkmaar.
•' " - Z - y , "

I

't jr Rachtigh vvoort uyt's Hemels gulden Throon , 'tguflt
JV
daaiden op der aarden ,
En ontflak een glans in't duyftere gempet .

Sulken licht dat klaerdcr als de Zon den H'etnel - wegh ver -kl

Vefklaieniie de menfch te leven in ootmoet ,
En de möedicheyt , ftii in nedrigheyt ,
Daar gejbèel dei- Zielen ruft in leyt .

!

( zeden *

EnveMaani , enraat , en .fmeekt , en vleyt tot GoddclijkeZe

En verbiet met over - itrafVeibodc onnutte klap en redelyR

Want délîecpj'van áPt y del Tot "gekalj-Namaal'SrekeniiiglVve

Somen íal van jeder ydehvoort dan rekeninge geeven»(L

Want men ley dt , een woordt is als een wit en wey nigh a "b

Denckt dan na den eyfch van't dai telende quaat ,
t Gunter wert geteelt , van de vette wce'ldt ,
Die ten deel fai werden af- gebeelt .
,

;

5t Aartlche foet , de dwafemallery als fingen ende fpringe&gt;
Is der zielen gal en bitterheyt voor Godt ,
En wie nu op &gt; werrelts maal en feeft bell raffet defe ding®)
Wert van jeder een begichelten belpot .
I n voor vies geaeht , oí wel iiytgelacht ,
Houden fulk van 't neufe- wijs geflacht .

1
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Onvolmaakt waar haar verweende vrengt fo ouden endeOp'tk
Even als de Kalven inde vvey .

Beter ift in vrolickheyt gedanfi als vol en dol gefoopen ,Defelic

Lultigh t'fa'al weder hant aen liant de tijt die vvil verlopen ,Diesva
Die daar't meefte danlt , dat 's een wacker lanlt ,

Heeft fijn eerte wonderwel befchanft .

't Meefter - ftuk , io heele en van kruys als halve Kabriole ,Moece

Toteen blijk , enroem , enpoch , en praal , watüoddelijkerSyinh
Daar den Sathanas, van Fiool en Bas ,
Heer enivooghten opper - meelter was .

( voeten ,

Kabriolt , en fchud' , en beeft , en drilt , en wappert met ueGhyda

Siet denBok datis u alder - baas , dit Cult ghy lijden moeten ,5tKabr

\Vat Kabrit , is gefeyt een Bock ofte Geyt ,
' 'k'Segh u daar het ware klaar befcheyt .

( ftuyten ,

En ghy íeght te keuren is den dans om dronkenfchap teDiewe

Want verhit door't over - iot gewoel fo drincktmen grout --'tZyd
Dies men danlt fich dol , en men fuypt fich vol ,
Dit het hooft raakt fchroevelr*os op rol .

( oogen . ,

Deur'tgekus jgedauwel en geboert , en't flonckerenderpieda

En in Venusftrik heel fchandelijk gevaen ,iEnbeloert,enbelaaght,f

Die dit foet te bitter heeft beklaaght .
D ?

Een

t. r-

ì

Een dîe mint fai met ecn dronken kruyn beginnen vaak
te wrocken ,

Te wrocken op het Mes met d'een of d'ander knechjt,

Of op die , die van fijn groene zy fijn iief ren danfe trocke ,So
Eerft is't Venus lonk , daar na Bacchus dronk ,

Op hit left doet Mars een kromme fpronk .

( quade ,

Domrrielien , Oidatufneetin'chartlioe Gode haathet"W

U gemoec fou beeven als een loof, en bidden om genaede ,Or
Eçt daar na -tkt een al te droef geklach .

't Kracht ; o¡h woort uyt 's Hemels gulden Troon't guntdaa

Daar geheel der Zielen ruß in leyt .
DaníTerL, .

WAt fchak'len an den dans al Goddelooiè dingen ? ]Watkle
Sijn in dit y d'le fpeí , en meer daar in vervaat ,

't Omllanaige bewijs metí om de kortheyt laatDiesvvymetkrach
En is u niec bewiít , o danílers weet ghy niet ?
Dat om een danferin Iohannes 't leven liet,
Dat om een lichten dans hem't hooft word' afgeflagen .

Of \

tìp aarde en h

- nagten Goddeìoofer auaat\HetgùntondankbM
'ovengaat -.

DE Waterhont in ftroom feer m'oede' en mat gefwommeö ,1Isnoc

"Verfiert een ilimmenaem , men machie flimmer fchelden ,'Diede

Bedrochj en Hoerdery , en dief te boven gaat5Hetismyfelfgebe

Die welk ( ten vvaar deúr my&gt;lbüd hebben moeten hangen^«iwe

Het gúnt hy my daer na vcrgold met fpijtigheyt,
D 4
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Stemme : Condon waar hebt ghy gelateti , &amp;c.
't -y-r Atuirlijk quaat , dat's danken , fpeelen ,

lN En Hoerery ,

Verraan , bedriegen , woek'ren , fteelen ,Enttroopery

Sulke' en diergelijke daaden ,
Meer als te quaat ,
Gefchien ten deel om luft te zaaden .
Tendeel ombaat .

Maar fnooder boofen vintmen felden ,
Koe bits en vvreet ,

Als die het goet met quaet vergelden ,
En 'tfoet met leet ,

Dat is een boofheyt afgefondert ,Enuyt-geroeyt,

Waar van fich felfeen dief vervvondert,
En dat verfoeyt .

Loopers , Stroopers , Gúytenen Fielen ,Offulkge
Die hebben vaak veel eelders Zielen ,
In haar gemoedt ,

De fulJte dikvvijls op de wegen ,
Gebruykten re'en ,

Datfe haar weldaderskreegen ,
vEn vriendtfehap de en .

DeHCyd'nen die jn't wilde woonen ,
Barbaarsen fluyr :
De deùghdt met deúghdé te beloonen ,
Leert

1
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Leert haar natuyr ,

Veel Hamme beeilen dankbaar fpreken ,
Door blijk en fchijn ,
Betoonende met trek enteeken ,Verfchûlttçzijn.

Een Roomfche Slaaf heeft dank bevonden ,Inondere
De welke had' den Poot verbonden ,
Van eenen Leeiw ,

Die t hem wel dbbbel weer beloonden ,Infijnennoot,

En hem geftadigh vrindtfchap toonden ,Totinderdoot
Ontmenfcht , verbaftert en verfteken ,

En heel veraeidt ,

Van fchaamt , vaneer , van deúghd gevyeken ,Engantfc

Een onkrùyt fchûym van al het booiè,Enqùaatbeleyt,
Is d oveil'noodeGoddeloofe ,
Ondankbaarheyt .

Veel boofheyt fietmen billik ftraffen ,(Totniitdergo

Omdie ( waert moog lijk ) aftefchaffen ,Envvechtedoen
Maar dees verhaate peil op aarden ,DitHelfchezaat,

En vreeft geen Roeden , Strop nochSwaarden ,NochW

Vermits 't ondanbaar hartna rechten ,
Verb curt geen lijf,
Dies is onmoog'lijck te bell echten ,

D 5

Dit

*8
Dît Valích bedrìjt ,

• -

En daarom fuike lien verharden ,
Inhaarfenijn ,

Waar ftreekmen die met fcharpe Garden»
'tSoii beter zijn ,

"W at groùvv el fiçtmcn niet gebeuren ?
Dat rijke lien ,
!Na baar Verarmde Oùders treûren ,
Niet om en fien ,

En flùyten Randen5 Oor, en Oogen ,
En haai gembet,
Voor die haar hebben opgetogen ,Enop-gevoedt.

En ookhoeveel verfcheyden vroonien»OmGodes

Wel armen hebben ¡ngenomcn3gyhaargefin,
En opgequeekt als hare kinders ,
Veel jaren lank ,

Die daar van leden veele hindersInplaatf'vandank.
Jck wcet van fekere gevangen ,
Dm fchendery .

De welk , foùd' hebben moeten hangen ,'tWaardoo

Mts ik hem abelijck verfchoondcn^
Met goedt beley t ,

Diet my ook naderhant beloondcn ,Wetípijtigheyd

O grooten Schcpper hoogh geprefen ,OeewichA\
Koe vs'cynigh dank wert ú beiveefen,

int
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In'c droeve dal ,

Die overvloedíghüjk laat vlietcn ,
Des lichaems fpi js ,
En kr: ht van die het meeft genieten ,
Dé rtí iníte prijs.

Ghy hater van d'ondankb're Zielen !
Bùyght ons gemöedt,
Ten eyndé dat ons hart mach knielenjTotwareboet,
En geven ù ftaagh lof en eere ,
In al ons doen ,

Door lefum Chriftum onfen Heerc&gt;
Der fonden Iben .

Ondanckbaarheyt .

eEnfno verU'ond'rensvvalgli , een eercn Godtverget«n&gt;EenB#

So mach d' ondankbaerheyt, met rechte zijn geheeten ,Omdatdee

En zijn door Geeft'lijk recht daarToornighopgebeeten ,Indienin

OI- tot een dankbaerheyt veel fpitfe reeden geefe ,l&gt;ieisonwaardig

Wie

60

{Vie opfijn Hamans gaat om Mardachay te prangen ,Bereytfijn

B
y nacht hceft dcfen giiyt op fijnen kop geladen ,

.tcnkuy

't Mift zelden , dat fowie een ander quaat belaaght ,

Sich felven aen het lijf. of aen 't geweeten plaaght ,Mflâcktfijnb

Of fo hy ook na wenfcli vol voert fijn boofe iaak ,Soheefthyila
'tSeven -
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't Seventhiendc
Zinne
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b e e l d t.

Stemme : Cupidogeef?ny raedt , &amp;c,

EEn'wreek- luft baart de hijdt ¿ het ivrekenen benouwen ,

En het benouwen vaak een al te laatberouwen,tiocmennighwre

Een hartl- tocht is de wraak'k enweetwaar by telijken ,Diefiede

Die vley Ich en zin verteert , en fmooren doet de luft,Enhoudeenw

En maakt hetwefen ftuur , en t hooit vol Muyfe- neílenjGefta

't Is vaak door prangh van fpijt , of y ver van de neeringjDathe

Dus knaagt hem fijn gemoet maar vveynig het gevveetClijTôtda
En dat de íuft gekoelt hem tot bedaren voert ,
Dan is op and re vvijs , fijn Ziele bet beroert .

Dan 'I im'ren hem inthooft de kloppende gedachten ,Danfpru

En fo hy heeft een vonk in fijn gewiiP behouvven .
Die fai aen d' ander kant hem troofteloos benouwen ,

Daar hem een ecuwich duer fai werden in vertoont ,Intkort,deboo
Ol fo de fulke laat door vrefe lieh te wreeken ,

So wert hy door de nijt ftaach in het hart geiteke« .
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En geeft hem prik op prik in't rafende gemoedt ,
't Gunt ftadigh fwemt in gift , en längs hoe meerdenvoedt.

Dies hoet' een wraekgier maekt , of wat hy gaat beginne ,55j

De wraak is fijn bederf, en wreekt hy fich ook niet,5oogaathyc

Een wreek- luft - baart de nijt , het wreeken cen benouwc ,En

Mits dat de vvrake keert en op fijn Meeiter mikt .

Afgúnftj enWraek
If

.

, '

•

" •

,

-

,

.

;

.'tv^vNchriilelijk gemoedt is mennigmaal bcfetten , '

V/ Befwangert ende grof van yver ende fpijt,
Ora dat fijn na - gebuir , ofdeeí' , ofdicgedijt ,

Of dat hem Claas cl Ian is al te na gefcten ,
Daar op hy is ontruft en dapperlijk gebeten ,
Het gunt hem nacht en dach in iìj ne bocfem ftrijt,
Tot dat hy op het left verwonnen van de nijt ,

Belaaght verradelijk dien hy mifgunt het eeten .
Maar't quade vaak vveerom tot fijn beleyder ftuyt ,

En treft met fchaamt en fmart het harte vande guyt .'Soogaath

AVant fo hy fich verkoelt door al te fwaren handt,

So valt hy door het bvveirt of vluchtet achter landt,Opkwertd

V

¿Va karige , fparìge , viUìgtfchterders\Stemperi)en¿empentenm

S let hier hoe't vòylc Svvijn den gieregaert gelijk is,

De welke wert gehaat ora dat hy vrek en rijkis ,Gmdatterriiema

Van liem noch ceügd , geniet , noch deùght genoten heeff;Maar

't Achv
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't Achtiencíe

ZINNE

-

BEELDT .

Stemme •. Ghy lodderlijke Nimphenfpet .

'txS waardigh met een vreemt geluyt,
JLoen fnooden Viït te lachen uyt ,
En met veel fchamp're namen ,
Hem dapper te belcliamen .

Den vreeken krimp den gieregaert»
Heel fpottelijck iijn göet befpaart ,
Vaak vooreen deel verteerders ,
1 iktacker of Verkeerders .

T é recht by't vuyle vroetend' SwijnSoomachhyve

Soo fangh hy leeft na wenlchen»
Verfoeyen hem de men chen .
Het morfigh Yarkeh van gelijk ,

Soo langh 't fien wenteit inden flijk ,
Van jeder een veracht wert,
Tot dat het dier geflacht wert .

Dan wert het clk behaghelijk ,

't Verivekt demaage graechelijk ,
Dan feggen , die 't bemerken ,
O wat een lecker Varken !
Dcot 2ijnde , prijft het jeder een ,
De Reufei werter uy t - gefnêcn ,
De Schinken en de zy en ,

Doen d' eygenaar verblyen .

Den fpaar - fot wert veracht , veffmaetjBelpot,be

Omdat fijn lchaem'le vrinden ,
Geen troofi by hem en vindem
Odi dat hy ftopt iij n ooren toe ,
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Voor 't fmeken in haar arremoe ,
En Lazarus iaec treuren ,

Voor fyn beiloten deuren .

Ora dat io langh den fchrobbcrlecfr,
Daar nieniant geen genot van heeft,

AVant als fyn oogh bewaart hy't ,
En uyt fyn lijf beipaart hy 't .
O blye tijdingh over - goedt ,

Geftorven is den vrecker bloedt ,
Befteekt de Kiii met Me / en ,
En wilt van lachen fchreyen .

De Vrinden t' famen al gelijk ,
Belichten het gewenfchte lijk ,
Befchouwen 't met genuchten ,
Men hoorter niet als kluchten .

O Doodt wat zijt ghy over fchoon ,
Ghy muntet uyt van veele doón .
Hebt veel te Raa gehouden ,
Otn dat wy 't Erven fouden .

Wanneermen nu de fchat bckijkt ,
Dan is het Varkennietbeflijkt ,
Den vilt die wert geprefen ,

Men íchoont Cijn karigh wefen .

Dan prijftmen ora hetgoet den vrekAls'tVerkenorafijnlec
De fchat diedoet hem roemen ,
Als 't Verken om fijn bloemen .

Die van fijn naúw befpaarde fchat.
Ter Nafiwer noot fijn nootdruft at,
Die i (Ter van gefcheyen ,
Daar and re deur vermeyen .

Den Vrek is doot , en t Svvijn geflacht»

Het Spek is inde ivijm gebracht ,
En 't gelt in ancl're killen ,
Van die 't fomtijts verqùiilen .

E

Den

66

Den Vrek een onnatuyrlijk dicfBeileeltfijnalderlìe

Want hy beraoft fich felven ,
En gaat het vaak bedelven .

Vervreemt iijn licfiaem van het gocdt»Hctwelckhy
O groote lot der fetten !

O ghy verarmderijke lienGhykuntindefenSpiegelfie
Hoe dat van al u fparen ;
Hen ander vvel Tal varen .

't ls vvaardich met een vreemt geluyt ,DenInocdenVi

En met veci fchamp'rc naiiien ,Hemdappertebefcham

Den Gierigen
Vrek .
O

fijn eygen goet en neemt fieli felf gevangen»nb
Maar gierigheyt fijn Baes cn acht op geen geklaegh ,

Dies houdt de man fieli felf flaegh iiongerigh en graegP'"V

Daar is geen flimmer wech noch fotter dan ghy kieft,W.iar

ff/

1
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fVaar vintmen meerder avrervott •AlsdaarderijkdomVrekki

ERifichtonius tìaluydtOvidifchrijven ,

En koft op geender wijs íijrib hongers noot verdrijven^'2ywathe

Qf H at te mitten was , en mocht hem niet verza'en :j^enonverzaedtg

^; act' in het tegendeel te looven zijn de daden ,andiein'sHeerendien
fi . 2
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'tNegenthiendeZINNE
Stemme :

Ali voorgaende .

GHy zijt , O Rijkaart groot van goedt ,Maarkley
Dat fietmen aen u draven .

Ghy hebt ontelbaar munt en Gout ,
Daar toe een rijke Vrouw' getrouwt ,

En hebt noch veel vervvorven ,
Dat u is an - geítorven .

En veel hanght u noch over't hoofr,We1waaron
Om gelt en goet te rapen .

Ghy hebt een onwaardeerlijk lant .
Rontlòm met hout - gcwas b épiant ,
Veel renten aller wegen ,
En noch lit niet te degen .

Ghy hebt veel Huyfen inde Stat ,
Noch klaaght ghy al van dit , of dat ,

Enfeghtu Fruyt enCooren ,
En gcld'niecna behooren .

U Schepen komen uyter Zee ,
En brengen d ab belu iníle mee ,
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Seer rijkelijk geladen ,
Maar't kan u niet verfaden .

Hoe meer dat u Ooft - Ind'ien geeft ,

Hoe min dat ghy in rufte leeft ,
Noe Ii meeter meerder baat zijn ,

"Wanneer fult ghy verzaedt zijn ?
Schoon dat ghy rent op rente gaart ,
Noch zijt ghy armer dan ghy waart ,

Hoe lange fult ghy ploegen ?

Wanneer fult ghy genoegen ?
Doe Rijkaert hadd' niet half fo veel ,
Doe was de man wel eens foo eel ,

't Is waar , hy was wel fpaerigh ,
Maar nargens na fo karigh .

Te vooren gingh fijn Kok te vuyr ,
Nu is hem alle dingh te duyr ,
NuJkoopt hy doode plat - vis,
Die ilimmer is als kat - vis . .

Sijn fuyvel is verfchimmeltfmout ,
Van garftigh Spek veel jaren out ,
Dun lCharbier laat hy brouwen ,
Soo weet hy huys te houwen .

Het vuyr dat hy des winters ftookt ,
Keel weynigh vlamt maar dapper rookt ,
Sijn Turf en wil niet vonken ,
Mits datfe was verdronken .

Diekoopt hy omeenleurofyet ,
Die duurt wat langh , al vlamtfe niet ,.

Noch kan hy niet bedyen ,
AI fnijt hy an twee zyen .

E 3

Hct

i

7o

Het gocdt lieeft hem maar hy geen goct ,Duslee
Hadd' God hem min gegeven ,
Hy fou vvel ruymer lçven .

O vrienden ñaaft als defen rijk ,

Om 't heyl , maar niet ora 't tijdelijk ,Om'tHcnielfc

Soo wert ghy rijk na 't íterven .

Daar rijkaart werden fai een fpot ,Verbannenvan

Jn Eeuwjgheyt fai duircn .

d'OnverzaedeRi / ke Vrek .

H Y is een Syfiphus , wiens woelen niet kan baten ,Hy¡sge

Hy is een Tantalqfwiens graeghte niet en ilijt,Enfchoonwa

Om 't gelt om 't lieve gelt gaet hy fijn lichaem quellen ,Om't

7JU
Door's IVerrcls fette. vreùght en dwafe lüß der oogen ,
Wzrt mennicb eer hy 't ivcet in 't droeve dtcp gctoogcn .

HEtlieffcljjkgeiiiyt of't foste Circcnfe fingenBekoordenIJliflès
Waar in en had voorlien , Uliflès waar verleyt .

Schoon 't overfoet gefangli hemtrefF lijk deed' bewege« ,Streedtfi

Pies bindt ù vaft aen Gode , eer û deef Meremin ,

«. &lt;

°°r angenaemheyt lokt ten diepen Afe ron dt in .
E 4
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'tTwintighrte
ZINNE

-

BEELDT .

Stemme : O Nacht jalourfche Nacht .
't Gheßcht .

WTens oogh in Silo klaar eìi fuy ver is gewaflen ,Gereynight

Staat wacker op de wacht , ílaat vlijtich opte pallen ,Gewape

Een opgepronckte Ichaar komt fijn geilalt begecken ,Ento
En pogen hem alfoo fijn Wapeuen c' ontrecken ,

,\Vaar toe fijn vroom gemoet wel dapper neen toe fey t .tGheho

Dies vanght een jeder an ( mits dit niet wil gelucken , )EenL
Met fmeken en gevley , en Iodderlijke teemen ,

Deur praatjes van de min'vermenght met Geyligheyt ,Befoec
Het gunc fijn vroom gemoet verweert met Heylighey t .
De Reith .

Vermits haar ook mifluki het fingen ende fpeeien ,Soovle
Maameen , fijn vroom gemoet en achtet nìet een leur .. ''

Met Amber en Perfúyrii verföektrnen hem te locken ,Enme
Di' Sma .iA .

Men dekt een wacrden dilch als in des- Conings hoven ,

Vaf
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Van koílelijcke fpijs , als yvijnen en Banker ,Vanweyninghhemdaa

Daar fie h fijn vroom gemoet ook dappei*tegen i'eh

Daar vloeyt den lid'len dranck die í y te gúilkh fmaken .Enbidde

Oro door fijn dronckenfchap de Wapenen te lehaken ,
Maar neun fijn vroom gemoet dit ailes wederley t .'tGhevoel.

Nu gaattet úyttet fpoor met wangelaetigh kûflen ,MettreckenMon

En'tgiSntfy meerderdoen , lafl; eerbaerheyt te fwygen ,Maara

Is al te krachteloos fyn Wapenen te krygen ,
Om dat fyn vroom gemOet veracht de geyligheyt .'tGeficht.

Wiens Oogh in Silo klaar en fuy ver is gewalTen ,Gei'eyniehtvand

Staat wacker, op de wacht , ítaaC vlytich op te paffen ,Gevvapentd

De Bekoringe_5 .

W!

le niet en is Om - gordt an lefiS Chrift ge'oonden ,

En ft opt fyn ooren -toe. vöor " t werelt fott gezang , -Nochllfiy

En wie die pejfen fai wert eweiijck vei*flontien ,

Daar eenen dagh ( eylaas ) v.alr duyfent Jaerenlangh ,Daar^tend'is

'» Maïrluy k û oogen toe , en flop daar voor ü ooren .
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De Goüt- züchs is een^roote plaaphYeeißimmeraise

Dit kleyn onnofel Wicht gelooft het boertigli Jeggen ,Envvi

Noch Uechter gaat de zaak der fchrand're Alchimiiten ,»Dietij

En hebben al bereets na waancens 's Princen goedt ,DenLapisP

Is inde Ziel gedrukt , 't is -fìat clinck , clanck , clorura ,Mitbarftero

O wee ! eylaas watraat ?. ccn Grasrfliikheyt in d'as .
'tEen -
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3t Een -en - tvvintighfte

ZINNE

.

BEELDT .

Stemme :

Rßofemonde laghgtdoken .

O Den wijfen en den kloecken .
Theophraftùs , heeft gebroedtjGeckendiedeRijkdom
Ende vinden arremoedt ,
'k Segge van den Alchimift .

Die om 'c goöt fijn goftt verqüift -

Die geftadicfa peylt op hoope ,
In een grondeloofe Zee ,

En fou nò fijn kûnft verkoopen ,
Oin een Tonne- fcháts of twee ,

Wits dat hy een fchaduvv' fiet ,
Croot in 't oogh , en min als niet .

Daar hy nict en foil voorkiefen ,kWeetniethocveeldûyf

Even als Efopus Hondt ,

Die fijn hacfije inde vliet,
Om het fchijnfel yalien liet .
't Is als of hy netten fpande ,
Om te vangen'W'ccren windt ,
Die de donder maakt te fchandc ,

En gèheel en al verflindt ,

En geraakt door jd'le vlijt,
Om de wint fijn Netten quijt .

76
AI fijn doen en yîefe vaferi ,
Alfijn finnen , tij.tengoet ,

Gaat hy in het vuyr verblafen ,
En fij n winft is wint en roer ,

Roet verkrijght hy deur fijn roockWintisalfijnblaienoo

Hope doet hem gantfch bedriegen ,AlsdeHontin'tvl

Die de Vogel in het vliegen ,

Snel vervolget met gewçldt ,Endemoedeledenvanght

Dat fijn tough ten hals uyt hanght.

O îwatpooghtgjiy Nar , £e maken ?Toteenlouter

En doen blindt - geboorerUien ,Engenefenlammelien.

Of als 't klimmen in den Hemel ,Veylighisinuvermoo
En een Elephant of Kemel , .

Kunt doen gaan deur 't naelden oogh EnvanWaterma
Dan fai ficx u kunfte zijn .

Als ghy kunt op't Water vvand'fen»EndeZeeenwin

Dan foo fuit ghy licht verand'ren ,ToteenGoutalwatg

O ghy rijk gedroomde fot ,
Wert berooyt , en jeder fpot.

Kunt ghy ( dwafe ) niet bemerken i

1
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Dat, die 't fchepten altemaal ,

Door fijn over- wondYe werken ,Schiepookalderleymetaa

Soo ghy fchept van allen een&gt;
'k Hout met u , en ben te vreen .

Maar en kirnt ghy niets doen blijken Alsookniemantniete

"Wilt dan vry u Se.ylen ftíijkenEerghyraaktopleegerwal,te

Dies verlaat dit ydel fchijnetyDiesverlaatdeesyd'levvaan,
En het harte gantfch ontftelt ,
" En de teere zinnen quelt .

Maar na fchat van grootewaarde ,waardigerthien-duy

Bo ven alle's WerreltsGoudt»

Die te foecken u vervloecktjEnfuitvindendatghyfoekt,

Sock voor al het hemelrijkc ,
Ende t gunt u noodigh is ,
En fai nummer van u vvijke ,

Mnar gewerden voor gewisWiedaaringeenrijtvergiit,
Dat 's d'oprechten Alchimift .

Maar den vverelt wijfen klocken ,Theophraltus,heeftge

Gecken

j
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Gecken die de rijkdom foeken,
Ende vinden arremoedt ,
'kMeen den fotten Alchimift ,

Die fijn Gout om 't Gout verijuift .

Den Alchimift .
»t *-jY dat hy flaapt of vvaakt , fo droomt hy guide dromé ,

/ „ Fu acht hem al bereets 'k en vveet wat grooter Heer ,Enn

Hy waar , alfoo hy meynt , ter hoochfter trap gekomensIndie
Of had' er fulk Metaal geweeft wat min of nieer ,

Of had hy't vuyr geko.elt , of dit vermenght vvat eer :DenPhi

Soo dunkt hem datter leyt een heerlikheyt in d'aff' .
Daar is een grooter fchat , ó Vindeloofe blinden ;
Soo ghy die foecken wilt , met Goddelijk beleyt ,

Dat is het Rijcke Godts en fijn gerechtighey t,
'tGunt onwaardeerlijck is , en veylich om te vinden .
Ml

1
,
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JJet Hart om hoogh en ìt Oogh na 'i Graf\Datfchaftdepra

TTOemoedichdraytenpraaltdePaeúopfijneveeren , ' )JnlOp
Maar als hy nedervvaarts op fijne voeten fiet,

Ontfinkt hem moedt en iteirt , en acht dan alles niet :kWenfchhaa
* En blinken van het Goût en glimmen van Satijn ,

deden als de Paeinv , en fagen vvatfe zijn ,"Enlettedenop'tG

Hoc dar de zond' de Ziel , de Pieren 't lijfverderven ,1Wienúnietg
V
T
'tTwee»
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ZINNE

-

B E E L D T.

Stemme :

Vrìendinne diedefchoonße zijt.

DAt onder praal of prachtigheydtSchuyltOütmoete
Maar leiden voeght het fich te gaar .

Dit feggen doet den Pronker Ieet,
En meldt , dat onder 't linnen Cleet ,

Geíchiet lo grooten Hovaardy ,
Als onder glans van Gout en Zy .

Ick heb oock van verfcheyden lien ,
Wel vaak gehoort , dan nooyt gehen ,
Doch die op deefe reeden ftaan ,
Dat zijn , die geerne koñel gaan .

Dat jemandt op een linne mots ,
Sou mcedich zijn , en groots en trots ?

En niet bemerken fija gebrek ,
Pat beurt wel van een limpel Gek .
Maar dat een vroede in fulk gewaat ,
Son pralen , pronckcn , o\ er ftraat ,

Dat waar wat vrecuits , íoo \ is geíchiet ,
't .Mach zijn , niaar ick geloove t niet .
Defulkeilaai by - na en beeft ,

By die , die mooye kleeren heeft ,

De fchaamte iteek - heçi (ìjn gelaat ,
Soo dat üy hapert in de praat .

£
5k En fcgh nict wat hy wefen fou¿
Indien hy mocht gcüjk hy wou ,
Maar houde vaft en voor gewis,
Als dat hy nu foo nict en is.

Ick fegge noch en blij ver by,
Dat eener op fijn linne - Py ,

Niet is fo moedigh , groots of flout,Alseendiekraaktvan
Maar dat vcel Burgers nu voort- an»
Zijn trotfcr als een Edelman ,
En moedigh als een Bander- Heer,
Dat Ita ick toe , en noch vvel meer.

En kleeden haar in Princcn dracht .
Van Knechts en Jongens op - gewacht ,
Die fchaars van hare fchrale wey ,
Te voor nau hadden 't fout op 't ey .

De fulke krijght een fmeerigh amptDiealfijngoetjçnhe
En daar na groo'te Jonkers voedt,
En Joff'icn , van 't gemccne goet.

Dus Wert de "Vink een Papegay,DePimpel-MeeseenBon

De Mus een groote Adelaar ,

Datfich verbaaftdenOyevaar.

Soo kley nen amptjen ifler nauw'

Men pronktet op gelijkeen Paauw ,ßeMantelsbuytenvanS
De Hechte kleeren zijn van Pluys ,

Men bout om 't fchoonfteHuys by Huy$,

£
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Soo dat een y edcr ftaat verftomtEntwiiletwaaj:'ta
Wanneer de kalis wert een Heer ,

Sijn grootheyt kent geen kleynen meer ,laqualij
Mijrt Heer te fpraecke kommen kan .

Een flechter fict hy over dvveers ,Ofdraaythem

Wat is dat anders , fegtet my î

Dit fpeurtmcn heden alle daagh ,Die'cluftdier

En als ghy 2ijt in 't Haaghje moe jSooreyftna'ttw
Al waar het vvoelen en 't gevroet ,

Veel jonge malle Ionkers broedr .

Of waar ghy reyit naer u gcval ¿DeHovardyb

Soo dat den flechten Ambachfman ,Vaakhooge

la Dienft- Boón zijn hier me gequelt ,Enkoopen

Eylaas 't is ydelhey t en pijn ,

Wat fai 't met u o Werrelt zijn &gt;AlsGodesmond
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Dat ondcr praal of prachtighey t,

t¡

. Schuylt ootmoet cn andachtighcyt ,

't Mach zijn , Godt geve dattec waar,
Maar feldcn voegtet fich te gaar .

DeHoovaardyei? .

O Siechte ílijk. en aard' ! wat wilt ghy u vertieften ?Waarop?opíl
Een val te grouwelijkte pijnelijk in 'ttreffen ,

" ic gladde voorfpoet fmijt in 't grondeloofe' oneffen ,Ge^encktda
U blinken van gefteent' ais rook verdwijnen fai ,

Dat al u Zijde' en 2amt , u lang getackte beffen ,UPeirlen-fnoerene

^ grijs gepoedert hay r en 't moedige gelaat,

«elijck een luyt geklanck , enfchaduw' fai verfwinden,Hethooga

'# Is B roturen te vergeefs 't en kan en mach niet battitiIri

TRijn Jans die had em Hen heel ongemeen in't legg^'
En leyd' haarEyeren verborgen in de heggea ,

Ofergens veer van hays , of hierofdaarin 'tlliet ,
Staagh vontfe't leege neft , m aar Ey'ren vontfe niet ;
"Wat batet dat cen man is geeftigh m fijn werken ,
Die fes - maal 'sweeks te kroegh en eenmael gaat ter Kerke " '

Wat batet dat een Man is treffelijck geleert ,

Indien hy Bachus ofdegeyleVenus eert ?
"WatbaetetdateenManvvelkan en .wil niet willen ?

En gaat fijn groot gewin op eeneraaal verfpillen ,
Wat baat hem wijfhey t die fijn tijt befteet in't mal ,
't NVaar voor dees' weters beft te weten niet met al .
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Stemme : £¿ipte» - hmdt.

SChoon's Heeren Geeft de fulek' begaaft jMetkennisvandesHeme
Df dclft dat tvoeckerloos in ' t d uy fler ,

En foo mcctwillich verfchuylt die waarde pandt ,

kennisvaaalfulken manbaart fonde , fchad' enfchanftt .

Watbaat de fulk' gelcerdt tc zijn ?
Voortreffelijk in veele faeken .t&gt;iefijnvprnuftfrnoortindewijn,
Of kleeft dat an Vrou - venus haeken .

En foo verdatelt fijn koftelijk verftandt,
Gelcerthey t van alfulke man baart fonde , febad' en fchawf.

_ Watbaat de fulk fijn eerlijk ampt ?

Sijnkloecke ftijl , fijn aardigh fchrijven ,

Die al fijn eer en goedt verflampt ,gaatonnutfijntijtverdrijven,®nfic

Schoon dat de folk' is opper- Baas,

Ut Meefler aller Condenaren ,ielichterisgelijkeenblaas,fcnmoetdaa

Mrts hem de weeld' en overdaadt ontmant ,uekonftevanalfulke«M

y 3

Schoon

86
Schoon of de fulk " uy tnemende is .

In geeftich Teyk'nen ende Schild'renDiedaaropfpeeltdenlichte
Ofgaat fijn wind en eer verwild'ren ,

En lbo iichtvacrdigh fijn tijt verlanterfant ,
De konfte van alfulken man baart fonde , fchaed * eil fchant .

"Wat baat des Coopmans groote gelt ?
Gewonnen deur een fchrand'ien handcl ,

Die 't ftadig in de kroegh verfmelt ,
Of in verkeerde boofe wandel ,
Waar deur hy fich moet verpacken an een fcant ,

¿fchant .Den

Wat batet dat een Makelaar ,

Si/ n groote winningh gaet vcrfpecten ?
Of fijn verdienfte voor en naar ,

Verquilì in vuyle fnoo Bordeelen ,

En deur onkuyfcheyt fich fchandelijk verbrandt ,Hetmaek'lenv
Wat batet dat een Ambachfinan ,

Veel meer kan doen als een in 't gilde ?
En niet en wil gelijck hy kan ,
Of loopt geheel en al in 't wilde ,
Ofdeur fijn winningh heeft al te milden hant ,
Het kunnen van alfulkë man baart zonde . fchad' en fchant

Wat baat de fulck' fijn verre vaart ?
Gedaan nae Ooften ofte Weilen ,

Die alles wat hy heeft vergaart ,
Verriddert ende geeft ten bellen ,
En deur bcrooytheyt moet wederom van lant ,
'Het varen van alfulken man baart fonde , fchad' en fchant .

Schoofl

87

Schoon 's Heeren Geeft de fulek begaaftMetkennisvandesHemelsl

Die evenwel fijn pondt begraaft ,
Of delft dat woekerloos in 't duyfter ,

En foo moetwilligh verfchuyltdit ivaardepant , &gt;Dekennisvanalîul

Vruchteloofe winft , en wetenfehap .

En laat ons teêre breyn niet twiften om Wat reedenDatGodtdeHee
Veel werden om haar kunftafgodifçh aangebeeden ,

Veel om haar wetenfehap geroemt van yeder een ,
En veele fonder moey t' een fmeerigh ampt beklêen ,
Waar doorfy'tYferlaauwheellicht'lijkfouden fm^eden ,Maarfme
Of geven 't in bewaar een lachende waardin',

Of wert met dobbl'en of door Kaarten- fpel verlooren :Dieoverdub
Is flimmer als een Koe , dieftaaghde Mellek ftort ,

Veel nutter waar de fulk' heel ttapel- geck gebooren .

m
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Het engerïjmt geklap ofredenloofe reeden ,Verdtrvenf

GEmengde toi ee» koek en kan on s níet vermaakencEndien

Van die (alfoomen feyt ) nier gaar en zijn gebacken ,Isvvalge
„ Maar in het tegendeel , de vlot en val der reeden ,

V Van die wiens Han en Ziel om vvijfheyt heefc gebeden»»'Zijn
1
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'tVier-

't Víer-en -twintigMleZINNEStemme : Lof-fanghMaria.

f^Helijk der vroeden fpraakVTGeeftaangenaamverm
En fmaak in wijfheyts ooren,
SooisintegendeelDerfottenklapteveel,
En walgelijk om hoorefi .

Maar dat alfulcken eet¡&gt;
Sich fpeenden vande reen ,
En iijneiongh ko it hoeden ,
En hoûden in beflot ,

AI waar hy noch foo f©tMenfoùd'etnaùvermoedeit.

Gelijckmen aen de Vrùcht,1Doorprouvegcûrenlucht

Kent ßoomen ende Krúyden ,
Soo kentmen eer jet langh ,

Door Weynigh ommegangh ,
"Wan - wijfe lotte íúyden .

Want een laat dûnekendt gcck ,
Hceft meerendeel 't gcbreck ,
Tezijn verwaantin 'tkallen ,
't Begin lijknvat te zijn ,
Door opgepronkte fchijn ,
In 't endt is niet met allen .

Het gúnt hy ergeuslas ,
Datbrenehthy vaaktepas ,

F 5

,

Daar't

Daar 't gantfch niet op fat paffen»
En geert lieh felf den lof,
Als dat in iijnen Hof,
Dees1 Blommen zijn gewaflen .
Maar als een eeriijck Man ,
Hern anders duyden kan ,
Met treff'iijck tegen - vveeren ,

De fchaamt' hem dan verftomt,
Als d'Exter die ontmomt,
Word' van der Paeuvven Veeren .

De fulk', brenght voor den dagbKletsdathyhoord'
Wat abéis na fijn meenen ,

Van kintfe fotterny ,

Of broedtfche fpotterny ,
Omvaardich 't oor te leenen .

Ook lacht hy in 't gemeen ,
Staagh om fijn eygen reên ,
Of fnoode narfehe vragen ,
Vermits den leeken klerk ,

Schept in fijn eygen werck ,
Een overgroot behagen .

Hy meldt fijn eygen leet,
Vaack eer hy 't fei ve weet,
En raakt in ongenade,

Om dat fijn los gemoedt,
Het quade keurt voor goedt ,
En 't goede voor het quade .
Of is , defuIckeRijck ,

Soo fai hy ftaedelijck ,
Daer moedigh van verteilen ,
En met een K, oedtkoeckx - Liedt,

Het

9*
Het gunt hy hecft of niet ,
't Gchoor verdiictigh quellen .

Hy looftfijn tvaardigheydt,
Hy prijft fijn aardighcydt ,
En roemt fich in het (hacken»
Te zijn van alles Baas ,

In 't kort , alfulcken HaasEnisnietgaargebacken.

Gelijckdervroeden fpraeek ,

Geefc angenaem vermaeck ,Enftnaeckinwijfheydtsooren,S
Der fatten klap te veel ,
En vvalgelijk om hooren .

De Waan -wijfe SotL&gt; .

GElijck een kreup'le voeght het danfen ende fpringen,Sooabelvoe

Sijn onbel'noeydctonghis vol veranderingen ,
En alles wat hy fey t is rymeloos van flot ,
En lacht om al fijn reên , als of hy die befpot ,

Maar heeft een welgeval in al fijn eygen dingen ,vGelijk'teenEleipaftt
Of als in't heet geweit den Indiaen het bont ;
7 Of als in 't wit Satijn de pronck van Oly - vlackcn ,
; • Al cens foo fchicken ofte voegen fulcken een ,

By't cerlijk foet vermaeck zijn ongeföuten reên ,''in'tkortalfulckenH

Olían

O Manghy z'ijt tefu/al om dùyfent pondt te dra¿e%}Eyliev

GLaas domme- kracht ís van eeii Doorne-bofch gefteken .Enw
"Wie van geringe ftaat met iìjnen Vorft wil rechten ,

Dat's even of de Man wou met den Donder v echten ,Wiedatte
Die geeve Godt de wraeck , en late't heene gaen ,

Maar foo hy anderfirts , fich wil daar regen ilreeven ,

Licht raeckt hy om fijn goet , of lichtelijk om't lceve*,Dieskla
Daar woonteen AdvocaatdiemetdePrincen pleyt-
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beeldt .

Stemme : Wat heeft oris hart een vrcugjn.

Of , Te May ah al de Vogelen , &amp;c .

RYmt fonder dicht , het ftkht, , en leerdf»Dateender,d

Wanneer een Vorft door wrevcl moedf,OnttièemtfijnO
"Wat raat ? als fchouders trecken ,

Want foomen yets daar tegen doct,

o

Sal 'tdubbel fchae verweckcn .

Soo grooten kans van tegenweerGelijkdenRamheeftm
Heeft hy , die wil met fijnen Heer,

Of fijne Rechters rechten .

Maar vaak de Pars deur fvvangerbcydt.Van'tleetdatop

( Omdatgeen recht mach gelden , )DeTonghtelanghen
En vvreeckt met vvievel - fchelden .

En foo dees' onverdiílde praat ,(Diedoorverdriettenm

Soo

Sdo iflcr tienmael meerdcr quaatVoord'onderdaan
Ecn voncxken fonder vocdfel dooft ,

Maar angeftookt het fich vergrooft ,
Tothoogh verheven vlammen ,
Hceft u mifdaan « overhooft ,

,

'

So vey nft in u vergrammen .

Wie kenter d'ecrzucht van cen Prins ?Hetvetdr

Wie derf daar tegen ftreevenDaartegenftreeveniste
't Is waagen goedt of leeven .

Ook iít wel mennighmaal gefchirt,Dateender,d
Of boeten't met gefchencken .

Wiefijnen Heere daaght voor Recht ,Dieisgelijc
Wien dat de Doornen fteecken ,

En met de vuy ft daar tegen vecht,
Om fich alfoo te wreecken .

Gelijck de Baren vander Zee ,
Sich Haan op eene Clip ontwee,
Geqtiettt: te rugge vlooten ,

Soo gaatet de geringe mee,
In't kauten met degrooten .

Een "Vorft is als een fteyle Rotf' ,

Waar op dat alle Recht of trotf' ,
Gefchendt moet weder keeren , '

Dies hanght u zaeck an 't Oordeel Godts ,
Daar Plcytmen met de Heeren .

't Rijmt

'£ Rijmt fonder dicht het (licht cn leert,Dateenderdiefichvo

Het vet drijftboverL»

SChoon wrake mocht beftaen , om Ieet met leet te wrckc ,Sooiftda

En wie daar tegen ftreeft wert by een dvvaes gcleken ,

Of by een flechte Nar , wien dat de door'nen fteken ,Endiemetvuy

Of treft hy cen Tyran , licht gelt het vleysen bloedt ,\Vantyverka
Dies wacht u voor de Lceu , het vet wil boven drijvcn .

*

? i Al is het Kint de Roed' ctitivaffciu,&gt;,T«tJirafmostd

M Allotg 't is ù fcliult befchrey t vry me zonden ,Malloteh

k»V 't WasMoertje geeftme dit^wasMoertjegceftinedat,K0

&gt; Dies raad' ick jeder een dat niemant zy fo geck ,
&gt; De leck're fnoepfè Rat te binden op het Speck .
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Stemme : Cupidogeeft tny raet.

Wie billik na behoor de roede heeft gefleten ,
Tot üichcili'g vandejeugtenquijting van 't gewcte &amp; ¿

¡ *Bl

Maar al te ftraffen ftraf en nioeter niet gefebien ,tGuntmennighted

By matelijke ftraf voeght minfaeni onderwijfen ,
En ooek een abelhçy t om '.t leerfaem kint te prijíen ,

Het gûnt de íarpe ftraf verfoetet eil geneeft ,tnmaaktookdattetkint

Als Man en Vrofi zijn eens , in'ttùchten van haar kind~TfcViJCiSood

Dan heeft het ftraften klem en baart gehoorfaemheyt .

ctït)Ma

„ , , 'ijls over - qnaat ,

dat een floffen Aertz de qùets' geen gf1de ilaat.
Dies heelt het kinder qùaat by tijts met barken r) J

&gt; . *-^atyifo

^ °t dat het kint op - t left des OndersMeeíter war ,

kw

geeflelt \'aer en Moer dan ftrijmmen in net hai ,

¿

NVannecr het fo beflaagt , fo wenfcWmeu t kint ge

•

^Srondcloosm'tMeyrTbegravenindeCiolven,
Cat
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V ber ílimme ongeval fijn vvoeñe leevcn fmacht ,5)Totonheylv
T? . . ' *

.

. ì

A TLíiniran rriPpft ri 1#»^ Im O l'olii

•&gt; En 't zi [ n de Vroùwen meeft die'i fmarfef nader-handt ,?Wan

die , oie vaakde Roeheeftinhet vuyrgefmeeten,''Fnd
m1»V Van
Om dat fy milt het ftûer ; en hare feylen fiet .

m Nú fiei fy haarontvoocht de malle Moer moetvleyen ,&gt;'D

•» ? IvíÍls Dochteren noch Soons op haar gebiet en paffen ,„W

Dies raakt nú Harderloos de Kudde buy ten't fpoor ,»&lt;DeIte

Dedertelhytdiemaarhetvleysen fiadde' omfcheenO1'l

ra Gevvortelt in het hart , getogen in het mürch ,n^oodaterk
&gt;t

Soú veele Mannen oock tot maerich ftraffen dwingc"&gt;i»O

ta

'le hart maakt bitterhevt , te facht te la Ifen loet ,ïDochjx

Haernaderende , heeft haer fijn verderf verweten ,r&gt;End

1M2m3
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Dit is u recht loon fprak defen in het endt ,

*1

inGaathee

Aanfchoöt doch dit gelpock by licht gevlamde Toortfc ,Ufai,gè

Wiebillick na behoor de Roede heeftgefleten ,

&lt;.Totftichtin

Kindcr - tûchLj .

Eeli jkmen firoo en kaf met dörflichen ende wannen ,^JKni'uyve

Maar met een itrafgelaat , en Vaderlijk gemoet ,

utnnadeda

^elijk een ichutters boogh met Ipannen , en onfpannen .Wieiijnckin

^et gúnc op't left een Roe wert voor de flappe hoeders, &lt;t^ienoo
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'i Ts Iacobnìet die klapt ,den drone ft heeft al defchuitiIV

INdicn de Sak- pijp niet vol wints en wert gedreven ,Enfaidi

JNnDät Echo in 't geberght daar van gewagen fai :

Men vînt ook menniente foodanen aardt van l'iyden ,Die-kb

Die ftil zijn , fprakeloos , fo larigh fy niicht'ren zijn ,VEngan
't Seven
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z I N N E

-

B E E L D T.

Stemme : Ceß trop courier les eaux .
Ofte :

0 hooghte van ''tgebercht.

die u veel vermeet ,meerderwaantalsweetEiihebtghygeenPlan

^ctWelke' op neder- duytfch de Sak - pijp isgewarnt ?
Doch weet ick wel voor heen ;
pat ghy fuit feggen , neen ,
Vcrmenght met een gclach , dan ncemt'et my te goc ,
Dat ik foo flechten vraagh an u geleerde doe .
AVaart dat denHooren- Bok ,

Van - t zuyden noort- waarts trok ,fcnbrachtfijnStatrenhier,anonfenH

Men fou vermoeden fchier ,
% - t ooge van den Stier ,
Ban by de "Viflchen , of geladen Water- man ,

En foeckt geen Moefel , want die iiier vy andt van .

Máar i (Ter een Planeet ?
De Welke Bâchas heet ,

flaat noch cens te recht met vlijtigh onderfoeckjHetheeftfijnrede
. Omdattvy daeg'lijcks fien ,ytmûntent,vremdelien,

G 5
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Die tboertelijck gelijck , ( nae blrck van haaren aardt )Tezij
Die volgens haar natuer ,

Zijn Ipraeckeloosen Ituer,
Als or haar tonge waar gevloden uyt de mont ,
Of dat die , of verfet , of by de Lombaardt ltpnt .

Soo langh de fulcke zijn ,
Benuchtert van de Wijn ,

Of van den dranck gel'peent , foo zijnfe meettlijck ftom .De
'tTs prijlP'iijck dat een man ,

S'jn Tongh beteuglen kan ,
En louter door't vcrnuf , het gunt hy feggen wil ,
Maar defe iwygen deur een viele vremde gril .
Wanneer dat fulkenbloedt ,

Befu angert lijn gemoedt ,

Deur overvloet van dranck , dan flaat denfwygeruyt ,Gelijck

Wiens grondt een fpijíle diep ,
Verborgen lach en lliep ,

Die wert nu op - geweckt , envlot , door't vloeyendé nat ,End

AI wat h / hoorde' of fach ,
Dat moeter voor den dach ,

Sijn lief , en ook fijn ieet , fijn leugen en fijn waar,

En alle fijn geheym vertelt hy openbaar .
Dan is de Tonghe rap ,
Gelijck een Laz'rus klap ,

Vandiedaarfcheen te zijn , van ftom men op - gevoedt,Diema

Mits

1mW

4

5

6

7

8

9

i°3
Mits niemandt in 't gelach ,
Een beurt verkrygen mach ,

Door t raat'len en gefnap , door't roepen en g ©tier,Vandees'dienu

Beftaathetniet op reen ,
Datik ài fulcken een ,

( Wiens tongh bedaartte traagh , endroncken is te rijp , )Gelijckeb

Des Sack - pijps aart_&gt; .

E En heùfche ftille Mont is't rechte wyfheyts teecken ,Engordenr

En t l'wygen is een eer , en hindert veel gebreecken ,

^Ma

De Sak - pijp van gelijek en geeftook geen gelúyt ,
Voor dathien blaas vol wineft fijn Schape - leeren hùyt , «
Dies fpeent ú íwygers , of men fai ù Sak- pijp heeten .
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Als 't lange welgelùckt foo hoûtmen 't voorgewiï,Maar

" t T^NismenoytmilluIct , vandat ik waseen jonge» ,

JtZiSoo heb ik op de koord* gehiippelt en gefprongeti»Enn
&gt; Of al de gene die - t lanckivijligh luck vertroûwen ,

&gt; - »tGelinglit ivel hondertmael in dit of dat beleyt ,ffctj»'Maare
» Hetheymelijkeoiiaatgepleeght van veele jaren ,
i Sal yaeck wat ongeíiens on no fei openbaren ,
1

n ISoch is het tijt , hoû op , eerùdctijdtontbreeckt,DeKruykdie
'tAcht-
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beeldt .

Stemme : 0Venusicatisdatgefeyt.

DEn jongen Heidt Philipp ! Zoon ,

Veci Kroonen hechte' an fijne Kioon .
Die meer door lúck als door den Degen ,

Sijn ovenvinning heeft verkregen .
"Word' Cna hy t alles overwon)
In - t keeren binnen Babilon ,
In fijne jeùcht en vreûcht vergeven ,

«.

Daar enden't luckenoock fijn leven , «
Hy die gelijck een Fenicx lat ,
«

Op t hooghfte van het wanckcl - Radt, &lt;i.1?JùpynsZoonewildeheete

Waer noodich dat op Solon dacht , *
Die - t lúck geíladelijck toe - lacht,

Of die geen grondt in fpoedt kan peylen , '
' En feylt met -opgelvvollcn Zeylen .

&lt;

*

Dan fou , dienù vaartvoorde wjndt, c(Soodatdevoor-Zeylsleg
Moetfcharpen endeBoegh- üjn veften . ' «&gt;

K

Die noyt ontmoete' - t ongeval ,

'

Geraackt wel eens op leger-wal ,
" t Gelûckis Was , en t gaat op Stelten ,

Is wankel , en kan licht verfmelten .

«

&lt;•nkHebbinnenUytrechtee

^ie - t langh gepleeght had als ick hoorde- "
Maardeedc cen over - fwaaren val ,

^ietk meenedat hemheùgenfal ,

J

«

«
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« Of heeft gchcught en vvel onthoùvven ,
f Soolanghhy 'tleven heeft behouvven ,
»' DerGoddeloofer fnoodegangh ,

&gt;&lt; Gelùktvvel vaak veel jaren langh ,
»i Fn waanen dat het nooyt ial miflen ,

Maar 'tloopt in 'tend veerbiiyten giffen .yMits'tluk,datharedv
Bevlùyft haar oogen in de iveeldt .
' Met vaft beiluyt dat hare ftùcken ,

" Gelijck voor defen , moeten lucken .k£l»'tGelùkhad'Hamantoe

Soo'ticheen , ecn eeuwigh dúyrentheyt ,
'&gt;Maar 't onlùck daar omtrent verborgen ,
'&gt; Quam onverfiens de man verworgen .

Waar toe't vereeùwde doch verhaelt ?
&gt;En onfen cijt niet afgemaelt ,

&gt; AVaerin ver / cheyden groote Zielen»Geftadighvallenendevie
* En worde niet in onfer eeuvv ,
" Des Lelijs roem , der Francen Lceúw ,

^Degrooten boven d'aerdtfche grooten ,jiVerradelijkin'tlqck
Kß i Biron en d'Ancre in 't fei ve Rijck ,
V In Englant , Effex van gelijck ,
En veel met haar die 't lück befaten ,
• ' Sijn op het left daer van verlaten .

Als Tol - vry ons gedachte vlieght ,

In Neerlandt , ( daer wy zijn gewieght , )

, Sal't fien den val der wijtberoemde ,tDie'tongelûcktenleitend

Is binnen 'c weeldich Amiterdam ,
&gt;Niet ander als Godt gafen nam ,
&gt;Ick noem - t Tonneel van alle Steden ,
Doch over al befpeúrtmen'! t heden .

n Wanneer 't ghelúck de vroede vleyt,itDiehoûdtdatvooro

Doefe
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froch doet wel vlyt om dat te houwen , &lt;Maarfaihetnúmmermeerverír

Aen fulcke fai het lúk beklyven ,

«

En inder eeuwigheyt by bly ven .

Jt Chelùck onfekcr .
( T&gt; Eklyvcnde gelúck van veele' of lange jarea ,

D t Zy in eén goedt , ofqúaat , of middelbaar beleytDatGriffijtin'

N3

•Je denken t ga hoc tga ten kan niet qiialijk vaaren ,Desfctnien*tinden

gúnt de fulcke vaak te fuhren val bereyt ,

P'e hem te laat , tot leet fijn oogen doet verklaren ,

«

»&lt;-{^anfietmenee

Gecf

KbK

EVP -.323

7

8

ío8 .

Geeft DedalùsgeÂofl/s o Icarus op Stehen ,Ofdijngevleî

Wie dat op ftelten gaet om fich foo groot te maken ,Deg
"Wie op geringe ftaat de groote fich gelijck maakt ,

En is niet vreemt dat fulck - van - tdroogein - t flijk raakt ;W

•tNegeti-
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't Negen-en-twintighfteZINNE«

f Samen -fpraeck,

TuiTchcn doenraet , ende Joris-hoogmoet :
Stemme .

Godtgroet û Meùlenar'mne'.
Coen .

«YnHeerenwilt'tnietweetCH ,

IVI Maar kent my anders vvel .Ior.'tlsûot'myver

Mits ick my ftaagh verfel ,
Met Edelen en Heeren ,

Coen .

Dat zijnfc die ü feheeren ,

Tot op het naeckte vel .
Ior.

Wel , hoe fai 't met û vreefen 2

Met vvien ilt dat ghy fpreeckt ìCoen.Ickfeghdatg

Coen.

Ghy zijt een kaalen proncker»
Die ítam en goet ontbreeckt»

1er.

"Wilt ghy mijn Adel bùygeû \
Door rpottelijck verwijt ,

Coen .

O lieve Joris Hûygen , _

Men weet vvel wie ghy zijt, c» ^1erWaartoedoch

Waer 't dat het yemant hoorden ,
Mijn eer raeckte ick &lt;¡uijt.

¡l ! ! ! !
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Coen .

Ick npem u by name ,

En winder geèn doecken om ,Ior.Ickftae
By a ) den Adeldom ,
Die fulekes niet en weten,

En my heel anders heten ,

Coen.
Ior .

Eyfeghmy tochwaerpm ?
Om tot vVat ilaats te raecken ,

Coen.

Dat 'fier dooriaeck af.
Of yet tot niet te maecken ,
En weelde tot een ftraf,

Ior .

lek hoop't lai beter lucken ,

Coen.

De hoc p gaet vaack op krucken .Jaüick

Ior.

Hoe komt dat ghy foo fpotc'lijck ,
En fehampelijeke kalt,

Coen.

Hoe komt dat ghy foo fpott'lijck ,

Ukleynegoedc veraialdt ,Ior.Omwind,i

Ior.

leev' op vafter hoopen ,
Daar heb ick t op geitelt ,

Coen .

Maar Air.pten m o ft m cd koopen ,

,

Wat raet om t liev e geldt ¡

/or-

De groote w illen t dry ven ,

Coen .

Niet als doorgoude fchyvtn ,

Ior .

'f Sal¿ollen niet een lpelt .

Coen .

Pat fuit ghy wel bevinden ,

Indien het komt te ílaagh ,j0rIckhebb'he

to
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Coen .

En of dan defe ftylen ,

Eens ftorven onderwylen ?lor.Godtiioedcíulck
Coen .

Legh af u Paauwe veeren , f

Schud uytden Edelman ,lor.kEnwilmynietvern

Soo langh ick ummer kan ,
Coen .

Den hooghrnoedt fai u krencken ,lor.Hetaenli
ir

Coen .

Denk Wat uouders Waren ,

En eens wie dat ßby zijt ,lor.Dietijdtislangnve
't Is nu een ander tijdt ,

Ick foeck een ander leeven ,
Coen .

Ick lbeck wat , feyde Steeven ,

Doe lach hy in de bij t .
lor .

De foeckers füllen vinden
Gelijck de Schrift bediet .

Coen .

Ghy praet ghelijck denblinderij

Die Peirlen focht in 't Riet ,lor.Mijnhoopisfond
Coen .

U Lot fai , duchtick , vveefen ,Eenopghepronck

lor .

Ick foeck een guide waghen ,
Ten minften vinde' ick buyt.

Coen.

Het valt foimvij lop Hägen ,It#langeleitenuy

Wilt ghy tehoogeftuiren ?

.

U ftaat en ( al niet duirenGhelijckeenElantshu

Ick

I l 'i
lor.

Ick ga , want al het prateaBefluytghymeteengee

Ctcn. Gaet liever by de Straten ,iDaariflereenghebreck,
1 Tot dató goedHelooris,íDanTaimenu,oloris,

* Aníchoiwen met de Neck .
f}

En fult noch tot ú fchade.

•» Van jeder zijn veracht,
Diesgaat , ais ickü rade ,

In Búrgerlijcke dracht ,•&gt;Verlaatdithoogevliegen
•&gt; &gt; Oí fúH: ù felfs bedriegen ,vEnwerdenuytgelacht.

GrootZeyij kleyn Schip .

H Y diefijnkleyn bedrijf en flamme gaat vergeeten ,Enbo

Waar zijn de Stevels nú , den degen en den hoet iEnal'tgene,

Hoe leegh is nú gedaelt fijn al te hooge vlúcht,
Wat heeft deMan geboüwt Raftcelen in de lucht ,

( ge " '»W

Indiet

/« dietim en M'das if i ! tot einen Rechter hiefen ,GewomenißmtPa

Hier is den Ezel op den Rechter- Stoel gefeten ,

Hy heefteen grootgehoor.behoortookveeltevveten,t&gt;eDieren

^oe mennigh eerlijck man van Raadt, van daat , van leve« ,^loetvaa

fvJaar eendcr die aen't Roer heeft vrindcn tot de keur ,

Waar hy noch loo broets die gater vvel me deur jj,a&gt;jademanisgoe
- n andersvveet men naú van tiiyten ofte blgfen ,

^

°e dvvaaltme op devveghvvanneerdeLeytiman plintis } inivee!o
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't DertighíleZINNE
Stemme :

IIet daget uyt den Ooßen .

VEranderingh van tijden een ander leven baart ,'tGuntw
Rechten reden .

Verrefen of herleefden de Gulden - eeuvvfche lien ,Endat
Dit anfchouden .

Haar armen foüden klancken heel kruys-wijs over ccOi,H
En verftommen .

Nu Iiadt ghy recht te lacchen o fpotter Democrir,Nuhad
Vooru bey en .

Maer't vvasinuwen tijden geinaakte lach en truer , ''tVerl

Opder Aarden .

Daar nu deur gunit en gaven het vroom en kloek geni°c'V
Vaak deur een botten leeken ,
"Wertverfteken ,

ft

Itf

't En geldt noch deucht , noch waarde , maer't gelt 't lieveHetgeltv
Doet gebieden .

Men ftelt vaak jonge laffen van kinderlijk verftan»Ofwulpfedart'l
Om te vvalgen ,

Wie nu niaar heyft Chriftoffels of vrinden an het RoerHoegrofe
Noch verheven .

Dies krijgen d' Onderdanen vaak tot een over- heer,OfRechter,da
Of een lichtmis .

Of een verfopen Bachus verkrijght een eerlijkampt,Ofeenverlioe
Die heel fchraal is .

Het is men moct hem lielpcn , fijn Ouders waren eel ,«skeurtmen't

jyat Sedierende fchreyer , nu fagen 's Werrelts kreyts;meerjsaj

H 3

yeran .

ii6

Veranderingh van tijden een ander leven baart ,'tGuntwette
Recht en reden .

Na gúnfte , niet 11a waarde .

DEn leger- hont , de brak , de Winden om het jagen ,Deka

De vogels cm 't gelang , de Pauw om fijne draght ,DenEleiend

En c Ros om zyne deught , die werden ga geflagen ,Enongem

Maar defe regel miß in 't menfchelijck geflacht,
Gelijck wy können fien en fpeuren in onf'dagen ,
Hoe dat deurguidegunft en t gierigegevoel ,

Vaack Midas voor Apol raakt op den Rechter - ftoel :Hoeeen

tfoc *1

117
Noch wijfe_ raadty XO-'ûgceî btdkt-,

En baat een taayefiyf-kopniet.

DEn Bok die gaat fich op de haver- klft vertoornen ,Omdathetdec

laci haver - kift hoe zijt ghy in den noot ,

V* et fchijnt dat ù den Bok gefworen heeft de doodt . )f00zijnookveel
11 Hillen met het hooft gelladich deür de mtiisr*.

H 3
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BEELDT .

Stemme : Roofemonde lagb gedoken .

HY
die weynich waant te weeten ,
Ende luttel fich vermeet ,
Om yet fonders afte meeten ,

Is veel wyfer als hy vveet ,

En fijn wijfheyt die beftaet ,
In de fchroom van eygen raedt .

Een die ned'righ is geboogen ,

Ende raadt an wyfer vraegheEndiekleynisinfijnoog

En fich felven heel mifhaaght .lieefteenongeciert
Maar een ingebeeldeweeter ,

( Alfme'rheden veel beleeft , )

Die daer nummer om een beter ,

'tSynne'an niemant over - geeft ,
Is veel flechter als een kint ,
Ongeluckigh , onbemindt .

Sulcke vintme , fchoon den wijfeil ,
Salomo , tot nut verrees ,

En haar met fijn onderwijlen ,
Overtreff üjk onderwees ,
"VVel door loutert in 't verhaal ,
Vruc.hteloos waart altemaal .

Of dat Mofis met fijn wetten ,
Een foodane raadenwou ,

Muiren fou hy ecr verfetten ,
Eer hy fulk verfetten fou ,

Eer hy fulk een fou ontraan ,Vanlijnvooigenomenw
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Al fi / n faken hout hy ftaande ,
Die een yeder weder - ftaat ,

En of fchoon dees wijs gewaande,
Dikwilsinde modder baadt,
En by na daar in vèrfmoort ,
Houdt den hebbe - recht fijn woorç.

Noch al even bars in 't fpreken ,

Blijft hy by fijn oude ftuck ,
Dit is ( íey t hy ) meer gebleken ,
Wie kan tegcn ongeluck ,
Wie kan tegcn tegenfpoet,
Onfe doen is Ebb' en "Vloedt .

Daar en kanmen toch niet tegen ,
Hebbe - recht heeft wel gefey t ,

Maar verdeylt of ramp of zegenSondereenighonderfchey
Siet hoe mennich datter leeft ,
Die fich felf bedorven heeft .
Niemant fai my tegen - weeren ,

Van wat leven ofte leer ,
Rat met drinckcn of Hoereeren ,
Of deur ander fcyle meer ,
Vaak geraakt tot arremoedt ,
Die nau eynde vvift an't goedt .
Sou wel yemant durven droomcn ,

Om te feggen dat de geen ,
Die'themgaf , heeft weer genomcn ?
'k Meync wel voorfeker neen ,

Want cen yeder feyt dien fielt ,
Heeft fijn groote goet vernielt .

Anders moftme ( na fijn feggen , )
Seggen , 'tis een Hemcl - fchik ,

Ende daar de fchult op leggen ,
Neen , de Heer en vlecbt geen ftrik ,
Noch en baant geen wee h ter hei ,

Maar de boofe doet het wel .

H 4

Dan

4

'
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Dan de Heere laat'wel vlotten ,Endedryvennaha

Of de ftijf gekopte menfeh ,

Schoon hy fijnen loop voorfiet,Daaromfchickthyf

Soo een ftijf- kop gink vertrouwen ,Tegenraat

Op de ftrant te willen bouwen ,
Jeder fai te vooren fien ,

Wat het eynde wefen fai ,lînvoorfeggenfijnenval.

Maar de Heere fach te vooren ,(Datsgefeytvoo

Eer de vverrelt was berey t ,Wateenyederfougefch
Wel te rechtheet dat voorfien .

De Waan -wijfe Stijf- kop .

IN Taurus teken , fchijnt een aart te zijn gebooren ,(Offou

Dewelke zijn verboktin menfchelijken fchijn ,Stijf-finnigwij

Die noch na raadt , na daat en willen fien noch hoorenjMaark

Noch blijft haar fuer het foetfte , en gevö 't niet verlooren»E

Wiens kop is van Metael , en 'tBreyn van Marnierfteen ,Ileiha

'tin

Iii
"t En isgeen Edelman al is hy van het bloedt ,

H Eh zy dat hy't beveß en Ed'le Were ken doet.

DE Backers hoortmen nooyt de fcmel hoog berommcn»Schoon

W ert van een jeder een onechtelijk geacht :tenlichtenquidamvolva

^oenu van vereeuwde ftaat heel Adehjk gefproten ,'DTaarmaarver

H 5

'tTwec *

lix

tTwee -en- de r righileZINNE

Stemme : Geen [mart en clùert , &amp;c.TSAdelaart(di

JLEen Edelman ? dat kan ick niet bemerken ,Neen,\vaarhyda

Neen , waarhy dat , by dee weí Ed'le wercken .&gt;Hyroemttezijn
i

"
"

Dat ita ik toe , dat kanmen niet beneenen ,

Maar hy is gantfch verbaftert in het zaat ,
Hoe hooger Stam hoe leeger fijn verkleenen .

Sijns Vaders lof en hoe hy die verkreegh ,iDatweetenwy,oo

,

't Waar nutter dat den lichtmis daar af fweegh ,

&gt;f

Dat ftrekt hem al (al weet hy 't niet ) ten qùaden .iSooHemelsh

' Soogroot alsfy verrijkten hareStam ,
'

Soo kley n verarmt fiy die met pijpe - ftellen .

Noch klinkt defaam die fijn voor- oúd'ren looftjEnfaidaarin
Ecn Laüren - kraris begloiri fijns Vaders hooft ,

Maar Adelaart verdient goc barken garden .
&gt; .

Sijn Vader was Godtvreefent van natùyr;&gt;EnwandeldenopC

• i Maar deef , het Boeck v .mivvee- en - vijftigh bladen ,

Sijn Vader was van alle Man geè'ertDees'wertveracht,bcfpo

Sijn Vader heeft met vroonie ifihgh verkeert ,
Maar dees' verkeert met gùyts , en dobbel - fteenen .

Sijn Vader gaf den armen haar beheeft,
En was bemint van Bürgers ende Beeren ,
Maar defe geeft het liever aen 't geboeft ,^
En is bemint van Coppelaars en Hoere'h ,

Nooyt

1X3

Nooyt heeft men ùyt fijnsVaders mont gehoortOnnutgeklap,tot
Maar defe vloekt by na het tweedc woort ,

En fchijnt geftijlt in Goddeloofe reden .
•

Sijn Vadtr was eon ftil en nûeht'ren man ,

' En Vyantvan het fondich gulfich leven ,
' Maar defe prijft het klappen van de kan ,
' En heeft fieli tot den dronk geheel begevçn .

En llaat hy dan niet dapper ùyt 't geflacht ?
' Hoe , derf fich fúlken een noch Edel noemen ,

' Die ganfeh ontaartvervúyltis en veracht ,
' O neen , de deight die gaat fijn Adel doemen .

Dies Adelaart iijn eygen roem beneemt ,

I ychoondat fijn Vaderseerefteegh ten Hemel ,
' Dat roert hem niet , daar af is hy vervreemt ,

•Als van de Rogg' of Weyt de lichte femel .

Is Adelaart ( dien fnooden lichten gúyt )tenEdelman?datkanicknie
£«een , waar hy dat , dat vvees fijn weefen ùyt ,
^een , waar hy dat , hy deê vvel Ed ;le wercken ,

On - Edelen Adel .

WË1 bondig was het woort eens Edelmans voordefen ,Enword'ge

Voor vele die deùr Stani feer Edel willen vvefen ,
En die maar van de drúyf fijn vûyl verrotte beefen ,

tliiene qùalijk een die fijn beloftcn lioúdt ,

Maar achten woort als wint , en geven fùyr voor foût ,v»antdiefeceriijc

1

1 KbK 2evp -.3z3

u

Sut

124

Siet Ifaaksgeieeli en Adams ecriïe Zitat ,WasCoorenende

G Root onderfchey t is túflchen Semel ende blommeo ,Scho
&gt;« Of by geiijckenis van eene Va'er en Moer ;
Onnodich ift *by- na hier meerder van te feggen ,

Ora defe ßeeltenisvvat nader úytte Jeggen :

, , Men fiet wat d' eene Broe'er by d ander vaak verfcheelt,„Hoe

Hoe d' cene gade ílaat fijn hûys in alle deelen ,
&gt;1 Hoe d'ander drinckt en klinckt en't iijne gaat verfpeelen»

Is d'eene d' o &amp; ders vreücht den and'ren i / i verdriet :*rtln'tkor
'tDrie -
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Zinne

-

beeldt .

Stemme :

Roofemondelaghgedoken,
/"\Ngelijck foo zijn deNooten ,
VvSchoon gegroeyt op eene boom ,
Die van eene bedd' gefprooten %
En 2ijn vaak niet even vroom ,

't Is van oúts alfoo gheweeftAlfmenovervloedichleeft.
Die van Vader endeMoeder ,

Nieten hebbenongemeens ,
Opgevoedt door een behoeder ,
Opgetoogen al alleens ,"Ingelijckctúchtigheyt,
" Noch loo vîndt men onderfcheyt.

'

V aak ecn deel gebroeders deüghen ,•»DiehaarOuderso

"'Blydelijken vvcl verheughen ,
Maar de and're ftooten 't om ,

•&gt; Deür een leven wilt of boers ,
"»Heel veraart van haar ^ebroêrs .

»

Teeùwes gaat de deught beminnen ,iMarcusisoockfoog

En fy ftellen tjarten zinnen ,nOpeeneeuwichdúerentgoed
1 Leven niinl'aern en bçqûaem ,
1 En 2iin jeder anghenaem ,

»

Lucas is van goede zede1EnJohannesvanghelijck11Enha

Paulus

III ! lili lili lili lili lili lili lili impili Ulli Hill Ulli IUI IUI

i
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„ Paùvvels is oock foo ghefint ,

&gt;t En is ecn Godtvrefen kindt .*Abfclonheeftqùadekiiy

KO &gt; Dat den vroomen oiide Man ,&gt;»Númmermeergerú

-&gt;

Noch fo zijnder veele menfchen ,1Dienakind-re

Klin Wantbelevenfegeen foet ,lv'1s'Enbelevenoock
s " En beleven oock geen leet ,

•&gt;&gt; Daar is weynich an bedreven ,7)Waarmen'tErref-go

Dickwils 't naelaat des bewaarders,11sderErfgen

1 KbK 2evp - 323
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r&gt; En wcl koopen om lict goedt,
» paar de'Ziel om L'jden moet.

Onghelijck foo zijn de Nooten ,
»'t Saem gegroeyt op eene Boom ,
-»« Die van cene bedd' ghefprooien ,

» En zijn vaak niet even vroom ,i)'tisvanoùtsalfoogeweeft,yAlf

Ongelijke Broeders .
OF vaak in tiicht , en leer , en leflen van de vroomen •„

Veel Ouders hare vrucht op- qúeken ende voén ,(Hetwelck,vvelis

En alie vúyl bejach des werrelts voor te komen )

&gt; Nochtans hoe feer fy die betuygUen of betoomen ,'Metftraf,metfoe

&gt; Soo raken fom op rol die alle booiheydt doen ,

' En fom van haer gebroers vaorfehande en zonde fehrotne'^asKai

' En was in Jacobs Soons geen kenli jck onderfchcy t ?

c&lt;'"och(Jefewa

Ver-

ïz8

Vernoeght ü met it loon , antwoorde Jan Baptifí »Offoil

STa - by was in de Spind en hecft daarwat ontbeetcH ,Ena

Doch fo hem datbeqùam , bcqùam hem leftde Worft ;DeK

•tVief
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Z I N N E - B E E L D T,
Stemme :

Dat Venus Ionghen dus Is gefchent.

GHy
Maitis Knechten ,
Bedenck u leet,
Ghy dietotvechten ,
U tijdtbefteet ,
Meeftan de geen ,
Die u mifde'en ,

Nooyt jet ,
En brenght haar of u felven in " t verdriet .
Wanneerde Tremmen ,

Slaan dobbe dop ,
Dan moet ghy kommen,

Danmoetghy op ,
En gaan ter wacht,
" tZy dach of nacht,
't Savoorc ,

Op ftraffi; van de Wip of vande Koorr.
Op vrye Wallen ,
Ter wacht te ftaan ,
Dat 's niet met allen ,

Dat'sipculen gaan ,
Schoon fticnghe locht,
Of koele vocht ,
U knelt ,

Dat is maar om het jok de Spies gevelt .
Flock rep u beenen ,
Draagh u Gheweer,
Daar trektmen heenen ,
In 't warme weêr,

In'tyf'ren kleedt,

i

y

1
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Verdorftbefweet ,
Te veldt ,

Dat u de Son by na van bett« fmelt.

Door diepe wegen tEnwellendtSandc,
Door windt en reghen ,

Door mocrigh Landt ,

Door dun en dick^
Door Kley en Slick
Hoe week ,

J
'tisfpoedtu , voort , ofkrijghtcenIagers - fteef

Op firaf van't hangHen ,
Wert u geboón ,
Gheen Boer te prangen ,
Noch Vee te doón ,

Vuak mennich knaap
Wörde' orneen Schaap

i

Gheflrickt

, J

En fchandich door de beul in't bloedt geftiC\
Het Lont-recht luyiiert,
Daer op een prick ,

,

Flock ifì gekluyítert ,
Ofandewjp ,

Vaak eerghy'tWeet ,
Wert ghy dit leet,
Ghewaar ,

»
^

I

Of raakt om hals , of ftact in's lij fs geva
'k Wil niet verbalen ,
Al','s Krijghs bederf,
"Van fhode quaalen ,

Van houw en kerfNochvanellendt,

Of hoegefchendt ,
Verlamt ,

En hoe mifinaeclit het aenficht wert gelcnr

1
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Hoe ghy ghefchond«n,
Mifhandelt wert ,

Het liifvohvondcn,
De Ziel in fmart ,

Wat zieckte' en zuchlWatongenuchtUnaakt,

Moet om de kortsheyts wille ïijn geftaakt1
Dieswil ick t red en ,

Op d' eerfte baan,
En u ontledenMetkortvermaan,
Watdat u deer t,

Ghy die voeteert&gt;
Ofrijt,

Ghy die of Ruytersofte voetknecht zijc,
Laat u gheluftenTotongemack,

Onveylig ruftenVeerbuytendackUkleedtdatdunt,
Hebt weynich muntEnkoft,

En't afgefloofde lijf iskael gedoft .
Dies leytme laaghen,
Den armen Boer ,

Die gaatmen plaagen ,
Schaf op ghy loer ,
Flok koft cn geldt ,
Men vloeckt en icheldt ,
En flaat ,

En raaft moetwillich vol van overdaet ,

Alfulcken VegerRaaktvaakinly,

Als't Grof van't LegerjWatisvoorby,

l Ï
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En fich vergift,
'tZy indekift ,
OfKaft ,

Dan noodt den Boer op ftockvifch fijnen gait .
Dan is verloorcn ,
De dolle kans ,
Die van te voorejjWasloovecimans,

En iulken Baas ,
IsnueenHaas ,
In't Net,

En van de Boeren rondtfora Wel befet .

In plaats van 't fnorckenIii,HevenHeer,

( Want Huyimans Vorcken ,
Is quaat glieweer , )
Dan roeptmefla ,
Met fchop en ( pa ,
En fpeer,
Met Vlegels , grepefl en veel dingen meer.
't En baat noch vley en ,

Noch geengeklach ,
Van 's krijgersfchrcyen,
GroeytBoere- lacb ,

Hoemeerhy krijt ,
Hoe meer men ímijt
En beuckt ,

_

_

En wort geklouwt al daar * t hem niet en jeuc * ''
De Boere flagen , "

Op 's Krijgers romp ,
Zijn iivaar om dragen ,
Alzijnfeplomp ,
Op eene plaets ,
Slaan fuleke maats ,
Twee- maal ,

Die 't heeftgeproeft verbetert mijn verhael - ^

. 133

Ghy Martis knechten ,
Bedenck u leet ,
Ghy die tot vechtcn ,

U tijdt befteedt ,
Meeft an dcgeen ,
Die u mifde'en ,

Nooytyct ,
En brenght haar of u felven in't verdrict.

De Moes - koppers .

/^Hy Krijgílúy , die te recht alfùlkë naem mcûcht voeren ,VJGhyk

Wan -

i }4

fVanneer hetkc'ut Metaaldeitr'tvuiran'/ gloeyeit raackttWe

DE fachte foete - Melck door't vuir fai over-Ioopcn ,

,En

Wanneer een vroom gemoedt fachtlinnigh foet vanDeuree

* 35*

't Vijf-en-dertighfte

* I N N E

- BEELDT .
Stemme :

Roofmondelagligedoken .
Nder - vindingh maakt ons wyfcr ,
'En is waardigeralsGoudt ,
Onder and'rcn leert hoe 't y fer ,
( 't Gunt is van natuyren kout )

Heeter wert gelijck de gloet»
Die hem fijne hette' aendoet,
Van gelijcken vvy befpooren ,'
Als een Min van kqelder aardt ,
Deur veel targens raakt in toorcn ,
Wat voor vruchten dathet baart ,

Sijn ghelaat , gebaar, gefchreeuw,
Iste vreefen alseenLeeuvv .

Als bet kocle bloedt acn't ziedenEnan'tbobbelengeraec
Wech ghy targer tiock an't vlieden ,
Eer u ongeluk genaakt,
"Wantfijntooren rookt en vlamt ,

Meer als die fich licht vergrämt.
Wacht u fpotter, wilt niet fteunen ,

Op des Mans fachtmoedigheyt,
Al te langh daer me te deunen ,
Is wel eer en vaak beichreyt ,
Want daer is geen man fo goet ,
Of heefi tweederleye moedt .
Wacht u fnorcker met u blafen ,
Met u tarten op het Mes ,

Soo de goede raakt an 't rafcn }

Hy en paft op vijf of feíP,
I 4

Noch

i::,
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5
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6

7

8

Noch op Degen , noch op Knijf,
'tKoft fijn leeven , ofulijf.

Wacht u twifter langh te fchelden",Metufpitskr

Hy komt wis al komt hy felden ,
En fijn zeldeniste veel ,

Maaktghy heni de kop eens kroes ,SulckenEngel

Wacht u ihooden achter- klapper ,Wachtuloofe

Wacht u eerdief valiche fnapper ,Wachtuvuyleka

Soo ghy 't koele bloedt ontfteekt ,
Al te vreefl'lijck dat het wreekt .

Roodemond ghy werrelt dwinger ,Wachtuvand
Licht te ftooten onder voet ,

Sulkekrijghtcen Samfons macht ,
Als de gramfehap hem verkracht .

Wacht u fpijtige gebuiren ,Ghydieitaeghubuyr
Die i'oo goeat is van natuyren ,

Dat hy nummer fich ontfleltSchoonhyduldtujaar
Eens betaalt het allegaar .

Dies laat goedt den vroomen goeden ,Laathem
Offalt boven u vermoeden ,

Al te fware laflen la'an ,

NefFens dien wert ghy veracht ,
En van yeder uytgelacht ,
Niemant fai u leet mifhagen ,
Schoon al fond hy u na 't Graf,
Maar men fai de goe beklaagen,
Die il defe ftraffe gaf,

137
Als hy vlucht of wert ontzielt,
Deur het targen van een fielt.

d' Ondervindingh maakt ons Wijfer ,
En is waerdiger als Goudt ,

Onder andren leert hoe 't yfer,
( 't Gunt is van natuiren koudt )
Heeter wert gelijck de gloet,
Die hem fijne hette'an doet.

Laatgoede de goedo .
tlOe goederkoeldermenfch hoe trager tot de tooren ,
-O- Hoe heeter dat hy i§ in dit verbolgen quaet ,

Hçt gunt hem langfaam komt , ook langfaem weer vergaet ,
Dies jeder wachte fich de fulke te verftooren ,
~&gt;e van natuir en aardt de vreed' is angebooren ,

7^¡ekt al te wreeden wraeck in ongewoone haat&gt;

Die niemant ftillen kan met reeden ofte raadt ,
Dies hy , of die 't liem doet , gaet lichtelijk verlooren .

Hieromme wie ghy zijt mifbruyckt de goetheyt niet ,

Want al gemeen'lijck raak den targer iii 't verdret ,
Mits onvernoeghde wraak hem geeft de huyt vol wondefi,
£n d' uy tkomft is daar van vaak meer als al te groot ,

^Vanneer den ichcyts man komt , de vreefelijcke doodt ,

ßaar fmoort dan ghy , of hy ofbeydegaer m zondcn .

f5
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u

En

En kcùrt met an 'tgelaat hot trefflïjk toeghereet,Vaakfleekte

TWee taten by malkaer ganfch ongelijk ghebonden ,Hetk
Daar 'c grootfte maer en is een leech en ydel vat :

Door't keuren van 't gelaaten llcmmigheyt der oogen ,Enhoo

Noch zijnfc mennigniael deur leeken vvcl verßomt,
Deur leeken diemen nau fou uyt ten Kool - hof jagen ,

Daar nummermeer de Roe't Latijn had in geflagen ,TeLeuve
't Ses - e "

't Ses-en-dertighíte

£ I N N E

-

BEELDT .

Stemme :

De pi)nvan Tirfus h verdweenen.

UNaetn en ftemmigheydt der ooghen ,Uvoorhooftsfro
En dacht dat ghy een ander waart ,

Want u gelaat heeft wijfheydts teekea ,

En -¿¡jemaar eenen plompen leeken .
U gangli , u fachte treeden ,

U fwart aenlienlijck Felpen- kleet ,
Eu u geilalt van lijf enleeden ,

Belooven dat ghy ailes weet &gt;

Wantu gelaat heeft wijfheydts teeken ,
En zijt niaar eenen plompen leeken .

Wannecr ghy draay - aerit op dec ílraaten ,Eenjederwî

Maak plaatl' 't is eender vande Staaten ,OfHeerfchervano

Wantu gelaat heeftwijfheyts teeken &gt;Enzijtmaareènen

Ghy gaat met ne'er geboogen hoofde &gt;Quanfuysofalles

Waar uyt ick vaftelijck gheloofde,
Dat u verdant was fonderlingh ,
"Want u gelaat heeft wijfheyts teeken ,
En zijt maar eenen plompen leeken .

Want alfmen fpenrt u doen envvercken ,Enredenvanfow

Soo kanmcn licktcliikbsnicrckcnj

Dat

Dat uwe lamp geeft lintel lichts ,

Schoonugelaat heeftvvijfheyts teeken ,
Soo zijt ghy maar een .plompen leeken .

Uyt il foo heb ick können leeren ,

( Die nieten zijt ghelijck ghy toont&gt; •
Dat onder ftaat gelaat van kleeren ,
Vaack eenen botten buffel woont ,

Want u gelaat heeft vvijfheyts teeken ,
En zijt maar eenen plompen leeken .

Vaak fchuylter onder fmerig hoetje,
En onder 't kaal gefleten ftof,
Ma 't oogh , een ikcht onnofel bloetjen ,
Maar waardich eenes Princen lof,
Wiens ftaat , gelaat , en nedrich leeven ,
Belooft niet , maar kan veele geeven ,

Laat Socrates om fijneleeden

En bocrfche wefen onbefpot,
Inwerfdich was hy fehoon befneden ,
VercierE gclijck een aardtfehe Godt ,
Wiens ftaat , gelaat, en nedrich leeven ,

Heeft niet belooft maar veel gegeven .

Antifthenes oock van gelijeken

Was uytterlijck berooyten kaal
Prees 't fijne boven alle rijcken ,
Niet hebbende als een itock en maal ,
Wiens ftaat , gelaat , en nedrich leeven ,

Heeft niet belooft maar veel gegeven .

Diogenees een hondt geheten ,
En Epi &amp; etus hinke- poot ,

Ganfeh ongefien en kleyn gefeten ,
En waren d efe niet vergoodt :
Wiens ftaat, gelaat , en nedrich leeven ,

Heeft niet belooft maar veel gegeven .
d'Apoft'len van ons aider - Heere,

En waren die niet ongefien ?

Nochtans door hare les en leere,

'

Ve»

*4 *

M

Vervvonderden gclecrde lieu,
"Wiens ftaat , geiaat, en ned'rich leeven3

Heeft niet bdooftmaar veel gegeven .

Ons Hcylandt den gebenedijden *
Den levendigen Godes Zoon ,

Die gântfchverachrïijk moite lijden ,
Was ganfch afkeerlijk voor de Joon ,
Door welckers doodtïs onsgegeven ,
Het eeuwich - duyrendt zalich leven .

Schi ) nbedrijght_» .
"pEii kaale' Elias- kop met rimpelenbetoogen ,

~c Geiaat een vveynich fluir, de baart vvijt uytgefpreyt ,^emarme
O ncen , onfeker ifl , het heeft my vaak bedroogen ,

En vvaande dat ik fach een Man van goet beley t ,
Maar vonde - in menfchen - fchi / n , de Zoone van een Geyt,

Heel wyílelijk vermomt , metneer- gellagcn oogsn ,tninhettegen-d

Onnofel íoo het fcheen , met wonder an - gefien ,ßegaaftmetraadt,e

Sì et hoedefchijnbedrieght , tevinden fiikkenGeeft,

* n bloetjes diemen naú foú uyt de kool - hofjagen .

In

1

IUI llll llll llll llll llll IHM llll llll Hill llll llll llll llll
KbK "! evp-.3z-

L

t

f

9

l¿fL

Ml } , In Pleyî , in Kaartett -fpel&gt; enPaardcnte verrùylcn.à®rDo

EEn jeder poogt fijn endt om 'tklockfte vaft te hoíiVven ,Me

m
•î

» Deur bullen en gefchrift en mondelijk gevecht ,
Deur fnaüwen en gekijf, en bitfelijk te ipreeken ,

«i Als of-fe buytcn pleyt . de zaake foùden vvreeken,&gt;Soohaaflen

ibs
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'£ Seve»'

* 4Î
*t Seven-en-dertighíle

ZINNE

*

BE ELD T .

I

Stemme :

7 Vinnìghflralen van Je Zon

"Vi TAar jemandt hier nu onder oasWVolkomelijckgh

't vernuft des ivi ; ieri Salomons,
En Simfons kracht daar neven .

Noch viel fijn kloekheyt al te flecht,
En fou te maeht'loosweefen ,

Om 't recht eenvoudich fuy ver rechtTeftellenalsvoorde
Dat fulk tot rechten waar geftelt ,
En fnel twee- oorigh hoorden ,

Hoe dat de rechts- geleerde fpclt,
Sijn ftrik-gedrayde woorden .

Hy dvvaalden in het onderfcheyt,

Wanneer hy fou ontledenHetrechtvand'ongerechtighey
Door't fpliflen vande reden .
Veelkloekersnuinhaarberoep ,

»

Te lelijk uy ttet fpoor treen ,

En buygen 't recht gelijk cen hoep :
Om 't roken vande fchoorftecn .

V*

144

Wie'.dichte nu verfvvaaren kan ,En'tfivaärelicht

Laat vry foo lclaer ( in defer eeuvv')Enhelderfijnd

Of \v it als Varfch gevallen fneemv ,Mentrachtfebr

So d'eene voorfpraak (lof ontbreektOmdatterfu

Nog trooiì hy die , daar hy vooifpreektMethooped

Dan and'ren die daar tegen ftreeft,Kan'cdusenfo

Des hy fijn fpits een oorfaeck geeft,Om'trechtwatl

Nu gaat het hart , en dan weer facht,Metvoor,en

Soo trecken vaft an cene lyn ,Defchijnendekrakee

&gt;

lö

En noch daar na fo gaatmen vaak ,iEenhoogerre

Dies menich door een goedezaak ,,1Sijnwel-vaartm

1 KbK 2EVP - 323

Dit wert op alle niet bedíet,
\Vy feggen van ten dele ,
Die't niet en is en belgh fich niet ,
Maariulcke zijndervele .

'45

Geleertheydts mifbruyck .

'A /flfbrúyck het giinter door Geleerde wert bedreven ,¿*10ntlau

nooyt foo ging in fwang by't lfralitifch leven ,vatvoorfpraakwe

Geen

DEn hont die ouderleyt wert fchendigh overvallcn ,Vanve

iie ;

Hoe meerder yeder een den armen janker bijt :DeKoop-lûy

, Daar heen met alle - man gemaant , getaant , getvvift,&gt;Gehekel

le

KbK 2 EVP -.32 3

't Acnc'

't Acht - en - dertighfte

ZIN'NE

-

B E E L D T.

Stemme :

Hot legh ick hier in defe1 eilende,
DE liefd\ die met een prang van armen ,
Omhelft de fuy vre witten vre ,

Verflicht , betraant met bitter karmen ,

Roept met gebroken Hemme vve ,
Klaaght over 't Hecht onthael der aarden ,
Van 't gúnt den Hemel hoûdt in waarden .

Dies in 't verhoolen gaatfe dvvalen ,
Vermomt ter p'aatfen onvermoedt ,

Veer van de Prineelijcke zaalen ,Ofdaardeweeldewertgev

Noch oock by Midas noch fijn vrinden,
Enisfy nergensnaete vjnden .
Maar eer en liever lalle kiefen ,

Een rouvv bemorfle Härders hut ,
Bedeckt met Rieten ende Bielen ,
Van Lerne wanden onderílút ,
Als 't dartei Hof van eenich Coningb ,

&lt; .

Of Keylerlijcke guide wooningh .
Sy vloodt van Crafùs ende Cyrùs,
En van het groóteBaoilon^
Sy « eeck van't overfcliooneTyrùs ,
En van het weeldigeZÎdon ,
Soo doetfe heden van gelijcken ,

En gaat de grootlte fteden wijcken .
Daar heeft de üefde lüttel piaatze,
Om datfer weynich wert bcmint,

En niemant ( foo het fchijnt ) en haatzeElkhecftíemetdeton

Maar't blijckt heel anders in den handel ,In'smcnfchcnomm

ita

"

tm

148

Anfchout de hoog verheven fcharen ,Derwijtbero

Die zijn , gelijck Voor defen waren ,DeZidonniftene

Gcmoedigr op haar groote fteeden ,
Gelijck als in den tijt voorleeden .

Anlchoiu haar vvoelen en bedryven ,Volvanmifgu

"Vol lafter achtcr - klap en kyven ,"Volonvernoeghtbe

Soo dat daar deúr yerícheyden lieden ,11Heelvroo

LJyt haarenering molten vlieden ,)Enfaatenwooning

» De man moet voort , 't is banckeroùt ,»Indienheuvn

» Alleen om dat fijn fchepen t' lamen ,mNicuijtsgeno

1
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' Siethier hoe dat ghy met den monde , !

Heel tegen 'c hart de liefde pryit ,

Mits dat ghy weygert tijt en tfondetneeenbarmherttgheytbewijft,
AnTuikedie uWil bemalen ,
Maer laet hem geenen adem haalen .

Ci

De licfcT* die met een prang van armen?

Oui h el It de fúyvre'Vfftte vre ,

^erzùcht betraant met bitter karmen ,
Roept met gebroken (temine We ,
Klaeght over't flecht onthad der aerden ,
Van 't giint den Hemel hoûdt in waarden .

Onbarmhertige Cîoop -lùyden .

p\E dorre naackte ftrant werdt dapperlijck beñreden .•L*tndatva

Sijnonlchult van defchûfrfijn vroomheyt iijn beklagh , c
Sijn eerefaam en deught noch niets hem hetpen mach , «•
. Maar zijn als Adelaers die fieli embaas vergaeren ,
«
plúcken om het feerft , miftroúwende fijn woorfc,

&lt;

h ;Vatra^t ' de Man uvt noot , die moet ten leiten voort , «Mp^ten

K3
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Frit

I /o

Fris op Rogier Bon - temps van weelde nUmmer zat,Hoe

D* !E Papegay die heeft goe luye leck're daagen,1•DenEfelh
Die niet en doen in't Hof als fcbotelen te leegen ,
En met een gûlfiglieyt de glafen úy t te veegen ,
Sijn als de Papegay van leven en gefnap ,

»En fpreken ora de Saûfle' en vleyen uni de nap ,•mBefchiinpen

ïp
' 't Negen-en - dartlgliíle

Zinne

-

beeldt .

Stemme :

Ach treùrt met mijn bedroefde Schaepjes .

ANtreckent Hof , Magneet van pralen ,Dieftadighbaardte
Van yver , nijt , en fchimp , en fnialen ,

Van dart'le weelde' en overdaat ,

Van ooren - blafen ende veynfery ,VanPluyme-ftrijckenend

En geyle vryery .

Ghy krielt van nieuw- gefnofce vogels ,(Dielieverfienenh

Als't fny ven van verivaayde kogels ,

Amour Of't blik van 's vyandts oogen wit , )rriand.Dewelk'ontftee

•&gt;

Dees licht - geplùymde kondy locker.jyEnvangenfonde

1 Door'taas van PrinSfelijckebrocken ,
' En'tfap van fvvacke domme- kracht,

Dies qiiinkeleertmen in ú wilde vlùcht ,Daarhoortmenflú
't En deede' ti leck're vette foppen ,

En 't gúnt in't Glaef jen ebt en vioeyt ,
Ghy haddet weynigh kermis - poppen ,
En úwe koks veel minder moeyt ,

(

NVel haelt ontjonckert waar û dartele buys , _3tGuntnubew

Wiens Mantels kofielijck gevocdert ,
K. 4

Met

Met ongevvoone ftoffen zijn ,
Den luyfe - bos heel grijs gepoedeit ,
Gelijck een filver - hayrt Konijn ,

Daar gaat la mode met een veder- bos ,Denguldende

Dies lichte Lcenert , en Jan klamper,MetSimenBo

En Jonker dor , met Joofi: ílampamper ,EnBoldewijn

En Gooflen fpréeuwer , met Francoys de rof,EnJob

Daar zijnfe nu op 't Rek gevlogen ,

Gefpoort gevedert en gebeckt,

"Wiens dienften zijn voor's Koningsoogen ,Nietande

'tlsom hetnapje , datter werdt gevleyt ,

En niet uyt liefde tot fijn Majeltcyt ,
Strekt haare dienftbaarheydt .

Gelijck door overvloedt van klaver,'tGedicrtehup
Of als de Hengften Van de haver ,
Soo dart'Ien defe v,an de weeldt ,

Haar lüften branden van de geyle gloet,
En fpijt en y ver grocyt in haar gemoet,
't Gunt veele twiften voedt .

Geüjkdoet fijns gelijk beminnen ,
's En achten geen ali haars gelijck ,

Maar die haer broodt met forge winner^OfAmbachs

Die werden fchimpigh , ende ( pots veracht,Befcham

't Zy Burgers Coop , hiy ofte Boeren ,
Wien 't kleet van Gout noch Zyde' en glimt

Of
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6

7

8

9 ,

Of die als fy , geen flaaten voeren ,
Die wert begichelt en befchirapt,

Maar ghy en denkt niet o hooffchen bloedt " 'Dataidewere

Ja meer als ghy vernioedt .

Ey lieve fiet dees' huppeklinkeii ,
Seyt ivouter Janfz en fijn maat ,
AI gaan fy ruygli , 't zijn kale vinken ,

Het Hof is als haar toe verlaat'tZijnnietalsmommenfeytden

'k Wil inijnne' om haare (laat niet ruylen ,NochickfeytRi

Alfulke Paauwen werden U ylen ,
Wel vaak op hären ouderdom ,

Ja al gemeenlijck feyt Jan Löveling ,
Wert door de jaren een jonck Hoveling ,
Een out verfchoveling .

De panleckende Hovelingh .
H Y is een Papegay lny lecker bont van veeren ,

Een fluy ter na de nap , een vleyer om de fop ,j^enfchimperachter
? y is een Rodemont met vloecken ende fweeren ,

Jöfter in de Krijg , ten dans een Kermis - pop ,^"Bacchusbydewij

! Hv rf " e,'aartheytwert onnut ten dienft van Heeren ,Ve,,'0"1^jneÍ
K. 5

\

Hier

IJ4

Hier is ofßinghs ofrechts te keitren of te kiefen,'£Zyw

H Et modderige Swi'jn om jeukte te verdrij ven ,

Gaat door gemeenfaamheyt lieh an het Sehaapje vrf-,D

' Verfeltmen fich daar me , onnof'lijk by gebracht ,ySoomaec

M

&gt;t VfC

'if

't Veereighfte
ZINNE

-

BEELDT .

y

Stemme :

Cefi trop Countries acuii,

TTOe fuy verlijcker wit ,
* IHoe eerder dat het fmit ,

Sie hoe de Silv're Maan bepeirrelt met gheftarf»
Van een foo kley ne wolck of damp verdúy ftert warti Soo treffelijck als Te'er,
•^d'onbefproocken ear ,
^elijckdeblanckeSneeüwbefoeteltdoorhetflof,

i r .Soodoo

Als't wit ghewoide Lam ,ßatfichverfellenqùam,
%'t modderighe Swijn die't fmeerde met fijn flijek,

«"Totdath

Wie quaadt ghefelfchap kicft ,

t,

Te licht iìjn eer verlieft ,

&lt;«

^choon hy en is nist als daar hy mecde' omme gaat,

«.

^ochtans wert hy berûcht bevleckt deûr anders daat.

*-

£&gt;ej°ngeonnoièlheydt ,

&lt;

» err haallelljck verleydt ,

"

eurdie , dieabelijckdeboeverybekleedt ,

c»
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De geeftigheydt in't boos ,
CÜert vaak het Goddeloos ,

Soo aardiclilijck in't oogh en aengenaem in't oor ,Datdeùghd

,

Wie by eenlichtemis ,fDateenenBachúsis,i.Verfelt,enfchoonh

* 1 Wert als fijn mede maat een droncken fun vcrmaart.

Oft foo hem jemandttoogh ,
By't lodder Venus oogh ,

En ivorde onnofeüjck in't vúyl bordecl gelokt ,
AI bleef hy noch íbo kúyfch ,' fijn eere vvaar bepokt .
Of gaatmen over ftraat ,
, Des nachts of 's avontslaat ,

7 , Metfulcke , diemoet wil , offieltery bedrijft ,&gt;-d'Onfchúldige

,

Hoe mennich deftigh quant ,

» Verviel in 's rechters handt ,j,Oradathybygeval'tqùadewasomi

Tavaak isvvel befchreyt ,

, Op't droefTonneel gelejt ,f;DiedeurverleydingvandeBeulhaar

Dit is te veel gebeúrt ,
' Beweent , beklaaght , betreúrr,

/ » Dies fchaf ( wie dat ghy zijt ) het qúaadt gefelfchap af,nOfûna

Hoc
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H ©e fuy vcdijckcr wit,

^oe ecrder dac het fmir ,
Sie hoe de Silv re Maan bepeîrrelt met geftart, '

Van een ióo kleine Wolck oi damp verdùyitert Wart,

5 ) Mijdt qüaat ghefelíchap . «

voorwjedat ghy zijt , voor al ghy jongelingen , &lt;niijden1tIich
j°r 'pelen en gedans en ander l'otte dingen ,

i.

:j,ccryan den loofenGrieck , ù felven te bedvvingen ,

&lt;*ebindenûgem

r c »oppen oogh /en ooflals't cjûaat gePelfchap vleyt, 'jPdatûnietbe
t Verzollen met de qiiabelnietfoo roennichman ,

"

Uie t buyten fchùlt ofdeel niet vvel afwafllhen kan ,tnbrenghtoock
" ï e heeten fùlken een als daar ghy me verkeert ,

« &lt; KPWatuniac

Dus

Dat niemant -van fijn groote' of kracbtenjìch lerotm-,Wan

Di

En grooten Elephant van huyt , van fnûyt , van fanden»En

&gt; Den roeni der mächtigen is vaajk genoeg ontdragen ,y"Vandiem
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INNE

-

BEELDT .

Stemme :
Cruelle départie , &amp;c .

t t Moedigh onderwinden ,
U Is al te bont,

Ghy fuit û man wel vinden ,
O Rodemont .

't Gûnt Godt û heeft gegevea,
Mif brûyckt dat niet ,g'Hebtmaareen?smenfehenleven,
Dies voorûfiet .

En ook , loo moet ghy varderAlsvoorûfien,g'Enzijtvanhûy

Dies laat û doch bewegen ,
Tot ruften vre ,

En lokt toc h nieniants degen ,

Uyt fijne Iche .

Ghy foeckt de Wolfimet raafen ,Aenelkenkant,ttsbeterft
Als fich gebrandt .

't Gemoedt (tut op û krachten ,
En groove leen ,

Dat doet û dûs verachten ,
Eeii ¿'eder een .

'k Sou voordeel ùyt ù teilen ,

Ja vryalvvat ,

Indien-

'
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Indienmen metter eilen ,
De menfchen mat.

De maat en moet na fpannen ,

Noch eilen zijn ,

Maar Mannen datzijn Mannen ,Vaakmeeralsfch

Ghywiltvoor yederwefen ,
Een ichrick en ichùw ,

Ghy wilt men fai ú vrefen ,
Vreeftghy voorù .

Licht dat ghy fchier of margen ,
Ganfeh onvermoedt ,

Door ù te moedigh targen ,
"Verfmoordt in bloedt .

Gelijck den ftarken Boer - man ,OfBoeren-Zoon

Den Amfierdamfchen Voerman ,
Genaemt Heyn - Boon .

Die word' hoe groot van krachtenEnmoedighe
Door eenen ongeatfhten ,
Terneergeleyt .

-,

Alleen ift korts gebleken ,

An d'Yfl'el - kairf ,
? i Van een die wort deur - fteken ,
V Van flechtcr handt .

•&gt;

Een Reus'van onfentijden ,
Die bleef loo doodr ,
&gt; Wien niemant mochte lijdcn,
T Noch kleyn noch groot .
,

Nochfulckeneentevooren ,
7 Oock daar omirent,

in fijn bloedt verfmooren ,''Sooloopthcte

33^

l6i

Bedaar o vverrelt - dwingcr,••DoenamijnWoort,"EerDavidmet

•&gt; "&gt;Gby fuit û Man wel vindcn»Rodemont.

Groot en vermetel .

Wie fleùnt op eróte' en kragt die vint fig vaak bedrog©Ofliehda

L
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Den hoogh - moedt do et ge en go et , aiken deBorgeryVanH

S let Bakllagh is de vvint dat al de zeylen dragen ,Hetbram

' En palt op niemant niet/of wie dat hem geraoet :

, Het is wel eer gefchiet en fai wel meer gefchieden ,»Datarme

« Deùr Water - Brandt , en krijgh , en ongevallen meer..Raak

KbK
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't Twee - en-veertìgftfcZINNE-

Stemme : Malheureuxjour

GEenZeegaatútehoogli
,
GeenLandt is útedroogh ,
Geendúerte , Peft ofkrijgen,

Doen búygen ugemoedt,
Doen lichten ùvvenHoedt ,

Noch voor ù meerder fwijgent
Ghy hebtnaar ù vermoen ,

Op 't hooge drooge groen ,
U Schaepen ende Becken»
't Is alles voor de lap ,

U zeylen vol en fchrap ,
Staan in den top getrocken .
t' Is met ù , Ziele ruft,

't Is hartje wat 's ú lúft,
Eu mondt wat 's ù begeeren ,
Dies kieft al vvat ghy mint,
't Is met ü voor de windt ,
Geen leet en kan ù deeren .

Maar hoogh - hartweet ghy niet

En vreúcht gctroijwt antrüereu ,

nDatweeld'isanverdr

t&lt;

En luck en ongeiúck ,

*«

En vrolijckheyt en drück ,
Zijn t'famen nae - gebueren .

t,

Gedenckt dat booge- moedt•Endedeniemandtgoedt»
»Den val komt nae 't verheffen ,
, Het Blixemende weèr ,
1 Sal hooge Toorenseer ,
,

*
&lt;

1 ' Als 't laagh - geboùvvfel treffen .

L 2
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'tßetoiffe datmen waantWertaltevaackbetraant

Licht raakt de Vloedtaen 'tEbbeo ,Hetisonfekerh
Te hoùdcn dat wy hebben .

Bcfiet bet wanckel ftaan ,Deropgeklommenaan,„

» Gaat , wilt ghy'ttèlfde fien ,

1 Daar Borgers , Edel - lien ,EnKocpluywerdenHeer

Koe inennich reedt te RosIn'tom-gekeerdeBos,

Die nú wel moet voeteeren :Koemennichlecker-be

Stortyemant van de RotsDooropgeblaafentrot
) De fpot is fijn beklaagen ,

» r Maar valteen biiyghlaam hart,Eenyederlaide(ma

&gt; Van iijne roüwe draagen .

Maar eer , eil onvermoedt ,Salrampentegcnfpo

Wert nederich bewaart ,inongeçierdeZaalen.

„

Had óoyt lice DùytfcheRijk ,V"îngrootflieyt(ij

Met fijn vergiftich vier ,&gt;&gt;Hct«ederhad'gebooge
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, Deùr vrúehten van de krycb ,

« ( Die 'k om de kortheyt fwygh)ytDeùrbrandeofroveryen,
, t Of ander plaagen meer ,
Raakt liooge - moet ter neer,«Envaltin'tleegelyen.

Dies hef ú hart en oocb .

TenHemel - waart om hooch ,iVernederinde2eegen,yMifbr

Hoogh - moedt^ zelden goedt_&gt; .

OHy arme flijk en aard waar op fo wilt ghy brommeaVTWaarop
De rijcke vaak dem- ramp vervalt in arremoedt ,

En d'arme vaak verrijkt dear ongefiene fpoedt ,Endickwij.lshoogefta

Dies niemant en vertrotPcp 't gunt den Leen - Heer doet ,.Vantdikw

L 3
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De malic kallery het tieren ende rafen,
Is i/i uchteloos , nochtans het voedt en meß de divafen .

Hier komt de rommél - pot ( te walgelijk om hooren , )Verdo

Daar fora bequame luy van dieftägheden fpreeken ,Daarfaieen

Spreek van avoìis a /noy dat kan onsbett vermaeken ,Soòmintee

167
't Dry-en-veertighíle

X I N .N E

-

BEELDT .

Stemme •.

0 Verths wat is datgefeydt .

uNaam is Govert , ift foo niet ?

Is't billik datghy Grovert hiet ,

13 lijf is grof en waiter an - is ,

Te recht zijtghy een Grovianis .

Waar dat gby vvaart of zijt geweeft ,
Daar fpreektmen van ú grove geeft ,
Van al u onbefchofte ftreeken ,

En van û ongerijmde fpreeken .
U vvoorden hebben val noch vlot ,
U (lem is als een Rommel - pot,

Die't foet gezangh getroûwt an fnaarén ,
Geheel verdooft endoet vervaren .

U ooren zijn van Midas fiof,

Wat groot enlanck , watdiken grafcDiegeenbequaamh
Noch lieflickheyt en kan bekooren .

Daarwijfelúyden zijn by - een ,Inrcden-cavelinghgetre'

Datkiint ghy Grovert niet verdragen .
De fpottelijcke Koekkoeks taal , ,

Vcrfchrikt de fiere Nachtegaal ,
En ghy ( o Grovert ) van gelijcken ,
Doet Cicero en Plato vvijcken .

L 4

Niet

Niet dat ghy 't doet uy t fchrander fpot ,(Wantda
Maar u onab'le boerfche zeeden .

Verbreeken woorden wijs en reeden .

Daar "s mennich onverílandich leek ,Diegeirenho
En fiet en hoort met iiilleûvijgen ,
Om tot fijn kleyn wat meer te krijgcn .

Waar 't dar ghy Grovert dit begreept ,Enuventa

Enhoorde' enfvveeghtom jets te leeren ,Sooloud'

Daar ghy nu maar een bakbeeft zijt ,Enblyvenlu

Tot dat ghy wijfheyt l'oekt te werven ,
Suit anderfins een bakbeeft fterven .

't Waaf beter dat ghy (Groviaáft )
Veraarden in een BaViaan ,

Als dus te zijn en foo te blyven ,

Soo koft ghy ons den tijt verdry ven .
« Of dat ghy ivaart een Elephant ,
Soo mochten u deur 't gandche landt ,

En in verfcheyden Konickrijcken ,
Om winft tot wonder dqcn bekijeken .

Maar neen , ghy zijt te fecr verbeeft ,Soodatmen

Want zijt in Boeii'heyt uytgelefen ,Enonbequaamo
Diesrade' ick u weeft heufch en flom ,

En gaat met wijle lieden om ,

V fef

Ü feylen werden dan vergeeten ,

169

En fuit van grovert Govert heetea .
Dies tracht na welftant , lof en eer,

Mint zedigheyt , en vreeft den Heer ,

Dat is den eeriten trap der wijfheyt ,
Die ons na't weelich Paradijs ley t .

Den onbefòhoften_» .

tpEn onbelompen loer onabel onbefneden ,f-'^omt,alseenhardebuy

P lts "jn onnutte klap ( 't verderf van goede zeden . )yedereenontheyl

^lijck desKoekkoeks zangh de Nachtegaal vertfaeght ;\crwarteen

Y valt ( gélijkmen fey t ) Iteets met de deur in't Huys ,etwoordenalsr

~'es is hy wellekom (gelijckmen dencken mach)

Als voor de fommige den eeríten vaften dach ,alsdeRommel-pot,hetfn

"t In

17o

'/ En hgeen Minnen - hart tefiaan een teder Wirf.,¡(eelminfij

DE Spin heeft tot fijn min de teed'ie Vliegh betv ogen&gt;Enop
Van die niet als fenijn voedt binnen in het hart ,

En haaft fijn eedt vergeet en kiijght fijn oucic luencn ,Dieswe
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't Vier-en-yeertighfte

Zinne

-

beeldt .

Stemme :

De pijn van Thirfus is verdweenen .

/~\Ghy Tyran van u gefinne ,vJ'ûiepruyltinhuysenlachtop
Wie ¡ (1er die u nist en haat ?

Foey Knorre -pot , foey Grijnne-byter,FoeyEcre-loofeWijve

O Cocodril hoe koft ghy fchreyen ,Enveynfeninuvryery,

Hoe liep ghy jancken ende vleyen ,Vangeylegloetfoobrande

Foey Knorre - pot , foey Grijnne- byter,Foeyeere-loofe\Vijve

Ghy fwoert ( met züchten ende weenen )ByGodt(die'talisop

Indien ghy mocht met haar vereenen ,Daarfoudezijnnooytlie

Foey knorre - pot , foey Grijnne- byter ,Foeycere-loofeWyve-

't Was on ) het gelt niet oni de Vrouwe,OfleiTinghvanugey

Dat g' u verknoopten inde trouwe,Voorwaartenkannietanders

Foey Knorre - pot , foey Grijnne - byter .Foeyeere-loofeWyve

Want doe ghy uvve Satirs lüften ,OnkuyfchenHeylooshad'tg
Wiet met de Mondt , maar mette Voet ,

Foe)&gt;

KbK
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Foey Knorre -pot , foey Grijnebijter ,Foeyeere-lo

Het lichte ftroo is licht ontfteeken,Engaatooc'kli

Dit s aeri u lichmis vvei gebleeken ,Ghyovergevenlic

Foey Knorre- pot , foey grijnne - bijter ,Foeyeere-loo

U brandt is door onrcyne druppelGhedooft,tot

Foey Knorre - pot , foey Grijne - bijter ,Foeycerc-lo

Een vrouw is al te veel geilagen ,Metpijnne,droe

Waar door haar Gode zaligh kendt ,

Foey Knorre - pot , foey grijnne - bijter ,Foeyeere-lo

Ghy Turckfchen Tijger , Helle- ftichter ,Ghyvvre

Foey fchaamt u ghy krakeelen dichter ,GhyBlafeb

Foey knorre - pot , foey Grijnne - bijter ,Foeyeere-lo

O Beul ! indien haar quade ieeven ,Ofbooflieytu

Foey Knorre - pot , foey Grijnne - bijter ,Foeyeere-l

'k Wenfchte « een wijf defe daagen ,Waniiperug

Die u foo vreeifelijck mach plaagen ,
Dat u befpottet yeder ccn ,

»73

Foey Knorre pot , feey Grijne-bijtcciFoeyeere-loofe\Vyve-fmi

O ghy Tyran van u gefinne,Diepruyltinhuysenlachtopftraat

Foey Knorre - pot , foey Grijnne-bijtcr,Foeyeere-loof»Wyve-f

Wijve -fmijter .
QChaamt t
O Wie hppf

u ßhv Huvs -Tvran , ofis u fchaamt verlooren .IWiehcë

D&gt;e ghy ( lo 't fcheen ) uyt liefd' had tot ulief verkooren ,Endielofch

O Beul van u Gemael ! die ghy had Tromv gefwooren ,Hetwasuomhe
O Wreeden Barbaros ! o Turck van u gefinne ,

Te flaan een fwacke Vrouw , van leven vroom en recht,foey'tiseenin

vvaar hy henea gaat foo lach den Ezel uyt *

En roept hem na» en feght» daar gaat sen "Wyvc- fmytcr.

tíOvng-

1
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V O'vrìgheydt zy Onderdaan,
Want's heeft van Godi de macht ontfaan,

DE Härders op de been zijn wacker hier an 't jagen ,DeW

Haar die de macht en't Sweirt van boven is gegeven ,Cmte

Soo pooght ooek d'Overigheyt met vangen ende fpaitfMe

175

t Vijf-en-veertighfteINNEhB
Stemme :

Hoe legh ick hier in defe eilende.

WAar
heen ghy fchiiymfel vander aarden ?
Is ù geweeten dûs onreyn ,

Ghy vlùcht gelij ck verbaafde paarden .Dewerreltichijntv

Wievry van's RechtersRoevvilweefén ,Doegoet,fohoef

Ghy meücht ontvlien onfe' aartfehe Goode^Maarnie
Dies iiWergeefs gefchuylt , gevlooden ,
Voor die des Rechters Rechter is ,

Wie vry van 's Rechters Roe wil vveefen ,Doegoet,fohoe

O rufteloofe boofe dwafen ;

In t droomen raakt ú Geeft an 't vlien jEnzijtgelijckverv
Die na de winden órame fien ,

'Wie vry van 's Rechters Roe wil weefen ,Doegoet,fohoe

Soo wie onnofel op ù letteli ,

U anfehijn toont wie dat ghy bent,
P ermits ù leden fich ontletten ,
Door vreefe vante zijn bekendt ,

Wie vry van 's Rechters Roe wil weefen ,Doegoet,fohoe

Meer als ellendich is û leeven»
U Diefs gewin gedijet niet,

U vrolïjkheyt vermenght met beevenDeurforgedatghyw
Wie

76

Wie vsj vati 's Rechters Roe wil \Veefen ,Doegoet,f

Eu vaskde helftevanu daagen ,"Verilytghyin'tg

En wert gepijnt , geftrickt , geilagen ,Nadatdezaakg

"NVie vry van 's Rechters Roe vvil weefen .Doegoet,f

Gheboeyt , geketent of gefloten ,Soofitghyeenge

Inftanck en donck're viiyle kooten ,Ghy'tfchoonft

Genade' ift fo ghy wert gebannnen ,Docheerftte

"Wie vry van 's Rechters Roe wil weefen ,Poegoet

Noch gaat ghy al ú oùde gangen ;Menraaktalw
En valí met Yferen befet ;

Wie vry van 's Rechters lloe wil weefen ,Doegoet

Ten leñen 't glas is ûytgeloopen ,

Daar 's geen ghenade' trooft noch heul ,Menmoetl

O ? dat mijn llijl een eenich menfehe,Verfchrik
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"Wie vry van 's Rechters Roe wil weefen ,
Doe goet , io hocftmen niet te vreefen .

Waar heen ghy fchùymfei vander aarden ?
Is ú 't geweeten dus onreyn ?

Ghy vlucht gelijk verbaafde Paarden ,
De vverrelt íchijnt voor ú te kleyn ,
Wie vry van 's Rechters Roe wil weefen ,
Doe goedt , foo hoeftmcn nict tc vreefen .

W ettel i ; cke fl: raffc_s .

T J Naakt de flraffeGods , en 's Rechters rechte Roede^ 'Enlíydie

178

Virnoeùnt inghennghe fíaat ,LenKeyfirsCroonteba

ICk ga al facht jes voort ora ande koft teraken ,

Al ben ik kley n behuyft 'k heb lijckvvel goedc zaken &gt;Laat

Laat loopen al die wil , laat loopen totfe vet zijn ,Defnelftel

Zijn Milioenen Gouts onfichtbaar toegevoeght,

Zijn rijeker als de rijckft' der on vernoeghde loopers ,Dievaa

't Ses - en - veertighfte

zinne

-

beeldt .

Stemme : Courante la Princeße.

GEen Key ferii jcke Rijcken ,

Geen Kroonen zijn te lijcken ,

Noch ridderlijcke fpoedt ,
% 't reyn vernoeght gemoedt ,
• Sijn kleyn gewin gevalt hem groot ,
Sijn bruy ne Rogge' is Witte - b.JPPd' &gt;tGunthemverzaadt,

Trots Princclijck gebraadt.
Den arbeyt is fijn rufte ,

Dp hoopc' is fijne lüfte ,

Die nae den Hemel ftar 't ,

Dies finght hy in het hart ,

Lof aller Vorften Majefteyt»
Nooyt uy t- geroemt in eeuwigheydt ,
Die my vcrvult ,
En nieèr en mcer verfchuldt .
Met over- groot vertrouwen ,

Gaat fulckcn Boiuv - man bouvven ,

Ofhoeden t fachte vee ,hionbenijdevree,
Sijn kommerloole Rieten - liut ,

Met leeme wanden onder- ftut ,t-nruyld'hyniet,

Gm Konincklijck gebiedt.
Wanneerdes morgens bloofen ,

De dageraartiche Roofen ,t}yfl°cktenbedde'uytftijght,tnvoo

Hy Dorfcht , en Wann t , enE gilt, enPloecht ,LHyectendritjckte
M 2

Veî"

Vcraocchtalfins ,
"Veel beecer als cen Prins»

Geen noodcloos begeere» ,
Geen vreck - luft fai hem decrcn ,

Schoon Godthem 'taarfchegoet ,
Verleende' in overvloet ,

Hy fielt daar opnoch hartnoch '¿in ,
Is veel of luttel iijn gewin ,
In grootin kleen ,
Ai even - vvel te vrêen .

Die nae 't bevel des Heeren ,

Soo gaat hy hem erneeren ,
Om lieb met Vrouw' en Kindt ,

Ofwien hy heefthezint ,

Of die benauvvt zijn in gheween 37ekoelt'rsnente

En heeft hy veel ,
Veel is der armer deel .

Hy feyt , ( wanneer hy 'twoden,
Het bra ken en t krioelen ,
"Van d' onverfaade lien ,

Of Vrecken komt te fien )
Wat zijn dees' aárden vaaten broos )
Ganfeh ydel , leck en boodemloos ,
En wien begeert ,
Door'cmeer , nochnieervermcerf .

Dees' arme rijcke raapers ,

Deele' rufleloofe fchrapers ,
Die fteets uyt mijnnen gaan &gt;
Zijn als deOceaan ,

De welck' oritelbaarheyt verdelght &gt;Enduyfende

Wiens hollé maagh ,
Blyftfiaedich even graagh .
Vaart wel met al u loopen ,

Met fchat op fchat tc hoopen ,

,j

i8. i

Met potten Goudt op Goudt ,
't Gunt il de Ruit onthoudt ,

Ik houdc fachjes niijnen draf ,
'k Vernoegh my met mijn Hai ders ftaf ,
Wie veel om - vaat ,
"Vaack. alies vallen laat .

Geen Key feri ijcke Rijcken ,
Geen Kroonen fijn te lijckcn ,

Noch Ridderlijcke fpoedt ,

By't reyn vernoeght gemoedt ,
Sijn kleyn gevvin gevalt hem groot ,
Sijn bruyne rogge is witte - broot,
1 Gunt hem verlaat ,

Trots Princelijckgebraadt .

V ernoegentheydts lof.
T-JEtreyn vernoeghde Hart gaat alle fchat te boven ,

-t Geen Alexanders noch geen Monarchale fpoet ,J°chmet(in'tko

zijn by dele ítant maer moeyte' en arremoet ,jjer'nits,hy,dievern

laet de forgh op Godt , zijn kleyn gevvin is groot ,Ènr'SCenMarie

M 3
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Lof Minnaars van den dagh , we lievers van den nacht)De

WAt ongelijker paar zijn ginder by malkand'ren ,

«H

De Mol de duyfternis en onderaartích te zijn :Soongelijckif

Zijt blinder als de Mol en flechter als een kindt ,

Maar ghy die hart en ziel; en rùiìjen luft, en leven ,Op-offerta

En die het aardtfch gewoel úyt uwe harten bant ,
Zijt Arendts van geficht en Reúíen in 't vcrftant .
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't Seven- en-veertighfle

Zinne

-

beeldt .

Stemme :

Een Docht er die u vriendinne was ,
Of ,

Schoon EJel bloemken , {$(•

QOo ongelijck als lach en truyr ,^Als'tkiilendYsen'the
Als d' af-grondt en 't verheeven ,
Of als de nacht en Zonne - fchijn ,

Of als de wijn en 't water zijn ,
Is'twel , en 'tqùalijck leeven .

Is't hovaardije die ù qùeldt ?

Die meerder zonde' en minder geldt ,
En is vaek ongemakYijk ,

Of gaet geprangt in pronckent gocdt ,
Of zijc ghy op de fnof gefchoet ,
De gang valt fuer en fwak'lijck .

Of wilt ghy Bachùs gangen gaan ,
Daer fchak'len foo veel quälen aan ,
Te diep om af te peylen ,
Gefontheyt , gelt , en eer , en tijdt ,

Verftant en weet geraakmen qiiijdt »
En valt in hondertfeylen .

Den dronk berooft des wijfhey ts Geeft »Veraardtdenm
^Maakt kùyflche tot hoer- eerders ,

En goede luy den wreedt en fei ,
En lvvijgers tot onnùt gerel ,
Tot vloekers ende fweerders.
M 4
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Den dronfc voedt alle vuyl bedrijf,Alswreeken,

Als dobb'len ende fpeelen ,
Baart dootilach uyt een enclcel woordt ,

Brouwt leugen , lafter , wrok en moordt,Enrocke

De weelde' , en dart'le ledich - ganck .Dielocterm

En voedet veele plaagen ,
De vveeld' is loot al fchijntfe licht ,
En foet en lieff'lijk in 't geficht ,
IN'oc h valtfe fwaar te draagen .
Als ledicheyt en hoogmoet ,

Verfellen itaagh het druy ven bloedt ,Heteyndemo

Als't goet is op en't gelt verpooyt ,Verleckertant,
Of foo Vrouw Venus u verleyt ,

Ghy fmoort in hare dertelheyt ,
Hoe dat u die fai krencken ,
"Wat leet , wat letfel , quaal of quel ,

Dat u anflaande' is van die fpel ,
Dat kan men licht bedencken .

In't kort , die in des werrels vreuchdt,

Soekt fijn vermaken en gcneucht ,
't Verkeerde fai hy vinden ,

En derven't gunt fijn ziele kieílWaardeurhycynde
SijnGodt , iijngoet , fijn vrinden ,
I,ia£Í
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Maar 't is heel anders met de geen ,
Die's werrelts luit heefc af-gefnecn,
En leef t nochtans in luften ,

In luften die lljn hoope voên ,

Ganfch buyten tuijflel en vermoén ,Omeeuvvichlijkteruft

Hy leeft in vrcught al fchijntet niet,Hyvroolijktmidde
H y is gelijk de Rotfen ,
Daar wint en gol ven tegen flaan ,
En even onbeweeghlijk ftaan ,
Hoe feer de baaren troffen .

"Waarom ? hy heeft fijn gront geleyt ,
Op alder een en eeuwicheytOpallevreuchdenvreuchdc,
Die nummer feyten altijdt mecrt ,
Die . nummer nummermeer verkcert ,

Maar altijdt blijft in jeuchde .
Op hem cn hechter ftrijtnoch nijt,
Maar trooft fich op ecn betcr tijdr .
Als waar de Hemel - reyen ,

De welke blinken als deZon ,
Hem füllen tot des levens bron ,
Omhelfencle geleyen .
Soo ongelijk als lach en truir,
Als't killend Ysen't blakend vuir ,

Als d'afgront by 't verheven ,
Of als de nacht en Zonne- fchijn ,

Of als de wijn en't water zijn ,
« 'tvvel en 't qualijk lecven ,
M $

't Vet-

186

'tVerfcheelvan wel3 of quali jckteleve

sO hoogh en is de Zon van d' afgront niet verheven ,Nochs

Sijn küyfche foberheyt geeft ruft' in fijn gcmoedt ,

Mits fijn geweeten hem een vail betroùwen voedt ,Tefienhet

fi'"1

*

Wat ovcr- laß cnpijn men't eed'le zaatah - doet ,

Ofhoemen V minderfpaardt hoe rneerder dattet voedt ,

De nüttigheydt van ,dien is jeder een bckendt ,

Van *t Goddelijke volck ftaat duydelijk geiüueeven ,Hoedatfefü
Voor feyd,"et mette mont , betúyghdent m

Ontellijk zijn daar na verwûrrjgbt cnverbann^,

Gehangen en nebrandt gepijnight en gelpail

' En dit verkooren zaat der Martelaaren biocd^ ,
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't Acht-en-veertighfte

ZINNE

-

BEELDT .

Stemme ; Sy tanta gratiofa ,

* .rEnpruykt der Helden krúynen ,iVlTotzeege-blijk,metM

En rijment roeni haar fame te beglanfen ,

Wien meelt ont- zielt , Verftrooyt verniek ,Devyantlijkevolke

Wert in fijn ¡even ,
«t Oocknadedoodtverheven ,
Tot de woleken .
Indienmen acht voor vroomen ,

Indienmen gaat de fûlk , tot loovc fingen ,
Die's menfclien - bloedtdoenftroomen ,

En and'ren , maar haar felven niet bedwingei\jvHoeveelteme
„ Die met vergoode zinnon ,
T , Haar lûiten delven ,

En gantlch haaraardtfche felveii,
" Over- winncn .

De ( ulke grootft van ivaarden ,
Zijn kleyn in haar , en ook in anders oogen ,
En werden op der aarden ,
Ghehaat , verimaat , ghelaftert en belooghen ,

Of fchoon de nijt , Met Sathans flrijt,

Haar op hethooghftetrotfen ,
Hoe fvvaar hoe lattigli ,

14 Noch blyven fy flantvaftigh ,
&gt;' AlsdeRotfen .

Dees'kloecke Syor.niften ,

Zijn gantfeh veraardt van't werreltlijckevveefen ,
,

Die 's Vyants loofe liften ,
Noch haar vervolgh te vüir noch fweirt en vreefen ,

KbK

EVP - 32

(

^îaarfijiigeniocdt ,

i8$

Haargocdcenbloedt ," u

^aar waarde lijfen lceven ,

«

iotlofeneere ,

*

voor haaren Opper- Heerc ,
Te befteeden .
I^ec m oedcn der Tyrannen ,

*^

_

voormaals , en vermochte nooytin daadcn j~atdees'eeiWaard

£c r "jgge van haar krúys - banicre traaden ,

Duor fweirt noch lij 11 ,

Noch brande noch pijn , a^jc'chimeekeno

_ °ch hevichfchelden ,

(i

" »¡eiendeelehelden ,

, &lt;«jaarverleyen.

VaaHclaarder myn verklaarcn , *&lt;

«fesipreeckvandeChri

vwei cer verdruckt door Goddeloofe Tygers ,)
al te faam ,

Om's Heeren Naarn ,

««aarVroûwen,Kind're

daar beneeven ,
Het loct' ghcvvenlchte leeveu .

i(

^JVer - gaavcn .

fi

De bioedighe ghebooden ,
^ ati Ooftenrijck , door Romen in - gegeven ,

En 't ftrenge Retter - dooden ,

^°°rSpaanlche Raat inNedcrlandt bedreven ,I,fe'hoeboos,HoeD

¿Gingh alies bûyten giflen ,jJ°estrengerwetten,ncminderfichoni'e

»egewiflen
Xv*

i'C'j? " e Werreldts Faemen ,

V , '!C J
V.

j

'e rocm j hoe Keyferlijk verheeven ,

' " era , nucxvcyierivü0r0dcffe}vclkersNaemen,

n Gode zijn in " f levens boeck gefchrccven ,

Dia
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Die haar bereyt ,

Hen haerlijckheyt ,

Daatby al d' Aartfche Rijcken ,
Hoe groot van vvaarde ,
Maar vuy le dreck en Aarde ,
Zi/ ntelijkken .
Hwn * - O gheeftelijcke ftryders ,

- Ú loon wort groot meer alfmen kan begrijpen ,

O Chriftelijcke lyders ;

» Hoc meer ghy lijdt hoe meer ù vrùchtcn rijpen ,rDiild't,alsvo
71 Voor al haar karmen ,
« «11 In 's Heeren fúy v're Armen ,
Zijnontfangen .

Roem der Martelaareiij .

O Helden boven roem ! o hooghe Hemel - lieden ,Dieonder'

&gt; Noch groey de meer en meer , ù Chriftelijcke zaat ,Hoefeerm

iSÜie onder Babels CÍrírys ontlooken als de Bioemen ,v3?d'0ftry

I ÍY.ia' ' En fchrickt niet voòr ci e geen die hier het lichaam dot'""Ma

pit

EEn kloot iòoùytter Iiaradt of ûv'ttervùyiè gcfchootcn'tBeurtz
y°ck geen fri r'fFpn haan nf Inttnf t- pn IaÌÌam Av * .

ck; gecn io efFen baan of loopt ten leñen ujt :

l , 'vu
,nders° 's uc. ëa
gan
&amp; h van
leev*&gt;iiDloey«"
^
't biZ
" ^11
van 't1 raenfchelijcke
menfchelijcke leeven
,—Lycngaùci

Dit neenn

" h neemt allengs allengs en fachtjes weder af,Enfondertecenipoe

'tNe-

KbKm -3i
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't Negeu-en-veertighfteZINN

Stemme : fVatineer ick flaap .
Lente .

DE frifle Lent bígront door fuyren foet ,Soowertherkintin
Her kindtdat waft ,

Dartelende fpringht , 't vlngh gedierte finght,AIhuppelende
En 't kint uy t luft oofc op en neder.

De filv're douw begroet de morgen - ftondt ,Deknoppenftaa

En menfehelijk

Maar of min of meer , ' t ftuire fuire vve'er ,Datfchentdegroene

Het zy dan luttel ofte veele .

Nu hebben wy den alder- foetften tyt,Hetbloeyfeldoetdat

Nu rijp vanbloet

Getrocken tottc min , neyget hart en fin ,

Om íich ook lieffelijk te paren ,
De forg begint lieh te vergaaren .
Sûrner .

't Ghebcomte' is nú gefwangert van de vrùcht,Daarisgete
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Öenjpheydt vande draghi ,

193

Die wert verwacht ,

'tZy dan goetofqùaat/t hanght aen Gods genaad',*tHang

Van lief ftaet dickwils leet te wachtenDeZònop'theetftwijk

Pe ftenfch in volle ftandt»
Isflocxter handt,

î&gt;choon de tijt ontvliet, ten verfwakt hem met ,

^°t noch en heeft hem niets begeeven *
Macr isop^t hefte vanfijn leeven .

Aûgûftûs wert gefcroont door iîjneft ooghft ,

De menfch isnû geklommen op het hooghft *Allengsverm
^in kracht en klem ,
1 cclingvanCjnmin , meerdertnjngenn ,

"

Öle rondtfom heen fijn difch vergrootcn ,
Indien hy Vrächten heeft genooten .
Htrffl.

Ghelijck ghedeyìt zijn evendagh en nacht ,Dçmenfchis
^îiet fonder leet of ramp ,

; pfrnoeyte'oftefchamp»

Maar geqûel of qùijnj ziekte&gt; íucht &gt; orpijn ,

Moet de Menfche weder-vaaren ,ï'ifijiineftandtenloopvanj

Verfcheyden Drùyr verfcheyden aert van wijn,v^Vert

194

Dt menfchheeftfoetenfòir;
V reúgtid en ghetruir ,

En 't is beyde gocd , voof die 'f wcl bevroedt jVHctlee

Sie ßerghj en Boich , viens foore vaale blaen &gt;"Wcle

Den wijfen ftaetde grijfheyt , cerlijcksDei^ib^integh
"" ; ; V

•

'

• ;

&gt;

IVmter .

't ïs alles dor door Hagel , Wint en Sne ,Denoiiderdo
Of fwacre Gicht ,

Ofre Fi erecijn ,wat het dan mach zijn ,
In't kort, de tijt is nu gebooren ,
Omiìch met krûcken t'onderfchooren .

Te fùirvaltons hetfoete nieùwejaer ,
Hier zit een fcint/ en is een Befte - vaer ,

Heel rcddeloos en manck ,

T c fraegh van ganck ,

tTyt geteert enlaf,, kromg?&amp; ocktna't Graf,Dùy(te

Geli jck bewolckte Winter - vlagen .»Deftrengetijtons
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Nu isontzielteh doöiltjÖenAerdenKloot,

Goet ftl hy ontfacn heeft hy go et gedaen ,

1

Goet fai hy ontfaen en erven 3

Seen leven gaet voor 't zaligh ílerven ,

: I

Van dùyfeht en gebeûrtet mûwelijckseen»

't leeven hoûdtfo langh van Godt teîeèn .

P'es prent in ¿gedacht ,
^ftaadlghacht ,
^ghynietenzij^vandedöodcbevrijt&gt; - * '

^ietbevrijtzijteeneftonde ,

UP dat ghy niet en fmoort in zonde .

DesMenfchen leeven ,

w , Anneermen over - weeght de ftandt vati on fé levef! »

r . .M

Al wacrtchoon eendcr al des werelt * goet gegeven ,

En op de hoogefte trap des Vorftendums verhevcaaEnhaddeboven
So wacr hy voor , ais na , en wanckel als ectì riet ,

Anisen bliifteen menfcMaer qûellingcn aenkleeven :iGaetnimm
J* v»ack de kommer'triaaft , door leet en ongeneíicht »

v * aer die den Heere vreeft , leeft door de hope'm vreficht ,

Ni

Fest

;W

iq6

foot ¿Ufichftaagh tat GatHaardtbitrdtVoodthttetäwfy

TT Et is een ont gebráyck in Dementer de Stede ,

* * En by den Yfiel - ftroom mecrander plaatfen mede»Dat,tv
Wert uyt- gehangen cen ianteirnc tot ce» blijk ,

m

Ick fegge fonder keers , ot cenicb licht van binnen ,Watfúlcx

Ganich ydel is de Romp van 'c gönt hem onderhiel $Danishe
Da r ili behoöden - reysismaar de ziel gewonnen ,
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\ Vijftighftc
Z IN N E - B EE LDT ,
Stemme Di moy di moy bjrene, &amp; c.

ÏQ Oytisbelecft nochnummermeerbedacht , #

Een aardtfchc vreqght die vier- en - twintich ôîrcn ,^«'ölgensb

wanneer op 't hooghft gcvloeyt is volle vreicht »«aldieeer-lang
O'ckwils flaat eilende* en ongeneúght *

^echt voor de deur der weelderigc zalen .PWendtomhetoogh,aa

Noythadde* ofheeft nochniemantlichbefcfal ,Volkomenwenfc
Staach fchorter wat , ftaach Valter jet te wenfcheft»
Hoe fchielyck wert het vrolyckegcmoedt ,
" Cfieckt , bezucht, belwangert vol van pyneq ,

Hoe vaak verwenfcht een ryckaart al fijngoedt»
Om vry te zyn van fijn langh - duirigh quynen ,

Ons leven draayt gelijck een rolicfidt Rat ,
®ar&gt; ecns om hoogh , en flocks weer na beneden »

SUaat , dan goet , nu fris , danaf-gemat ,roeeftmetkommerwyt

-, Dit leert de ty t , dit wyfl d'crvarenthey t ,ßlchoonwy'tfienmetKr
achte t. niet voor datmen'tielfbefcbreyt ,
wert de faak te laat vaak over - woogen .

Wat was * t, wat is't, ey legh wat fai het zyn ?stalgcdracftjgcfla

6

KbK

EVP - 32 3

N 3

Nier

198
Niet anders (la as) als ydelheyt en pijn ,
Daer niemant ka. neen uire tyts om koopen *

Hoc mennighvalt fijn wijdefchîiîrtekleen , ~Envvaanthy

En rCiftcn danenwefen weitevreen ,
Wiens fotte ziel daer buyten wert geílooten .

Maer zaligh is de licht - vernoeghde Menfch«Diematighloe

Wie nict en achtop 't werrelfche gheraas ,
1 Enfrooft op Chriftum heeft ghelaaden ,
&gt; Dieleeftalishyfchoon der Wormenaes ,
&gt; Gçcn tiveede doodt en fai de fúlcke fchaadçn .

Q Nsdoen is^delheyt en rúfteloos onsleven ,

Begonnenen geweèn ghe - endicht in verdriet ,'Eenfchad

&gt;Hetgúnt men fonder windtby - na bewegen fiet ,
; Die na d'oníek?refijt geen tijt en wert gegeyen ,
&gt; Alsdietcn Hemel flaen haerherte . zielcnzin ,

} Die woek :rendoorde tijt een eeíuvightijts gewin ,yEnfüllen

„ O ghy almogenthey t ! die inden Hemel zijt ,

» Gceít dat wy heylighlijck befteden on / en tijt ,VEnmögenda
FINIS,

JAN VAN DER VEENSOVE

Z E E S C H E
BRUYLOFS zangen .

if^ippppfiplipppip
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Rijm -lievers .

Van kleyne
vruchtick
myn
zangh te wefcn
EErwaerde
Vrindcn
bekent
En dat vry nutter waer geleíén ,
tJetOud'en't Nieuwe Teftanacnt,
Debefte fruy ten wertme wars

Verand'ringhkan de Menich bekoren »

Hocvaakwortwcl eenknolgekoren»
Voor d' aangenamc fchoone Kars .

V oor 't Clavrigh of't gebloemde Landt tVoorfchaduw-

Very ult met 2angh der vlugge dieren 9Ver'icftmevaak
, loop ofaardtfchewandelingh ,

&gt; * ongeftaadigh» wiípcltukígh#
^Ock niets en iflfer £00 geduirigUAlswerreltfcheveranperi
Dies fai maar een geringe tijt »

Het nicuwe van mijn oüde fakenDeJeught,ofwiehetis,

Tot dat een ander op de baan«renghtnicuweongehoordek

Soo langhe (fegh ick)faldit duiren ,tn&gt;daarme¡íTctdanged

•omtijts welmocht te vooríchijn coracnBGelìjcknochfo
N 5
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Geen koftelijcker Mals - beftrafEnwasoytwijil'lijckerg

't Hceft welgeen rocm , maer heugh verloren ,Waero

Dit niet alleen maer mennight vanVergodçVerze

Zijn doôr verand'ringh fchier vergeten ,Hoeveelt

( 't Gunt Clater - gout keurt voor Ducaten jOfdubbe

Moft kommen mijn gezangh te baat .

3t En is maerydelheytcnpijnHetmeeftedatterisge
DicsiiFer weyniglianbedreven , ' _

Schoon datmen noyt en las hetmijn ,

Dan 't is fo 't is, geen gey le praetEnfaiinditdejeughto

Seyt yemánt 't heeft niet veel om 't lij f9Laetdatvry

Wan't ftieck t dejeugh tot leeren leièn ,En'tledich
Is rufteloos van nau te mickçn ,

Hy fou tot fwijmens toe vcríchricken ,Indicnhyinde

Miífchien iàl eock een fchijt - feraisHetfoetejekmetG
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En dit of datop fchimp gelijçken ,

'tGunt nummermeer gedacht en is ,Hetjocken,beerten

Den dans en paft niet by den dooden ,Het{chreyenbygeenF

't de N ijt voor fotheyt acht ,feywatmachdemanbegin

Pies of hy fchiet , of fchimt , pf lacht ,Ofraeft,ofblaeft,of

ijnkleyngerichtis voorde vrinden ,
V rienden koft ift kaeft gekcockt .
Sum Rech.

Hill IUI IIIIIIIIIIII IIIIIIIII Jill IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII IUI Iii
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WctetLefer ,

DAt vricndcn Gunft cn Bede my b«*

koorden , omyedtsvanmijne Ryritf'rye

Î;hen, dan vertrouwe haer beleefdc aert , ende leef"ije
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TRO U - D I C H T,

Ter cercn den Eerwaardigen endeHoogb-ghelee

PIETER

LESPER ,

Der beyden rechten Doâoir ,
Zttie d'Eerbare Deucht-rijcke jonge Dochttr

Juffr. ANNA van WESICKE .

fcretnight met ien H . Bandt des Hoütveltjcx binnenfaStadtDe
V O O R - R EDEN .

Oen vrîendelijcke gunft van onwe foetc kennisJUMylok

JJat ick tot flicht en dichtte voorenhad'begrepen ,

raakt ik diep in dut en íchreef al kleyne ftreepen .i?chandtla

•e Waren op de loop, en maaktent fpul te grabbel ,£J'jnonbeftu

Men
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Men fcyde evétiwcl tot my dat íchaed li niat ,

Dat fchacd' u nieteen hair , dat wert r.toe gefondcri .Vanonfçn

Zegtv weitfcb totde vieufv'gebtuTvde.

WElMufu wat is dit , wat hebt ghy voor - genomcfl»Wa

Maer wilt na uwen aerdt met foet gefeyde reden ,Metfoctek

Geflrickzijn mette knoop . die niemantbreken mach JDieni

Dat is , geftade vreucht , en vrede hier beneden ,

So lange fy 't gebouw van 's werclts rondt betreden ,O!Heer

Mijn wenfehen is nu uyt , geen çrooter wenfeh als dei¿n&gt;Vae

Ick wil gaen treden by defoete harte diefies ,

En Vragen na da öaet van heure íoete liefjes *
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Praatjesmr âevatck, tot àe genoûàeleught.
• OOe'navontTongc - luy , wat maeckrmen hier al goets »

O Vry fters fonder moet , ô Vry crskoele bloets ,**ocftil,boeftat

^anfch muyien docn ick eens eertijts te vryen plach ,

£at heutht my noch fo wclalshuyden defendach ,£*0erocfemoefd

V! s ef'ck op fala , iek greepfe by de kop ,

kreet, men peep, men íloeg, men gaf my kneukel- lop ,J^°chalu

" usfentmy unfe£ri/&gt;íínotu mijn foetebeckjcs ,
~P dat ick van mijn jeught yetwcsverhalen fouw ,
~Pdatmen buyten flöot degrijfegrauwe rouw ,

, e grijic grauwe lorgh die kan den dans bederven ,ra®tonsnuvroli

Verheught in deucht te faam , verhcucht in de ucht verblijt ,

tIs wijlheydtalsmen pleechtde fotheyt op fijn tijt ,Defotheytop
«beter of menfprackvan Iolephs wijfedroomen »

Of van fijn vroom gcmoet, of wat hem wedervoer ,jSieginderdunc

t&gt;

hetfogevieldatghyíe niet hoftkrijgen &gt;
I ? " out een heufche mont , het ftaetfo wel te fwijgen »

ctitactfowel dat een / tzy Vryerofteman ,jl°erfijntonghvan
\etn wat goctsgebcurt , voor al fijn Venusjanikcn ,
Irl r

^ mecralsreen , daerhart'lijck voor te daniken ,tp'^cc

lien

ao8

Een Uns - koechtîft àie ftreeftvoor (Teere vandeVronW« *

Voord'eere van geflacht . datwy foo gfaegb aenfdjoUtV6''Da

0 fn oode htiychclaar het geeft my waarlijk wonder»DatGo
Die hy oyt bolewicht , or Duyvelskind'rea gaf ,
Een yeder fie hem voor de wacht is u bevoolen ,

En ilaat foo licht niet aan die vreemt hier komen doolí " 'Ikl
Maar boevery vermomt fichbeft in r«yn gewaat ,
Vaak mift oniekerhey t , daar is niet op te bouwen ,

't Is bell dat wy ons hier by onlc nabuers houwen .

1 k hoop dat ik de jeught hier in ten betten ra ,

W'aer mijn fatfoentjen hier , die fou antwoorden ja»
Want fy is ja gewent te feggen op veel vragen ,
Maer 'c zijn al jaatjes laas , die my niet en behagen ,

Ja , jae antwoortfeftaaghals ik haar trouw'lijkmcen»£nirlke

E V 8c hoc lacht de Bruydt , noch kanfc dat niet laten »Syheef
Haai groetenwastotmygcftadich metecn lach .

Nu't is daer van génoegh , den tijt die is verioopen »Tckivi!ua

Abit my felven wcnfch Incateniti mijn frçurs ,

2m3
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«¡¡i Wenfch oock fo vccl vreught de Vryers in hacr vrven ,Alsmydefoe

vrienden goeden nacht , en kuft eens alft u lUftpdrincktiomwijlc

Per D . Nichel of 'í TtyueßghepromoXccit Menfltp-ßegel,a
RET

* an d'Over -Y ffelfchcjonk vrouwcn&gt;Totlofv

Op de Stem : Sì tanto grätiofo .AcicraatderMaaghd

hierbeneden\r.rtIoflijckaengebeden,
V !»nde Volcken .

^

Maaghden truirigh rouwen ,

mdat ghy wilt haer foete gilde vertaten ¡;y11^'ederòmdeVro

Q , \eu8en fìch in blyfchap boven maten ,inv-WcerjDerMaeg
«Sren fbwt vcrkrijgen ,

. .

&lt;91

1 KbK 2evp -323

Dies

210

Dies fy u groeten ¡
Eerbiedighlijck ©ntmoétenEndenijgen.

Doen kintíheyt vloot dejaren tDieuvernuftfowi

Siende de zceden di« u Ie'cn vergulden *
En blijde geeft , Die ghy beweeft ,

Daarvreughde plagnte wefcn,Ënbydendroeven

Dezegenrijcke ftraalenDieudenHemelgaffouy

Die lietghy weder daalén ,

In d' arme fçhoot der W eduwen en W eefen ,Eenfp
Oft gierige baat- foeckers .

DienietendenckenDatnutterdeesgefchenckcnZi

Hieruyt is licht temercken3Dewijlghyweethe

Ghy inden Eec /jf behoort en moctVolbringen»Hie

Gelijckwyal teiamenUtoebetrouwen,
Voor al op Godt wilt boüw &amp;nEeuwighjAmen.

Fi«fl
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Feeft - Dicht ,

Tot ecr vAnden Ècrfitmew endentenIongh-nun

WaLEWYN vander VEEN
BRUYDEGOM ,

Ended'Eerbare Deugt- rijkcjonge Dochtcr

Inneren ABRAMS van DALENBRÜY

VereViichttnetden BttidtdesHoutvelijcksden í8 . Sept.tdnnoInlA

Ö E pliçht heeft met de tijdt heel wonderlijk geftreden»Detijdten

Ameri
. t

awang Van Africa : Tucht - meefter vande Mooren ;

) [iaas"grootñeroern, defchans vand'uytverkoorcn
Wf *

ij

. * &gt;y " incrocili , ucitumis vauu ujtIVii\uui

r \n

Geh onthouteen Vogel , wiensgefankaltijdcecnetho
O 2
AI«
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Als 't Ainfteldamfche kint geney glitzert om tc fnoep£lVSo

Hy die den gantfeben raetdesHeeren heeft verkoBdicl11

Di ; wijit on s d'üydelijck , hoc grofrelijck datfondiclif'Wie

Dattt hetaarfchweer - hq'utjU Godìi Heertevrefer. i .

iW

Doch vaüeliefdebluft geen tijtnochgrijfchairen -Datgun
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Jtalfolangen tijt als Godt u gun het leven ,

'" 'enszegen u verrijek , fijn vrèezy u gogeven ,öevreuchtvanuverfaem

Hier mee vaarc beyde wel ,'k en heb niet langer tijt .
Stuer

J

J. V A N D E R V E E H .

vau d' Amfceldamfche Maagden .
Op de Stemme :

Malheureux lour ,

IO H A N N A fúy v're Maaght ,
Hoe kernt dat ù miihaaghtInonfenftaetteblyven?
Hoe komt het mijnVriendin. &gt;

Is dan u hert en, finTetreenin'tlockder\vyven?

Rey van de Ionghmans .
Na de Stem :

Depyn van Thirfisisverdweenen , &amp; c .

Wie kan de Maagdombeítbeíteden ,Alsdie,diebe

Lof, o Echtjlof nieu Getroude ,Lofreyneliefd'jlofn

W y Maaghdcn geven eer ,

Dees twee , die inden Heer ,Sodeughfacmzijngebon

O 5

So

J
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Soo minnelijck verpant ,
Een Sallef en V erbandt ,
Tot hare foete wonden ,
Jonghman .

O íbec gebind , wicns fachte bandeil

Beteugclen de brooiè Iuft ,Betemtneniond',b

Ghy foet gtrboeyde twee sGodszeeen,heyle

Door -adert vol genadea ,ybeyderzielenvoed

En harnaft ugemoedt ,
Tegen het fpits der quaden .
3fotighmans.

Nadien den tijdt ghebied te fcheyden 3Sowe

Hier tnee vaart wel in's Heeren N *am ,Lof,OE

"Wat een Godt vreefent menfthBegeerenka

Dat felve wy u wenfehen ,
Diesfeggen wy voor 'tllot ,

Genade jon u Godt ,EnvredehierdcMenfchen
Stucf Recht*
Fecft -

2* S
Fecft- Dicht ,

Totier\anden Eerentfeftcn ende Hoog -gheherdcnlo?}gh-man,

WinOLT

van CAMPEN ,

ENDEfEerhareDeugbt-lietende^eng

W . GEERTRUTvan APELDOREN .
y*Ttenichtbinnen Vetentcr^mct den H . Bandt des How

"toelijcksdcn ¿5 . Junius , Anno 1626 .

Entar

("d'ren -T^^içng

lchtverzaatgemoct , Al woûfe my vergûlden .£at°mgdtno

NIetdatik wil mijn pen verflijten alsikplachOmVenusmeth
" ln het Heydendom gehafpelt met de Go'on ,

VVetel°os van Godt en fijn geboren Soon ,îje).Vp.c.enhoogerG
En n - i

Hoe'

gemoedt als ik , falbeter laven ,

» î56'ver^ant en wijfen op de baanOfvanbenfcn"aboven

Va i

k ^occcn toon , ofwel de fchoone lúyíl-renNierCrcynG

v . - vecrWat volgen na het Deventerfche licht ,
« iensongcmeeneglansen Over - gúldcllralen

Ge -

-
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Gelijck eeri Zùyder Son fchijnt oyer opfc palen ,
Òf als de volle Maan met filverichgelaci ,

De levers van hacr tent in pracht: tc boven gaet,Deweireltor

Wilt gliy nú búyten tijtsdaer tijt van doen is prijfen ?Wiensga

Wnt fai ick in &gt;t begin ? wat moet Ick feil befchry ven ?Omijn

Lsat wiilpfe kittel -jock zijn ballingh íiytú fin ,

AVát ift dat ù belet het fpotten vande menfehen ?Tút,túr,dat'$n

AVat feghickwiflehhoePhyliefd'ons ais te voren ,Alheefïhy

Ick wil nölieverkomt meerleven úweleven ,

Ora dat het van't onreyn - fich wil tot kúyfbeyt geven ,End.emp

Enals een fondichkindt verbaftert van den Heere ,Enwerdeta

Uyt fijne heerlijekbey t , en eemrigh duerent rijck ,Weldie,diem

Dat;

11/ L i/ 2
3
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frat is vroomcr Crijgh om. kommerloos te rüíten ,^envroomenCa

^ec is een groote kracht die dit wel kan Volbringen ,''iterameliboo

ç a m p T dat die mach van ute rechte zijngefpelt.Totfteúnfelende

Hecre wil û heyl . voorlpoeten zegen geven ,tngunncnúmetluL
Op de Stemme'.

Lof-fangh Maria .
U Goddelijcke kracht ,
QtÈTtiygcm neemtint goe , !ai'.c."'!cdeefleeringhdoe,i
s *yijlert'onder - \vijfen ,

Laat ons gebedt bewegen ,Wybiddenm
. pchien ickû te recht ,aarfenochfoflecht,

% foutfe lijckwelprijlên .

h egùnftrolyoert dedaat, Vercierthaer jenge jeiight ,liefet»enfie

Ç cerile tot den leñen , j

Spijftharc 'zielen met0p°ct00c'cnie

'f^oblintvanöogeti : En alsfy zijn vollem ,Pjeeltdatghyhe

rWillichfoùdt gedogen .
0, .

Gclcdt .

cheppcrgrootvàrangt

f
\

Stnur Recht .

O 5

* cel*

&lt;2 ï8

Feeft-DkhtL» ,

Ter tinn den Eerfamen vmrnett longbmn

S' . TIELEMAN van BERINGEN ,
ENDE'

i'Eniare Deuchtrijckc jonge Lbditex
Juffr . CHRISTINA LIEFTINCKS .

In d'EchtVtr¿adert den 4 . Fekr. 1627 .Inleydin

Houtmaatin luck ,Gedultind

O

Wanneerfalnemen ende
Mijn eilende ,

Die het licht verwenfeht in nacht ,Dieden

En den dach verdriift , in kLacht ,

Dereti'cWo

Hoe mach't volckfoydelzìjn ,Metcrioeleno
Lacchenpraten ,
Daerick lijd fo grootenpijn . '

D omme jeught hoe weynigh weetj eDateen

Hb« 2EVP - 3Z3
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Vreucht, foohaeftelïjkvergaet :

Doch ick plach oock me voor defedi
So te wefen ,

Swijgen is den bellen raat .

Ruy ters , Crijgh (luy&gt; Borgers , Boeren ,GroveLoer
't Is geenkruysken , ,

Maer een onbekoúwen krúys .Dankomtd'eenofd'an

Hoe ift lieve V and er Veen ?Flaauwisd'antwo

0 mijn been , mijn been , mijn been !DatjedandeWijv
Wat al woordenDatièmakçnmetgekarm:

Lieve Man is al haar íeggen ,

Blijft doch Ieggen ,
Stil te bed1 enhoud'û warm .

Door't gelab der Tetebellen 3Ogefellen,Splijtb

En mijn hooft loopt fchier op ftelten .Jalintfeiten,
1 rouw meer als een enckel \yijf.
Hier is weer den Droes tç ban &amp;en 3
Lieve mannen ,

Çttaplafma den Barbier
Die

1 KbK 2EVP - 323
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Die komt met fija bos en &amp; Ivç ,

O Ducd'AlveIsfowreetnietalsdienSt

Als 't verbinden my doet bevçn ,Sieickeven
Als een Ezel door een bril ,

En mijn aeniìckt ftaat fo vrind'lijck

En fo Hiind'IijckAlseenPaertdatbiete

Lappen pappen dat moet wefèn ,Sougenefen

Mijn gequetite üinckcr been »
Maer fodanen Menfch te quellen ,

Om te (teilenYctsinrijmjistegenreen.

Leftmael k omt een van mijn magen ,Namyv

Die ick heete welkkom ,

'k Wenfchten hem geluçk en vreede ,
Heyl oockmede :
'Want hy was den Bruydcgom .

Neef ( feyd' hy ) ghy moet niet falen &gt;Tebet
Uwe- fchult aen my verplicht ,

Wilt nu u beloften quijten .

Watloopthoeften(Dochtick)metuB

Ia fijn foete bedcl - woorden ,Mybekoorden

O Gekroonde Peper- koeck ,Inhctbed'tçIegg
i

! l! !
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Entewrijvcri .

Is fchier erger als cen vloeckWatfaiickdocheerftbeg

Want dáer is vari d' Echten ftaetSovcelfchoonpapie
Enbekrabbelr , ''

Tot wat nieuws kom ick te laet .

Numijnpenncjvoort dan vluchtighjNiettekluc
Schrijft éeri kort en gòet befluyt ,
Tot den löf en prijsdes Heeren &gt;
Èntcreeren

¡

Vande Bvygom ende Brtiydt . .
c "

'

-

:

'

tf

'&gt;

I

^ raeft ons y Pre eeu\v , oft al de Helfche fcharen jWthärenSolp
'Jat al de Princen meeft daer van vergeven zijn ,

So dat de bloet - GodtMars vervult met yf'relicdcnöenrondenAe

O Krijgh ! owredeknjgh ! vernielervanhetGraan !

^erflinder van het Vee ! o koortfe van de baan !
C trevis van de ploegh ¡ a fehender vande Boeren !

O Meeíter van den Diefî'o Vader van de Hoeren !°clchuttervan

^etirrneefter van het volck , dat beeft als't wercken höort ,..Cl5dio

van de ltroüm o ! Araffe van de Ze'en !

Off u°n dea«deareünt van u metale Slangen ,ichoondewerd

AI
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Al brant , ál blaáckt , al roockt , al fmoòckt ghy noch fo fchSo

De min en paft op ftrijt , op ftormen nocn bcípringen ,Oppe

O Min ! o ftoute Minfoet - íappigh is u wefen ,Eenkufjenvan

De Min baat achter - docbt , bekommernis en forgh ,"Watfou

Neen ongebonden Min , gelooft geen luft der oogen»tJbor
d"

Predite reyne Min

Verlieft noch wit noch fin ,

Door Menfchelijk aenfehomven ,Godtslief

Sy prijft den Echten ftaat ,

Sy hoúdet middel - maat ;Syraatichthaerbegeeren,

Sy prijft den Heer der Heeren ,

Sy heefteen küyflehen brandt ,
Sy feharpet haar veftant ,
Te leven hierin eeren

Nietin çieraat der klecren ,
Of h offelijeke pracht ,
Of wilde Wereltsdracht .

Maer meteen vieedtfaem leeven ,
Den quaden toe te geven ,

Den goeden wel t'ontfaan ,
Den boofen ficht' ontflaen ,
Den

Den Víomen denghtte fieelen aDenarmenmeetedeelen.A

Niet met bedorven finneaMinthydeloetemeyt,

Maar fo alft is gefey t ;
Hy wiflclt niet van wefen ,

Hy laet niet God t te vreefen»GelijckerwijsdeVrouw,
Door minne vali en tro w»OfliefFlijcktreckebeckep»

Laet fich van Godt niet trecken ;Sytelenmetgenucht,

Haer fchreyelijcke vrucht,

Sy leeven hier benedenSeerliefFelijckïnvreden,Ovriende

Daer Man en ooek ManninOntradenelcksgebrekenîHoor
Mijn vleys, mijn bloet , raijn lïjf ,

Mijn helft , mijn uytverkooren ,

Mijn eyghen welghebooren ,

Mijn hert , mijn trooft , mijn lief ,MijnfoeteHoningh-dief

Mijn ruft , mijnluft , mijn leeven ,LactonîdenHeeraenkle

Mijn fchat , mijn vrerxht op aerden }lekneemûraetinvvae

Mijn Man , mijn Heer» mijo Prins .

! ! [l! !!
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Ick fai nà mijn vermoghen ,

GcftadigUdaer van poghen iSogaatdewa^enrecht,

0 • ovcrgulde EchtMachwcldenEítanthcctcnjAlsdi

Dcei' letter fchlideryPaftnietalleenopdy,

Op dy o nieuvv' ghettouwde ,

Maer oock op langh gehoude ;
Poch boven al u TweeIon¡ckeenCÍuiflenviee,

Geloutert door de deughdcn ,
Vol heyl , vol ( poet , vol vreughdeu }

'k Wenfch Tielmati en Chrißijn ,pienugebondenzijn

Ghcdraeyt van enckel woorden ,

Wiens dubbclrechtcrhatitGeftricktheeftdefenbant

Datdie metliefcT mach duercnSomenighjaeralsuu
"s Jacrs klincken in den Dom ¡OBrtiytioEruydigom,

De Heer die wil u gevenSolanghinvreughd'televen
Alsuhet leven luit ,
Daer op u Brúydt eenskufii .

Nu voort pañ wat té rakeri¿

So bupsan beyde kaken :
En lufligh voor de monde ,

Odatisfogefondt *
Ä

'

t'y la et dat orarne gaen , nu Vryers drooge dröomer * »

Gh'en acht mart ©n de vvijn , en vol gefcboncken Ro®lC

pis

TV

-

'

'Jle immers drincken wil , die drinck eens op een Tom ,

krijghtmen wac int lijf , en kuft oock mee rontom ,^!owaerismi

mijne groenigheyt : ick fnobbelde foo ioucer ,

: ck kufte uyt den aem , 'c was al mond' aen Jans Kind ,:ckHootmijno

£ lj de d'Eemter tael gemaeckt van folt en golt ,junietmethaerfprae

£ rghy u zeylen hijft en ftelt de Fock ter dracht ,j0Werdopugelucke

^veelde&gt; drucken vreught , acht Godt voor alle dingen ,v'lthem

St ft er Recht ,

J an vander V een ,

FEEST - D ICHT yTottervandenEe

LAURENS IANSZ de MALINES )
Ended'Eerbare Dettgbt - rijckejonge Docht er

Juffr . A N N A van M A N S D A L E N«

J/cranight met den Bant des Houvcclijcxdcn6FebrtH
i
U» «uni

—

-i

i

^
.

i

Den eendn ift eeo vreught ,Denand

f"* lethoeiòud'icknietbedyen :^lekConfi

Ick deur- fpeck fomwijl een LiedrMennighKoc

Doch van al nrijn Rijm en kookenSaghicknum
Noch het lecken vande Kraen ,
Noch den Moes - pot over loopen ,

Noch den Dis mec Vetbedropen ,

Noch het huys verliert met Speck ,
Noch beklad' van Hoender dreck &gt;

Noch beftoven vande Veeren ,
Noch de Motten in mijnkleeren ,

Noch de Schjmmelin mijn Gelt ,
Noch de Mollen in mijn Veit ,

Noch de WollefFby mijn Schapen ,
Noch geen Uylen ¡ noch geen Apen ,

^
y

Noch geen Kat , geen Rat , geen Muys¿Snoepeninmi

Rymers winft is ( lieve Vrienden )
Yd'Ie bcurfen , lege (pindén ,

Raed' eens watterover - fchietjEenverguldefchoonen

O ghy Dichters van fint truyen ,

Voor u dichten leert doch kruyenAludichtenheeftge
Al u dichten heeft een leck ,

W el te dichten dat is Ct*jpcn%

Proper nijgen dat is ftuypen ,

Wieden CujpercerenkanKrijghteenfmeringhuytdePa
Al de Cnypers fietmen eeren ,

O die wcl te Cuy pen weetHelptfoomennighkaleneet,

Maerdacr zijn vcricheyden Cttypers ¿
Ja daer zijn veríchcyden faypers ,
Elleck in een byfonder gilt ,
Geeft lijck , VVerrchs , gierigh , milt¡¡

Heefter yemandquade Vaten ,^celonthoept,volworre
En van deughden noch foo lient,

^Goutfchc ímeer dat maecktle dicht »
Vulc de Cuy pen eetft de handen ,
Vali , foo worden al de banden &gt;

Jifoo bondigh enfooglatAlseenreyncndeughdiaemV
P a

litt

Laer ons hier cen fpelt by ílcken ,

En niet meer van dichten fpreken ,Schoon,o
Wat is Jan - Oomeenkabouter ,

M -ier dat praten brenght niet an &gt;MannenBro

Deien Dichter , defcn datter ,

W aet 't niet beter , waer 't niet natter *Dathyi

Eu dit brodden varen lier.Voorditfchiijven,v

Ick beken tenictgeen bloet ,En'tbeftaeropgoe

'k Wou dat ickfe na wou rreden ,Kiekakoufje

Is jaloers doot bottigheyt ,
O die wijfe botte kroefen ,
Kunnen al te - met foo foefen ,

Doch t gefchiet niet buyten reen ,KoopjeGlas

'kHeb wel anders wat te fchrijven»Ickraoetfch

Voor die't wefen fai te danck ,

Ick tnoet voor de nieu getroudeStellen'tnieuw'enoock

'kSoeck de läppen wat by een.

watnieusKofticknu

Decf' ofdiergelij cke Tael .

Den Waemfen Poet Lieve» ,TCkkomehiermetreve

J[ Ora u te groeten met eloquentie ,
Om na mijn ingenieufe fcientie ,
Ende begaefde In vende ,
Van defe gehuw'de te maken mentic ,

By íoo verre ick mach hebben credentie ,Dusgeeftmygoed
Soo fai ick fonder violentie ,

Ofteeenige infolentie ,
Met alle vroomc prudentie ,

Na mijn uyterfte diligentie ,
^erftaetwel mijnintentie ,

Haer wenichen dat geen quade influenaeNochVenimeufe

Maer dat fy mochten met penitentie ,Vanfondendoenabftin
Soo fai Godt haer doen affiftentie ,
Ende geveneen gerufte confcientie ,

Is dat een quade fententie

4

-
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Ten is niet geíeyd by confequentie ,
Noch by eenige conferentie ,
Dat en geeft hier geen aparentic ,
Ick komme ende fcheyde met reverende .

NEen ick laet den Vlaemfchen LienenHoudenfijn
Ick en ken die Kruyden niet ,
&gt;k Houdet met mijn oude Liedt ,
Ghy die biddet voor Poeten ,
Wilt toch Liefert : niet vergeten ,
Wilt toch Liefen : lieven Heer &gt;
Geven geen geleertheyt meer ,
Miffchien Liefen fou de leecken
Niet gelieven aen te fpreken ,
Isfochtans Liefen is de deught ,

,

Liefen mennigh Menfch verheught .

Liefen is geftilt op reden ,
Liefen maeckt een Huys vol Vreden »

Liefen werd' ick nummer moe &gt;Dusgaicknaetiefe

Want men faider Bruyloft houwen ,
Liefen is een Vriend van Trouwen .

Soete Liefen veel geluckIonicku,ennummerdru

Wenfchten wijftwatu van noodeIs,indefentro
Neémt eens acht wat hy u raed .

J^eymnen en Heyl - voenfch tot de •J^ieu -getrouäf'

¿T

Met körte reden dan , wil ick 't Gefelfchap eeren ,

Maer twee alleen is't wit daer hier op word gedoelt »

'
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Oie ick voor al begroet , daer ick my toe wil keeren &gt;
Holla eer ick begin , eerft eens den Mond gefpoelt .
die u groene Jeught vlecht t'famen als de rancken ,

lieffelijck gekrult , foo vriendelijck verwart ,
Den zegen u beftort van die wy rnoeten dancken ,

, En loven alle tijd en dragen in ons hart ,
^ea Gever alles goets , den Bou - Heer aller dingen ,

alle onfe doen heeft fteets voor fijn geficht ,

Wilfijn genadig oogh door S wergh' en Wolken drygen ,
j

ftraelen in haer hart fijn Goddelijcke Licht ,
n bouw' in haer gemoedt fijn rechte woord en waerheydt ,

^^ergiilde Leer , fij n foetejock , en laft ,

~ Heer, die ghy befchijnt met dees' voorfeyde klaerheytj
wlc woont in u en ghy blijft in fijn harte vaft ,
y °°nt dan O groote God in defe , die uy t minnen ,

die uyt liefd5 zijn nu geworden een ,
i- en Lichaem , dubbel Ziel , oock fomtijdsdubbel finnen»
». uat is tot daer en toe : men weet wel wat ick meen ,

Qfs Hemels ßorgery laet ftadigh by u blijven ,
gevoeghde Paer : dat 's , Liefde , Trouw' , en Vre ,
~Jat is de Bafalifk van twee - dracht en van kij ven ,

- y eluckigh is het Huys , daer vreed' heefc harefte &gt;
j^eluckigh is dat Huys dat nummer is beflommerc ,
Slangen broetfel , of , defwarte Helfche nijt ,

Daer fich fo wel de Man , als oock de Vrouw beko'mmert»
» Otn liefdes weder - loon , O lieffelijcken ftrijd !

Vat doet de lieve Vrient voor Vriendfchap fijn Vrindinne ?
"at doet oock de Vriendin voor Vrindfchap hären Vrind ?
dient aen , hy haer weer , hy noemtfe Coninginne ,
ay heethem wederom , mijn Heer , mijn Lief,mijn Kind ,
Pr'jft hem boven haer en fy word weer geprefen &gt;
an hem , dat fy als , veel waerder is als hy ,

a

e is gemaeckt ( feyd hy ) van enckel Aerde ,eAerdediew
P 4.
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En 't VIeys word' andermael gepuirt tot grooter wacr^e'G

Sy lydet vaeck verdriet daer hy is fonder fmart ,
Siet hoe fy hobt en tobt , haer hart is vol m edogen ,

Syililt haer teere vruchtdiefy forghvuldigh hoet ,s'lsMoede

Dat fy u als een Heer , ghy haer als Vooghtaf- beeidenDae

Vceght God den menfch tefaem' , hy voegt oock het

\

Indien gii'u voegttothemgeftadigin'tGebedt . ( no4c'De

Tot de Ghenoode .
FEeft
- genooden
gaer paer
, ,
Wenfcht
als ick alle
dit -lieve

Soo veel voorfpoet en zegenAlsycmandheeftver
Dat jon ick i - aer en oock niet meer ,

Is dat u wenfchen t'famen ,
Soo . egget daer op Am» .
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Rey van d' Amílelíche Harderinnen ,
Op de Stemme :
Ghy Amoureuskon dom van finnen , &amp; c . Wane
Venus ende Wijn , Die trecken eenenlijn , &amp;c .
Harderinnen .

ONs blijdtfchap is vermenght met fehreyen ,

Waer vindtmen hier volkomeji vreughc Ì^aesAnnad

Jy wil verlaten onfe Jeught ,eghtonsôHarderineweyffeldeVrie

H arden Rey,

GhyHaiderinnen Weet welbeter ,rP'CPCg^yfijnderalseen
Ghy waert veel liever aen deveter ,

Ais die ghy met het Cransken fiet ,

Sy kieft een betet ded ,hallefweidíeheel,

Sy laet
d * Eenfame ftaetIsdateenvreemdedaet?
Harderinnen .

Haer Cransje fai wel haeft verdorren ,aeronfegroenteblijft
"" ""

"
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"Wy KÌjn vry onbemoeyt ,

Maer fy is vaftgeboeyt ,

Wy gaenDeruymcbaenZijnniemandonderdaen,
Härders .

Wat feghr ghy wulpfche Harderinnen ¡Watfpreccktg
De werrelt die bcftaet in 'c Minnen ,
Ghy brant en fwelt van minne - bloedr &gt;

Ghy laeckt her met de mondt ,

Maer prij ft het inde grondeVoorgoet,
Endenckthoe ioetHetfnobb'lenwefenmoct.
Harderinnen.

"Wy willen met u niet meer praten ,

Ghy Härders ípint ons al te grof »

Hetfchijnt de Bruydt wil ons verlaten ,Eenyederneemd
En wenfchen dat de HeerSijnzegentothaerkeer,
Deef* tweeZyriift,enyrce,

Hier , etrbiernamaelsmeev

StuurRccW'Ja

BrUjtM5

Bruyt - lofs Dicht ,cetenvermaeckvandenEe

Sr. GVILIAUME MOSTERT ,
Ende d'Eerbare Dcught- rijckj longe Docbter
Iuffr . EMERENTIA SERVAES .

fàreenigbt met den Bmnât des Houtyelijckj binnen Am *flelred

Hooghen raoet : Seiden goet,

AL de gbene die my quellenOmteftelJenDitofdat

En voor al in Bruyt - lofsfakenSullenmakenDatic

Siechte Iaep fou mögen giflèn ,
't Kan niet mifTen ,
Dit verftantis bol en dick ,

Geeft'lijck , beeft'lijck , pleyten plechten ?
Ja de Rechten ,
Moethy weten op een prick .
Hoor ick dit , Too moet ick tredenWijdefchreden,
G ooffen Nul komt voor den dagh ,
Plompert , Ezel , Büffel , Bloetje ,

Licht uhoetje ,
Bit 's de Man die veel vermach .

Ja ick moet 't geficht verkeeren sEndeleeren

Xe®andt aenfien van ter zy &gt;

Met

ppppmpflppfpiplpi
b
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Met een wefen ftuer en íhtigh ,

Heel befatigh .
Wie en fchroomt fich niet voor my .

Wil my yemand van dees' leeckenNoodighfpreke
Soud' ick ftil ftaen om lîjn reden ,

Ofgebeden&gt;
Hy moet bloots hoofts volgen na .

Ick als 't hooft vol Muyfe neften ,MachtenleitenSeg

Wilr u woorden kort beleggen ,Alditfeggen
Dunckt my nargens toe en ftreckt .

Vaerthy voortdan metfijn klagenRaedtevragen,
Daer ick weynigh op verfta ,

Wil ick gaen als in - gedachten &gt;OpfijnklachtenMachic

Daer by noch als wel veríhende ,Enaengaende,
Nu te weten , wel , ja wel ,

't Recht beftaet in goe getuygen ,lorisHuygenIseenfra
't Slot iàl wefen van mijn reden ,WeeftteVreden,

'k Heb nu wat gewichtighs voor .Decktu,wiltuhoetop

Maer «m wel in alle delenNatefpelen
Dsn befpraeckten Cicero ,
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Sal

Sal ick met Uytheymfche woorden'tDuytsvermoorden,jr$y

&gt;k Heb al wat Latijn gaen foeckenIndehoecken
&gt;k Ben foo flecht niet als een Lam ,
Tibt Beftia Civitatis ,
Quttnflaat' is ,
Amabtt pecuniam .

Potten , ketels , Meule - fwengels ,

Schots en Engels ,
Greecks , Hebreeus , Latijn en Wals »

Al dat goetje meng' ick c'famen ,
'k Sou my ichamenDacicknietenkoftvanals.

Spiegel u aen mijn ftuderen ,
AI die leeren ,

Koft het Bier of koele Wijn *
Maken bonne Studiofit ,

't Kallii MofisSouhaeftDoâorlorüxijn;

Philofophen en PoëteaMochtmenmetenMetdegrooteB

Ecle weken ,
H oe waer dan het Land verzaet .

Hoe fou 5c Hafpeltuychje fchry venEndevryven,

Yeder een op fijn manier ,yandeGodenenGodinnen»
Vanhetminnen ,

Maer wat raet om wit Papier ?

Jk Mach mij n hoofc niet langer brekcnMeBditPreken,
Ickverwarindefeles ,

Prt
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Dit mach ick den Dancer dancken »
Voor twee - blancken ,

En het Sebaepjen inden Nes ;
Die fij n oorfaeck van dit brodden ,

'kSmijtde vodderiOmeenhaverftrooin»tvuyr,

Of de Vrienden niet en wetenDatheteetenEndeBot

Altijd weeraen Trouwen , Houwcn »
't Weec geen mou wenMeer.tefettenaenditkleed,

Van dit Dichten , van dit RijmenSoumenfwijmen,
Datmen fich dacr van befuyckerde .

'c Is geen tijd om tijd te fpillenMetdees'grillen,

Wie onachtfaem tijd verflijt ,
Smaeckt oock tijdeloofe vruchten ,
Vele Zuchten
Dickwils t' ontty om de tijd ,

Staegh de tijd met boertfche dingenDeurtebringen
Dat is wel een fotte daet ,

Maer 't is wijsheyt die teplegen ,
Als 't ter deghen
Word gebruyckt op ftond' en maet .

Inleydinge door de Schip -vaert .

VF&lt;tt lan - Oom op fjn rey s al wonders heeft vernotu#"T

WY hoopen dan de tijd niet qualijck te befteden 5Dewijle
Oc®
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Ons noodight tot het geen gelijcker is gefeyd &gt;

Te doen cen wijs vernjaeck , doorfoecefottigheyd ,eerickutentoon

Soo moet ick u voor eerft den oorfpronck gaen verteilen &gt;Tenisnie

~ bloed wat ginck het hol gelijekmen dencken mach ,
Want buyten rondom 't Schip men't blancke water fach .

ginck voor wint , voor ftroo , heel treff'lijk hené Tacken ,?°°'tS

eel enger als de ftraet van Gibralter mach wefen ,p.ierwafthaelae

at brack Matroos de loop , en heeft hem dick belet ,&gt;jjyWenichte

wenden in het ñau en raeckten op een drooghte &gt;ï'Ënhoefdé

Al 1 aÌ°P^e Kuft van Wjs.qtì CapsDotrenrveert ,

Wa

'ick noch foo lanck het fai my wel vergeten ,erZlJndePo

En
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En fwetfen al - te- met wat haer we'ervaren is ,

't Moer wis gelogen zyn a ] dat niet waer en is ,

Daer loopt wat onder van Sint Anna met haer Magen ,Nuw

Daer ging 't we'er fwieren heen foo lange tot wy lagenAenb

Hetis een oud geflacht , 't zijn rechte Geidrianen ,Dandoc

Sy kennen oock een Godt , gelijck wy ai - te - mael ,Op'thoef

Die 't alles noemen fou die had' wel tijd van doen ,IGevögelt

Daer Zijn oock Oyevaers die groote hoorens hebben ,Enftae

Het is een leck're tijdt volfouífen van genuchten :Nuluyfter

Ontrent Zuyd' weiter Son , of goelijck wel foo laet ,

Lach Zwol an ftuyrboort, en an bakboort fachtmé Hattof"Do

En blies ons in het Zeyl na wenfch , na wol , na draet &gt;Doenftr

i

Kr

ftrijcken vande lap doe was 't hael in Claçs Louw ,

T1

pk redden op mijn wijsoock hieren daereen touw ,?intradendoena

Y hadden tot Too veer van jfcheurbuyck weynigh fiecken &gt;i:aerhe

So

? n ípoet en wint heeft ons dat pas begeven fInn-cwyweynig

Ganf ? or mijnfbriden was dit maereenkleyneroede ?3kSk^jflch
Och L,

Ick

e ^erven fai die moet het leven laten ,

°Oger ende dorft is flimmtsr als een vloeck ,Jtj,^vodrtijd-verd

Sy Var een ihedigh volck , deurtrapt en wel geflepen ,\VyQ.en°0ckte

CL,

Di&amp; ex

%\T.

Daer is maer eennePoort die wat befonder is ,
De refte zijn van houd foo ilecht dat 't wonder is ,

Daer werd een groote pracht en overdaet bedreven ,Dekleed

Daer woonen , ift niet vreemt , verfcheyden Neder - landef ''t

Na dat ick hier en daer mijn oogh nieufgierigh wenden &gt;Soo

Spijt Bachus en íljn Moer foo heb ick daer gebraft '

Eens op een feker tijd in fulcken fchijn gefeten ,Seymijneng

Hoe dat mij n S wager korts in't groote gild' fai gaen ,Nadati

Gebiedt my alle ti ;d in't geen dat ick vermach ,

Vertrouwt dat ick hier toefta veerdighn acht en dach 7Eend

En al mijn weder - vacr ten vollen heeft geweten ,

Sey ick tot haer Antonette ,

Mijn Bruynette ,
Berents Kind mijn weirde Vrouvv' ,
»

\ Is al weer aen * t ouwe deuntje ¡
LkweTcnntje :
g u i L i a m ftaet in onder - trouw' .

M o s T e r T Maeghichap vande HammcßVolghc

Want hy gaet fijn trou w verbindenIndeVriendenO

't Isgeen nieuwefnofvantrouwenWantaeOuwe
Dieaeti een haer Echt vcrbonden»Enbevonden
Datiè hadden twee voor een .

Tele van onder en van bovenkSougelovenDatfekre

Soo haer Ega wasrechtfehapenDeefeknaepen

Hadden twee - mael dubbel dee ! ,Emerensjefoete

't Is geen quackje , als mijn SpitsMetunaeckttebedfaile
3an Oom en verkoft geen flits .

Daníoozijtghy O ServaesJe»

Onder baesje

Nade wettenvandenEcht ,

9 i
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Dat is , c! at ghy fuit na defen

Motten weefen
Van u Man de Meefter knecht .

Weeft ghy dacrom wtl te vredenDcefereden,
Wilt verftaen met onderfchey t ,

Daerom zijt ghy niet verfchoven ,

Hy Tal boven
Baesjzijn , daerdeTurrefleyt .

G il 111 a m met u lieve MensjeEmERF.nsje

.Moßert voeglit by 't foute Vleysje sAlseenMeys

Eerdatícheyden ípecken moesjeBierenkroes
Blancke Roomers klaere "Wijn ,

Wilt inalkaereen flaepdronck bringen ,Endefin
Fiisopjonges dochterlijn .

'k Wil mijn kämmen , fpillen , brillen ,Endeg

Wech ¿aen packen , 'k bent hier wars :Datgelthee

Siet de KramerLaetwatvallenuytfijamars.

Vai1
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Van 'ceenekruyt , Hetanderfpruyc .
Vrjery , Op dt Stem :

Amarilletje mijn Vriendin .
longbman,

\

Yn foetje ick moetje die op fijn Vriess*Eensbringen,5czijnding

Susjen een kusjen foofachjesen weeck ,atimaecktalißaersme
Docht er .

^ Ons lobben door't fobben zijn uyt 'c fatfol ,
^®e'i Pietje dat gietje my al te vol ,

ftatigh en matigh maeckt geen getier ,watfoenenisdat,Iybre
longbman .

üat fmaecktqrie dat raecktme aen't 5' harfen bloet ,Watduycker

^•jn roosje mijn troosjfc van Heúnigh ftof ,
£y voel , mijn Polsjc dac ilaeter of.
Doch ter .

queltme , en fpeltme nu op de mouw'jjatquackjes,maerftrack

longbman .

ftOneenje , watmeenje wel wat een ftrúyf ,

JQ Schaepje , mijn Aepje , mijn Uyltje , giijn Duyf ,

Qji

1 KbK 2evp - 323

My
Mijï

—-———

Mijn liefje , mijn diefjs , mijn eeleboerín ?
Dacickeen ander als jou bemin .
JDoehter .

O Maetje &gt; hoe praetje beter als ftom ,
Siet Gijsjen en Lijsjen die lachender om ,
Jou kallen en mallen dathooren fyjuyft ,
Nougriffelt dat volckjen in heur vuyft .
longhman .
Neen beckje en treckjedatgeenfins aen -,

Doch 't vryen kan lyen geen derde man ,

Das laren wy praten in 't duyfter dat 's puyck $
Daer krijghtmen reufei van inde buyck .

Tot de Nieuw -getroude .

Mijn weerde Vriend en mijn VriendinGhyh

feed"
K.

: ?
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Feed »Dicht .

Tot eer vanden Eerfamen Jonghman
^ENDRICK
SC'HUTTLEWORTH ,

Ended' Eerbare Deùghtrijckejonge DochterCATA

't Is nummerraeer tc deegh ,

Wat ifíer inde weegh .

SPintmen Wol het werd grof Gaeren ,Speeltmc

Smeertmen vet ( 00 weïtlmen ( chraeltjes :Dtincktmen

Heeftmen Hammien heefcgeen Worft ,Slachtmennie

Soiumen niet het Vieysdat ftinckt ,
Rijtmen hart het Peert dar hinckt »

Rijtmen niet men moet vociferen ,Looptmenoockfo

Gaetmen facht men íüymt de tíjdí &gt;^iechtmennieth

Q 4
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Doetmen veel dat doet veel fweeten ,Niettedoe
Soober eeten dat niaeckt ranck ,

En van ranck foo werdmen kranck ,Kranckteda

Gelt teipillen datontftelt ,
Enontftellen dat baertzüchten ,

En het züchten ongenuchten ,Ongenucbtenzijn
En onfoet dat fmaeckt als roet ,

R oet dat doet de Sans bederven ,

En het derven nummer er ven ,Endieervenwcnici

Maer verfadight geen begeer ,En'tbegeerwordn
Diu iß ti * mn&gt;ermeer te -äegen .
V

Inde voorfpòet is veel hinders ,

Slaepcmen by men haípelt kinders ,
En de kinders moetmen voe'n ,

Kleereft zijn der toe van doen ,Heeftmenfchoenm

Merde flippen inder aich :
Met een geldeloofe taich ,

Met ecn paer beimeerde moiiwen ,Siedatkomter

Hoor hoc klaeghde jLijsje biicr ,

11 KbK
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'kHeb wel Heppen maer geen hüllen ,
'k Heb geen doecken als wat prullen &gt;

249

'k Heb wat turrefmaer geen hout ,

'k Heb geen myvel als wat fiîiout ,
Oi- h hoe is ecn menfch verlegen ,
Jjm iji nutyimermeer te degni .

Van ontelbaer duy fent menfchen ,
Gaet het niemand na íijn weníchen ,
Siet lan ^d^iaenle» vriend ,

Dit voorfeyd op my wel dient :g*Hebtmykortelinghg

Doen ick was geheel t' onvreden ,
Om te fchrij ven een Gedicht ,
Op den Eftant van u Nicht ,

Om de Bruyloftte vermaken ,

Luttel wift ghy van mijn iaken ,
Daerom wijt ick 't u oock niet ,
'k Had een huysje vol verdriet ,
'k Had een huysje yoI onlucken ,

Want mijn Vrouwlagh aentweeftucken ,OfopHollan
't Cramen was mijn aengenaem ,

Maer haer fwackheyt ftond my tegen ,E&gt;hìt[invmmcym

H

' " fteloosgemoet , een Hooftvol Muyfe - neften3Èen0aC

Jijn yrt " eklemt , benauwt , geparft van ongeneught ,.'Gel&gt;va,}dev

En
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En alles wat natuyr heel lief'lijck dunckt te zijn ,Datsencke

Beladen met hec geen een menfch fchier fou ontmenfche " 'O

Benevelt door den druck , verduyftert van verdriet ,Verfuft

Als hoe 'k van 't hoogfte Rij k wat trooft verkrijgen m o&lt;P1Du

En of ick defe twee een Eer - gedich t wou geven ,

Hoe net quam dat te pas ick had' bykans gefchreven ,
'tlskoop , 'tiskoop ,
Vail is deknoop ,
't Zy wijsofmal ,
Het heeftet al ,

'tZygoedtofquaat ,
'tls nu tclaat .

Tot de Nieuw ghetrouwdie .
IA , Ja , het is te laet daer helpe nu geen praetjes ,
Daer is geen ecrf'len aen &gt; ick fegge 't is te laetjes ,

jc¡¡

^k hoope dat het u fai gaen in d'Echten ftaet ,j^tyedervoorfijndeelf

Och waer ick ecr in de Echt met mijn foet lief getreden ,YOQrwaeric

ift en nietnand el die 5t maken kan te degen ,J/enniemandeldie

De» Gecftelijcken Harder .

ONtwaeckt , ontwaeckt , ontwaeckt ,Dendagera

In't Ooften fietmen bloofenDesHemelsroodeRoofen
Den fiiflchen morgen ftondt ,
Met haer couralen monde ,Methaerrobijnenkaken,
Omhangen met ícharlaken ,
"^ergangen js den nacht ,
" icyts - man ftaet en wacht ,
UHar-
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II Harder u behoeder ,
Wil u verfchaffen voeder ,
T rcet uy t u donck're ftal ,

Ghy kleyn en grooten al .
Het is te langh gcflaepen ,

Vetvoeght u by mijn Schaepen »
JAijn uytverkooren fchaer ,
Ick ga , ko m volgh niy naer »

En ick fai u geleydenInliefFelijckeweyden,
In lieffelijck gewas ,
In't klaverige gras ,
By (bete water - beken ,

Ganfeh niet fai ugebreken ,
En dwaelt nict vanden pat ,

( Al is hy faial en glat , )
Ter rechter {linckerzijden ,
Sie ick wil u bevrijden ,

Vemooften inden druck&gt;
Van eeuvvigh ongeluckSalickuwelbehoeden,
O m niet wil ick u voeden ,

Met levendigen dranck ,
Ineeuwigheden lanck ,
En fai geen dorft u fchaden ,

Mijn dranck is van genaden s

Mijn fpijfenietverimaet ,
Geen foete Honigh - raec

Isdaerby te gelijcken ,
Wilt u daer mee verrijeken »

pir

'
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Dit word il aengeboo'n ,
Geen Scepter nochre Kroon ,
Alhier op deefer acrden ,
En is van ( ulcker waerden ,

Pus luyfter na mijn woord ,
Bewaer het geen ghy hoott ,
Kiesvoor dedoothet leven ,
Het (al u zijn gegeven ,

Des ziit ghy uytten nood „
En leefi al waert ghy dood ,

Et Geeftelijck voor al is noodigh te betrachten ,ti^ettijdehjck

et eeuwigh' is een ftijl daer't ydelijck by ftaet ,i^nVroomenfachm
Wat u is van nood' dat word u toegeworpen ,

^at baed de heerfohappy van Landen , Sreden , Dörpen ?&gt;eeetcecm

j

) no j my docnr ick was ^raer xviaurirs veel te rijck ,cGenoeghi

G

Rietje Pietje Jicpje , Joris»3Lijsje,Gijsje,F
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Neeltje , Beeltje , Klacs , enTrijn ,
Dat is effen een dofijn ,

Sulcke twalef Olijf fpruyten ,
Souden wel een moes potihuyten ,

Met fijn fmerigh ingewant ,

Dat fich Va'er noch Mo'er en brandt t'tMachwe
*k Eet veel liever met mijn vieren ,

Neen die Hooverdy is kranck ,

Langh van fop maeckt fchralen dranck ,
Groot gefin , geeft gioote woelingh ,
Doch wat Godt den Heere doet ,
Moctraen houden ftae0h voor goet ,

VAert wel geboeyde twee , die op den dagh van h ed en t,Ge
En onfe Bruydt om hem te helpen in dien ftandr ,

Vaert wel , feg' ick , vaert wel , Godt wil U bey de t'famenGeb

Bruydt - LofiLiedt ,
Op dcStemrne :

lek wil van defer» avond noch eensuytVryen
i.

DEn gulden Broeder vande bleecke Jacht Goddin »Metiijn

1 KbK 2evp - 323

^eyft nu na de Wcfter - palen ,
* ot vernoegingh van de min .

Caftor en Pollux die tyen op de Jacht ,

^ Nocks metfwart betoogen ,methondertduyfentOogcn&gt;foomen
3.

p.

is de tijdt verloopen , de rufteloofe tijdt ,tijdtdeisvergangen,

fai eynden u verlangen ,ydienieuwgebondenzijt.
4-

vyWel op Hollantfche Nimphen , wel op ghy poppe goet ,pelopey
A ? °S " t met vlijt de Brtydt t' ontkleeden ,snetUmmerswefenmoet.

^ Acht geen geveynfdetraentjes , s' en fchroomttoch voor^eenB
1 u moeyten is verlooren ,
^ sen lam Kindt ghy moetcr aen .
6.

Nu luftigh Bruygem , waer ftaje na en wacht ?
^aet troolt u Catalijntje ,

Soetjes achter her Gardijntje ,
^aer mee fegh ick goeden nacht;

Stuer Recht .

PASTO .

2fS

FASTORAEL .Feeft-Dich

O vtr't verfamen vandem Eerjamen longhman

A R E N T

vander

V E E N&gt;

Ende de Eerbare Deucbt - rijc^e longe Docbter

MARIA

P Y L S.

f/ereentght met den Bandt dei HouVvelijckj den10Febr

Men kan 't oock fingen op de item : Yets moet
ick u Laura vraghen .
I .

ICken
wil niet tureluerenOpeenRierjenieuwekue
Met een ongemeen geluyt ,
Noch veränderen van wefen ,

Maer gelijck ick plagh re wefen ,
Speelen op mijn eygen Fluye .
z.

Laet de Jeught wat n ieuws behagen ,
'k Ben een Harder op mijn dagen ,
Siecht van Ouders v room van bloed ,

Siecht van Haef , vanStaet , van kleeren ,

Dusfoo mach ick my verneeren&gt;
By de Veenen op - gevoet .

Diegeen beter RijckdomrekentAlstemögenz,ijnge

O ! waer ick daer in gefchreven ,

* S7

'k Ruylde mijn eenvuldigh leven ,Nietvoor'talder-kloeck
4-

Noch voor al de Zuyder - Landen ,DiemetPeruzijninhan

Noch voor d'Africaenfche Mijncn»Wantditmoetenfaiverd

O ghy V recken , o ghy Slaven ,DieuZielenhebtbegraven
Als u klood is uyt- geloopen &gt;

Kunt ghy geen uy r leevens koopen 9Voorufchattenal-te-ma
6-

Al u vroeten&gt; al u ploegen ,

Doet verarmen u genoegen ,tIsgelijckhetfpreeck-woordtfey

7-

Dus mijn M«fa laet ons wijckeuVandeHoovenvandeRijck

Laet ons met de Boere Knaepjes ,Looven'thoedenvandeSc

Laet ons klimmen na dehooghte&gt;Patwymögenopdedroo

&amp;

KbK
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Woooe®

Woonen t'faem in ruft en vre ,
9-

W oonen t'famen met genuchten ,Vryvangommer
Dees' haer alder - ßimfte daegen ,

Soud' een Koningh wel behaegen ,
Jae wel koopen koft hy maer .
10 .

Hierom Härders vander Heyden ,Diebemirxtdebre

En de nacht voorSonne - fchijn sMoetickugefelfchap

Soud' ick mijne Kud' bevryen ,
'k Moft op hooger weyden zijn ,
11 .

'k Moft ter rechter handtgaen drijven ,Enop'tfma

Maer ai eer ick tre wat varderIVloetickgroeteneeneriH
it .

Wel wat fie ick ginder woelen ?Welwatiffertekrio
't Schij nt verbannen is de druck ,

Wel hoe vrolijck zijn die menfchenWelhoegaetheto

Soude wel den Harder Arttit ,

Die in 't Wout noch woonde 't jarent ?Omteleerenk

Sij n ge vangen door de minne &gt;

Soud de ioete HarderinneMarritjiwelzijnde

&amp; S9
H-

* t Is gewis , 'k hoeft niet te vragea sWantickfiehaer'tKran

Dat haer 't Opper - hooft begroent .
En bene'en haer wangen bloofeu ¡,

Even als Éwee Rodde Roofen sEvenoffewaergefoent.

Dit baert my geen quaec genoegen »skMachmyby'tgèfelfc
Ey ! hoe net heb ick 't gepaft ,

Sulcke Waters , fulcke Viflchen 3OpeenBruyloftmoetmen

Vftheemfche ofteondnj/tjche ypoorden , die in défi vol*iendgv
i6 .

T Ck en fai geen breeck - fpeì wefen ¡¡
A Härders komt wilt ugenefen ,
Met Conferf van Haie - Vis , ,

Met Extra¿t"van Callekoenen ,

En de Compoft van Capoenen s'tWeddatditprêtaturiis.
, * 7»

.

Marmelaed " van jonge Duy ven 9EnIulepvanFram'-heDru

Gheconfijte Hoen -Jer- Bouten sMetwatCappersover-fouten

«J mijn V rienden dat laxeert .
Moftert -pillen van Saufijfen $
Än - genomen met Patrijfen ,netPoedervaneenSchaep3

E %
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z6o
Met twee ftoopen Wijns gedronckcn .
O dat zijn de rechte voncken ,
Om te raken tot den flaep .
19 -

't Pulvrifeerfel van Pafteyen &gt;

En Compofitavan Vleyen ,
Met den Labis Marfe - peyn ,
En Siroop van warme Taerten ,
Bruycktdit niet , ganfch Ele - caerten ?

Alledingen zijnniet reyn .
ao .

Maer de Maeghden ende Vrouwen »

Mögen dit op goeder trouwen.Vrygebruyckenwelge
'k Sal de reden daer van fchryvcn ?
't Is heel goet voor j onge W y ven ,
Voor de onge woone luft .
II ;

Oly van gebacken Vladen ,
En de Gomma van Sucaden ,

En het fap van Spaenfche Pap »
En Podrigo van Bancketten ,
Dat kan vreemde luft beletten ,
Dit 's daer van de eygenfchap .

I

22 .

'k Wed u wondert al te famen »

Dat een Harder flecht van namenSooveeltuyghsheef

'k Heb door't menighvuldigh eeten ,
Van mijn leven veel befocht .
23 .

'k Heb oock met verfcheyden drancken »Soogefon

Daer van leerd' ich d'Operaci »

gg ;

2¿S
En de rechte Beurs PurgadMeefterlijckenwelverftaen.
*+ •

Dan ghy Härders en Hard'rinnen ,Vanverícheydenlmaec

Wilc u felven toch niet pijnen ,
G ulfich hier te medicijncn ,
't Soud' u hind'ren aen de fchroef.

Nahet falven vande NierenOpdewijfeenmanieren&gt;
Ende zeden van het Veit :
Laet ons onfe harten keeren ,

Tot den Opper - Heer der Heeren söie'talbouwtenneder-ve
a 6.

Die onsheeft geleenthet leven }
Niet als om hem eer te geven ,

Laet onsprijfen met ootmoet ,
Laet ons dancken ende loven &gt;
Ende bidden daer en boven , :

Dat hy dit jongh' Paer behoet ;
z7 -

Dat hy door fij n milde gaven jWilhaerfwackezielenlaven

Groote Schepper weeft haer itijl ,
O ghy Heer der Heyrfcharen"Wiltgenadelijckbewaren,
Arent en Maria Pyl .

Stuur Recht«,3anv
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Feeft « Gedicht ,

Totcer van denJtVtlEd.Eerentvepen

WILHELM MURITS BAÇ &amp;
Ende de Ed . Eerentrijckc jonge Dochter
JOHANNA

HÖEF - Y SERS .

Verecnight inden Echt , den 2 , luny , 1630 .

DE . left voor - leden Herfft , doen Belgica de h anden ;Gek

Wiens vuyrige vergift maeckt trotfe krijgers bangh ,Liedtr

V an kley ne graet en flaet , voor hondcrt feiten liep ,Alleenfi

lyíet't vleyende Mufiq , 't verleydelijck accoort ,j4etwelckw

x¿3

j^e Krefiftcn , Garrenaet , met ander Zee - gefpuys ,^twelckhyis

Nae dat hy heeft gcwenckc een van de Water Goden ,Y°owaft,floc

daer , in aller yl , komt onfen Triton aen ,jyktfijngewapcntvel,va

'Jjtak harnafchjfulcken krijghjfulck' wollef,fulcke wulpen ,pydooc
aer Duy vel ende Doodt voor fou te rugge deyfen ,

„ e^iedt my op een kort , het werdt in kort voldaen .Oiu^ergronde

^Meefter vandeStroom ! Menarche der Rivieren !vr,vadervande

meed' hy fwgeg en Neech . Neptun met weynig reden^Prack

kloofde windt en ftroom a loo dat de golven fpleten .gunthem

r11 üet hetftrijcken hepn 3 foo tuíTchen beyde Landen ,

Bak - boort Engelant , an Stuur - boortFranfcheftrandé }gn.^atd

2¿4

En aendßn ronden dans fooíongen Vrou w en Man :Metßj»le

Ja Lubbert Nat - rock , ja ! 'k wed'jyme met verpocht ,Laetw

Vernam vanituck totftuck in veel ßataeffche Steden ,Hoeee

Door wonderbaer vernuft , en Goddelijck beraden :Enhoe,e

Op wat verfcheyden wijs fy ftelden haer T ropheen ,Hoehoog

Is ganfeh verheught weer op fijn voet'loos peertgeftegefl &gt;(En

Snap Engelandt voor - by , en koft hem beter fpoen ,Alsfomm

Is hy aenftondt te Landt de hooghte op - geklommen ?

—
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j

Alwaer dat fich onthoudt die niet als minne mindt ,
J^u'cani Egemaal , en Marris croetel Kindt :
RUsgaethet nae behoor , Jt beftaet op goede reden ,

P ec y fer kan Vulkan' , en Mar6 Vrou w V enus í'meden .yekomenind

v °g'len inde Lucht die voelen u geweit :finvandeGo'onufoetel

Jk ff s watter leeft moet volgen u behagen ,
Dj

mede van 5t getal die u ten dienfte fta ,

Jci S °fick wilofniet ) moetfoecken ugena ,ijlomeenverrewcegh

fey fy' vol£h my dan , daer ick u voor fai treden ;lsVertrecksg

ï) 3e aer^y'tvrijftewas , endatfoometeenfnap , -DeJ"Word'hyflo

R ?
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Ick eyfch u boden - broodt , imer anders ni et Godin &gt;Danda

Eerft d'Oceaen , daer nahet Aerdcrijck Jiet befchijnen&gt;In'tk

Daer hadmen mögen fien een Vriendelijck onthalen .Watwa

O bloedt ! hoe fagh Vulkan' , wat was de keyrel loens ,

,W

Maer niet het gierigh oogh , men raeckte tot de praet .Naelan

Och ! is in mijndermacht , fprack Venus , de Godin ;

;Ye

Trooft hem , ick werd' getrooft , ick heb hem ganfch befind

Vader over vroom , dat was mijn Echte - kindt ,yienümmerenb
'Jn roem , fijn eer , en faem , tneer als ick feggen kan ;

Adelijcke deughd' , is kundighalle man .

&gt; och leeft hy na {je doode , en fai geftadigh leven ,j^.nguidedadçnfta

Qaer hyfe niet en vant , wat was de lecker gram ,

fijn verlooren reys : doch had' wei haeft vernomen ,Hvk"vinde

DCn ^ eyc werdtfe quij t , verlooren was het fchroefje .

j0ujyen minnaer quam , foo hy te vooren plagh ,fotv^'m'nm

Hacf

Î68

Haer woorden waren neen , men weygerden als kax :Maer'

En al die van haer fmout een groote imeeringh hadden &gt;Diek

Het witte tot het fwart , gerechtheyt voor bedriegen ,Beleef

Die fuy ver is , nochtans , de logen baríter van .

Nu leydt de Nijdt , van ípijt geborften door het kallen &gt;Deto
Johanna heeft haer wil , en W i L h e m fijneluftj &amp;c"

Blyftnu nietop de hooght' VergodeSangerefTen»
Dael van't geneughlijck fpits met u geleerde leflen .

Waer is u foete Rey doch beter aen befteedtAlsaenditlieflijc

fPeel » en u gefangh , ftaegh komen over een ,

Sooft 0'cniet ziJnenmac'1 &gt;daer
Dç iac
T\

?tapWenHe

u oin begroer ,Opirteenweyn

na den eyích ons cecre hara'uen laeven ,

Oils ern mpunifïk won n nnfrpmpi»np (roPVPfl .

Èq 'Vwuch is ganfch befet met menfchen en getWfcto«dietoetft

o "1 de kleyne vaert , Ooft - Injen waer het al .Èn0r?5^erMufengu

Stuer Recht .

Jan vander Veen»

Biuy-

Bruyîofs - vermaeck ,

;

Toe -ge. eygem den Ee / entveßen longhmdt)

WILLEM

VREINCS'e

d3Eerbare deught- rijcke jongc Dóchter

bakta muyllemans .

Vercemght met den Bandi des Houtyelíjeos binneriDe

Door dûerte , krijgh of peítGeenM

LAet
vry Preecken alle Se &amp; en :
Laet vry Preecken d'onbevleckterüLaet
't Zy tot treves ofgefchil .

't Zy van Oorlogh ofte Vrede ,
Of yet anders inde ftede .
Frceck vry Paus en Cardinaeî ,
Met u Ordens al te mael ,

Metal u gefchooren knapen jJefuiten,Leecken
Precck vry , Lutheren Calvijn ,
Pieeckvry , Menno en Armijn ,

Laet vry Preecken Zwingliancn»
Puriteynen , Amanea ,

1 KbK 2evp , 323
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Liberti] nen en Perfe¿tift »
Socinianen en Sophift ,

Robbert Robbcrtfen den flouwet ,DenMenniftenBruylo

Pi eeck dat al de Kocks op ichaffenPreeckvrydatdeHon
Roep van hier tot over zee ,

V ult met preecken lege ( acken ,

Vult met woo'rden regen - backen ,PreeckvryvandeBij

Preeck vry dat de Huyfen vallen sPreeckomLand'enLu

Preeck tot fpijt van Prins en Heeren ,KontghydaeruM

Preeck

1 KbK 2evp - 323

£

Preeck yry reuiêl uyt de Swijnen ,PreeckvryS

'c Minnen gaet fijn oude gangh .

AL 't vernuft van Joris Wijs - kop ,Aldeno

Al hec knorren vaji Jan Roer ,AI'tgerockvanS

AI het fnorcken van Hans Mof »Alhetblaiènv

AI het liegen van Job Fluyter ,Al'tkrackelenva

AI 'tgetier van Woutec Raes ,Al'cgedreyghva

AI het quelen van Tijs vroli / ck ,

AI het fchdden van Ftans Olijck s

27j

ÀI hct liier líeri van Geurt Eek .

Al 't geftreel van Gerrit fmeek &gt;

Al \ geklop van G ooflen Touwer ,Al'tgepraelvanBe
AI de goetheyt van Piet Sul ,

Al de uuersheyt van Aart BuljAI'tgekoockvanSymo
Aide wreetheyt van Leeuw- ftraffer »

Aide deughd' vanKarel vroom ,

AI de vrucht van Lambert BoonbAIdenyvervanCoer

Al 't geknee van Jöchern Backer ,
Al de leer van Carften Chrift .

Al't bedrcch van Reyntje lift ,
Al feet licht van Adam Fackel ,

Al 5t geftamer Van Floor Hackel j
Al dit wefen , álen alLeytgeenrri/nnevandeftal,

Niement kan hetminnen keeren&gt;
Als alleen den Heer der Heeren ,

Anders heeft de min geen dwanghj5tMimlengaetiìjno

NOdhde iliykpr - montvanSoetje ,

Noch de mildigheyt van Goetje ,
Noch 't bedriegen van J ú t Vals 3Noch'tgeflaervanEls

Noch de reynigheyt van Claartje ,
Noch de aardigheyt van Aartje ,

Noch'í gefteen van Betje Seers J•^°chh«tmorlTenva
S

Noe»

i^lj^pppppplîpflp
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Noch het fpelen van Lijs Lotters ,

Noch 't geichraep van Neeltje Potters ;No

Noch de boofheyt van Geert Spins ,Nochd

Noch de vrolijckheyt van Wijntje^Noch'
Noch de ftank van Klaesjc Poeps ,

Noch hetfchoongelaetvanBaeltjesNoch

Noch 'tgedult vanTrijn van Vreen»Noc

Noch 'tgekraekvan Anne Bijfters,Nochd

Noch het vroeten vanTruy Moîs ,Nochd
Noch de Brieven van Francijn *

Noch de luchtvan HáasjeLoop - al ,Noch'
Noch 't gewas van Rijc e - Iandt,
Noch het wöut van Niesje Brant ,

Noch 'tgefnap van Leent , e Labben ,Noc
Noch de vrees van Barber N°ots »

Noch de Lait van Swaentje L°ots ,

Noch de fimpelheyt van Duyfje &gt;

Noch 't geflemp van Engel Struyf) e &gt;Noch

27$
N och't geklaegh van Fenne \V emoets ,

Noch 't gefacht van JofFer Demoets ,
N och het W als van F ransje Frans ,

Noch 't gefpringh van Dieuwer Dans,Nochgeenraatjg

Al fiet Besje noch fo bangh ,tMinnengaatííjnoudegängh
~ UV, praaten wie dat wi\ ,laathefpelen, \aet fpinnen ,

Bp

0ver "gr°ot -vaers neùs die kreegh de rcuk door tVoorIe"bouw

Mu

Willem lach in 't minnen wel. geruft »

Sy v ,
Het

Y aen den rey ; Si j n hart fpringht Cabriolen ,Olijnftllaerfofyw
0f) rtwat r. eertendansalsenckel - fooldcichoen ,

0 «odigfledatisd e wackerheyt van leden ,
[y ná de rechte maet c fprongente beßeden ,
^
3Ç Preeck - vvoort is gemeeh raaardieiitweltot vertoogh ,

Wt él heeft de min de veer- kijk op het oegh ,ò!n^le^naueerlttere
K

'nin is

H

i

t ...»

fc - mmiscen Harpoen , daerbhjh watveela'
Vraeght gli y wat dat is , men fai tudoe "

ftaeQ ,

^ oorccrtl fit ghy in ftok met vatteboeyen aen»Sctcnhoort,&lt;vetf

VitisMae£hfchapvandeEcht Q Orge om iîch te genceren ,
Sorg« Yoor de koft en.
s %

- l . lhr
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Sorge yoor den Huys - raat ,
Sorge voor het Linwaat .

Sorge voor de kinder - doecken ,Sorgevoo

Sorge voor het fchelp - fant ,

Sorge voor een Wiegh en deken »Enwatda
Sorge voor een m uys - kat ,

Sorge voor de glafe - ramen ,

Sorge voor het kinder- kramen ,Sorgevoo
Sorge voor een broot- knijf,

Sorge voor het fchoorfieen-vegen ,Enoma

Sorge voor de turf en hout ,

Sorgh voor keeriïen , feep en zout 3Sorgeom

Sorge voor de fpinne- roeken ,Sorgevoord

Sorge voor vroeghop - ftaan ,

1 KbK zevp - 323
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Sorge om een gard' te maken ,EnmeeranderSeven-fake
u&gt; ,

De ním.tof 'trijmtßchniet , hetisgelijckwelwaer ,öc^.^"jjsfchie

i«

en d' eters eerft h* er properheytjes naeckt.Qetr„"J^faoepe

Dat) f en 'n de Echt dan gaen de oogen open ,baukletmenwatterfchor

't O CCr^ac blaetjen om , O Vrienden 't fai wel gaen ,0y®ar®enisfofo
Als i

* 0 foet , fo foet , ais Varckens -vleefch met ktaoUeo»AisfCr°P

\ . ^ 'ÜVlr&lt;&gt;r in Hf» wiin

indcntnCIlS

wacht op mael en voeder ,
R. T AblycMoedc^

Leía .

Key

S ?
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Van de YfTel- Nimpheru
lit

Stemme :
Dì moy , di moy , Birenne , mon arni .

AL
Flofaes vreuglit en Ceres { oete Lief ,
Is veer van hier gevloden na het Zuyden ,

Voor ons helaes ! te grooten ongerief ,Yerdorr,re

Om onle Speelnoot danckbaerheyt te rooncn .
Q PallasMaeght , DianaasGeflcllinne ,

Noyt wort bel met dijn eer noch kuyílchezeden ,Hoekom

Dochlovi ? wilisquaet om weder - ft.aen ,Hyiftdiedwi

Hy ift die weetahvatter wert gedaen ,Hyistotgoed',ma
I .

En ,'u die zijtfijfn Oochter ( doordedeught , ).

Sal hy gewis na fijn behagen (lichten ,
Dusift fijn doen , en niet degeylejeught ,

^

Noch' (. blinde Wicht met fìjnbrootdroncken fehiefr '

Heeft dan , h' - ett dan den Hemei dit voorlîen /ìj.ndefcE

\Vie drom mcl fou dan d urven dit verbïen ,

Wat Lab foo koen om dit rontbm te ftootenSi«hierv;rm

Wy zijn veiheughtvan'tgeen ulsoiirmoetEnoockbed

279
Feeft - Dichte ,

1

T oe - ge - eygentDenEd:EerentfeßeManbafte

HNOLDT

BRANT ,

En ictoel Ed Utught-rijkelongt Vocbter ,

HlLLEGONDE vanden BOETSELAER»yereeniihti

OGhy Leeuw' cn Beire dwingerDiedoor'rfwen

O , ghy vrootnfte van de HeldenDieuhartenHer
0&gt; ghy I frali ten ftichter ,
O , ghy foete Pfalmen dichter»

O , ghy Hemelfche Poët ,Harder,Koningh,enProphe

O , ghy Geeftelijken SangerDoeghywaertvanG

En 00k fai raijn leven langh jBoveneenighanderzan
S 4

Wie

Wie fou niet den lover lo vea ,Dieindefe

Als de fon het Starren licht ,g'HebtdesHe

g'Hebt des Heeren kracht en daden *g'H

Sonder Dicht in Rijm gefeyt .Hoeghyuin

Dit 's een onbegrijp'lijk wonder ,Ja,den

Alfmenfeyt , geboorenzijn .

5t Lijkt de waarheyt gantfeh oneven &gt;DatA

Maar lofwaardigh is de tongh ,

Soven alle ander tongenDiediceçrftrnaalhe

281

Die dit ftelde kloeck van finDroegheenCroonenG

^

? mant ^ *ubewijs niet vvel en dunckt te rijmen ,öocl'e&gt;l,ren8hfijnlo

^aere&gt;C
!k

r 'n 'c begin , en í'maeckt na Venus ftraeJtjes ,\Viedc8r°nt{°p
e n'pt te diep , maer fcheppe boven of .

^«erTn

kind'ren niet , dieinhetgout verfmooren ,Wae,"œbiee

0¡e QjCr ? 'et gefeyt van wonderlijeke dingen ,

fc "," J (.allo hemdocht ) verkrecghfijnjonckheynJ1bydenjidelaerd

0 anders (dat ick fach) den rechten Areut is .

taer David van Getuyght , doch willen 't daer by laten ,lnn,tr^dcnto
1 °ofc men my oock niet, fo ift maer encfcel wel .
SchaduVe .

1st

A dat de frifff he Lent fich liefFlijk gingh verlchulea1,1CercsVa

S Ç
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Of d .ierdefacht- Godingemeenlijck baden komt ,Onslat

Veel onder - aerdfchge Wasen vriichten halt- geboren »Vce

Na dat de koelc Mcy vertrocken was tiiet wijt ,Opeenenm

Die onfe ^¿«£e - ftadt maetkt rijck eil dubbel ftarck&gt;Vanfc

Niet verre vande Grift die Druyjius deed' fpitten ,

Daer fach ick op de h ) Oght , etn grooten Arent litten»Een

'k En fach lijn fprongenniet , maer wel een ftatîgh eraCIkli

!! ! l ! l !
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g n Wieken en van als, heel cìerelijck in't oogh ,

Jti ylucht cock even eünsgelijckhyeertijts vloogh :QWlJlickmetno
daer den derden by , de vierdeme , en ( eyde ,

^ gene dat ^hy fiet heeftfijn voikomen ftandt ,ûeminnemaekthe

GCgr

te Van de fchijn fijns Liefsis overwonnen ;

e" ^rtnts°°ge van der Sonnen ooge fmart ,DeJ?^e;doorhetoogh

Sit nr ? ^et u gelieft mijn goede mee - geiellenEni,pihetgroen,iovvll
1 c gene dat ghy iietiseengelijckenis .

Het Lichta .
Jt Ts een -i4rmmet den name ,

-B. Maer geen Arem inder daet ,Vroom,gefchickt,va

En van geen geringe ftaet ,

Kloeck van moet , van daat van rade aEngedienft

D iehet goede uythetquadeRijciijckonderfchey

Ja gewonnen en verloorenWathemGodhad'toe-gele

Dus

F

'M

Dus hecft hy beieylt de haveaVanhetdamp

Doen hy molt heel leegh begravenDathemb

Maer gelijckmen iîetgebeurenAiledinghhecf

Narren zijn 't die altijt treuren ,Ofgeftadigh

Soo heeft ook de tijt en ftondeMaardeHeere

Siet mijn vriendendit'sin'tkorteDatikuver

Äey .

ARwlà'sn ghy HillcgoudeDatilenuwatfpele
O m u Feeft te vereeren ,

Jk Sou my als een Switfer weeren ,

Jtfaar mijn Rietjen is te grof.

Grof,offijn / t moet lijkwel klinken ,iftwatla
Alsmijn flinker voet nu doet ,

Doch die isbykansgenefen ,

3t Moet fo in de Werrelt wefen ,Halleftuflche
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Die hier al de wijfen prijièn ,
Die en prijs ick voor geen Wijfen ,

Werrelts wijfen zijnby GodGanicheiialvoornulgere

Want hy heeftfe fo getekcnt ,
Voor den Heere zijnfe fot .
Die te hoogh ten Hemel feylen ,

Die te diep den Afgrondt peylen ,

Die door kloeckheyt *t recht verkeertjDiedaarwan

't Wonder datter fai gefchieden »
Dat zijn Gecken feer geleert .
De Geleerde mögen rechten ,
De Soldaten mögen vechten ,

Ende Campen om den buyt ,

En de Koks de Saufen proeven ,Deftudentenmögen
Daer wil ik me quinkeleeren ,

Daer me Godt den Heer der HeerenLovennamijnil

Die ik biddejdat u CrooneOnder-ftutte,endetoone,

3t Paatjen der Gerechtigheyt .
Ik wil uwe Namen vlechten »

Godt wil uwe harten hechtenMeteentrouweGulde

Adelaar fai Boetfelaartje ,
Bwtfelaar fai Adelaertie ,
Minne met eenkuyfçhc Brant.

Tot

m

TotdeBruydt_&gt; ;

E y , waerom fit ghy verflagenMetdeOogen

Tôt den Bruydegom .
'k Wil u tijdt noch mate fetten ,

"Want de Min en acht geen wetten[Maer,gold

Ende feggen goeden nacht .

Orider deRofen , Arnold ;

't Gene ghy nu hebt verkregenDatontbrac
Hier me eyndiger u leet ,

Neem goe dagen ende nachteri .

En als ghy 't eenswel künt wachtenDencktom

Fceft
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Fccft- Dicht_. j
Toe-ge-eygent den Eerentfeßenjonghwan

ALBRECHT van WARNSHOFj
Ende de Wl - deugbt- rijkcJovgc - Dochter

Sara

.mariA ;

Verttmjn in den Echt , den 8 . April , 1632 ;

IN " t niidden van de Lernten 't frifie van de dagen^anncerdeD

^erhcugen in het groen , vcrmeyen in 't gevvas ,öcSatirsinhetbo(ch,d

Dieren in hctwout , 't Gevögelt in&lt;1e boomen &gt;j^eSchapeninhet

¡5k iegg' ora defe tijt fo vvoüde fich vérluchten

tijdingh - fieckeFaam , Vooghdefle der gerachten ,Vooghdesvan

ooghdefle van de praet , en van de praet geboren ,.ettongcnfond

íSÍ

DeMenfche door't GoutWertTveeldig
1^ E wooningvandeFaam geflieht van groöter wacfd1'
Is leger als de lucht en hooger als de aerde ,

En wert met recht genaemt het huys van Liefen leet,VanM

Van't wenfchelijckfte ftof, of edel Clinck- clank - clierof1D

Dat Mars op 't vafte landt , Neptu nus inde vloet ,EnPlutoin

Die nevens hare Troon bekle'en de hoochfteplacts ,

De iVaerheyt heeftßrijdt ,Diemmme

rj Eklaere Waerheyten de fwartvermomdeLeuge» »Dee
Die altijdt is geweeft en nimmer fai vergaen ,

Sy kanten tegens een , de vvaerheyt wert verlchooveflDoo

Om dat fy is omringht met eenezonne - krans :Integenaa.el
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ytppuvYt -rfah yeers het ílijm en gift der fwarte padden ,creynewitt

Het gckiil -, is over al

R-n fou doorCijffer - kunfite recht nau können {U'ileft*Oo-CfjetaW

D¡e ' raa8lit geen onderfcheyt ) raaarneemtgewillicUan .

Iyle „ - ar het cong .-- bladt een weynich roeren kan &gt;Enh'3c^angenoe

Van a1 W* .maar alleen het ipeule - gaan befchrijven ,\Vile»diewertge

I

Ob Eexterige fangh vervullet aard' en lucht .

De tijdingla is een loopend' vyey &gt;
Vein d'ander Tver re It komlfc bier .
I N A dat de Faam vertrok , befochtfy eerñ delvuñen *

I ^ liaer lich Aurora met de blonde Son veri uñen ,EnhaarTrompet,d

En h ICS' h (^e ^erill won Wçfcl en den Bos ,En,c^aranamoitmeti
Va , ! . lec . 'n°°gel'puys van Keyferfehe Croaren .
¡V"" '^ygefwihd'na'tNpá.rden toe - gekeert ,

Klaei - f atjc'lus aldermeeft wertdoor den dronk ge - eert „b0o.í'1dä
en vvy oni re'en met kortheyt ovèrflaen ,

I

X

Gewe -

29°

Geweken vandeRliijn , gefcheydeti vati de quaderuBeianden

Al waar dat fy Nepthun heefr B &gt;den - broot geeyft yIkkome

U kind'ren varen vvel . haar mangelt niet metallen ,'tZijnLe

Vergatook niet op'tlcfi den lufligen Pernas ,

Daar vantfe wel te pas de negen Sangh - Godinnen .Dienietd

En iy heeft meteen groer dit vfiendelijk betaalt ,

Gefeten in het groen op 't fchoon Tapytder Bioemen &gt;(Da

Of wat ikhebgehoort , gefien ofwedeivaren^

Doch waar wel onbeleeft fo ik u niet voldee ,
Ja niet nllcen in dit , maar in veel grooter Bee .

Daar d' ecn na haakt ,

Den ami'ren Uaht .

"* K. heb den Dûyrfcben Creyts , en hoe 't daaris gelei5 "J_

Den Sweed'behoùr h .- t Velt en gaat heel wacker vöWa

1
!

•

•

T

'

Ì

Kl» , ren a'te faam beftùrven als fchaar- laken ,l^g11leeghdeBor.sje»lo

bo " "Achter noch fo'tfcer het quam een wejnich by ;So^j"11eenyeae

Ghy

over d wars fo fprakie tot deFaam ,

vv aarconswellekom , en niionangenaam ,

Sqg eec ghy anders niet te kallen als van Krijgen ,Ûfgaa^Vandaarghy

öe s0k

Daar

0ankbaarheyt , Ootmoédigheyt en Ecr ,

Cl'heyt , en noch veel ander deùghden meer .öa3r^ledefatfcne

Hn (V t Vergiffenis indien fy had mifdaan ,

Win'k

^an " 'es'n &gt;c minft niettegen - ftaan ,De0"'letûbclieftd

Be goede FMm^aVoeghtveeltefaam.

1

Die i ?'2 ^ederlandt is ee n vereende Stad t ,çenp'andcendeVrie

T 2
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Van buytenkcert de ftrnom de Spiati fche TyrannyeíVan

"Wiens onverwonnen mocdt ik tegpi wille fvvijgh ,Omdarm

Voor d'eere diemen daar + ot mijnen lofvfrbrcyt ,

Dies heb ik kortelinyh d .-tar miinen dienft beveeienAníwee

&gt;i Het was de roinne die haar zielen hiel gebogen ,»Diedoor

¿oet routs , god Zeeùs , oprecht , gelchikt: vangoedezC^'c

Hier mede neechfe we'er , en fprak . omijn Vrindinne"Bem

Hoewei mijn hart en fin by ùteblijvenhaakt ,
De trou van defetwee die fai men haeft beveften ,

En dan Qj falder zijn een ftriiyf of ws + ten bellen ,Eenfclii

^

recket tot verfoek ofniinnelijck begeeren ,
atghy dit lieve Paar met Spreúken wilt vereeren &gt;

{ . Vkort , of langh . offmal al heeftet niet om't lijf ,V^ÜWt,of'trij

^ datili nieten kanmaçli. ùden hemelloonen ,j;nar171ebeflootdeFaa

\Vv p . , en °,P een kort , antwoorden foet van zeden&gt;uUcnúvoldoen,'t

[)e ? nje kleinegaaf, Zijn ú , nietons vervviit b0,,enlullenwyin'tkor
'Ikghyin'c vervolgh hier fien oflefenmeûght .to-.

uJttien ende Gézangh der neglienienofteZangh-H
CLIO .

De Rijkße Bruydegom en TrùydtDieqùamenVal

J} Bn grootften Predikant die heefter twee gebonden ,^TweeEc

MELPOMENE .

O Bedrock f Leefje noch.

Ü Oort hoed at Iacobklaaghde cn fey ik ben bedrogen°'tismi]«R

J 3

Maar

294
Maar Lea is de outfte , antwo orde Laban doc ,

Dient wel en hebt gedultfo knjghtdy Rachel toe ,Datdee

thalia .

De min die is fornir if I foo groot ,Datdiede
H Oe dorit Tobias inde minne roeie - moefcn ,

Hfy vraagde na gecn doot , hy paften op gcen droe'Prie

EUTERPE .

Çp de StemmeWathebikomhaarglti

Omtlaatonsvermaken met fingen en f pelenDecs'Nk'u

So dry vet den waker den flaper üyt ,

Want weldöen ende vrolijk wefenDatwortvan"DaYtds-

TERPSICHORE
D n Nieuw- gelloten in fachte Boeyen ,
Diewenfchenwy vredecnhemelfchefm ,
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Al^tocdicraoetfo fchij'nnelijk groeyeaorfywoeckerdenmetdcm

Hierto.e verleene heyl en zegen"enLeydtfmanvanderechtewegen
.

ERATO .

W y venfchen gevoedet met wijfe gedachtenEtlHC^artengemoetva
° datfe haar in alle zeden
haar Dochter na mach treden ,
I

CALIO P E .

M gitine die moet hare Tafel verciereníviei11veelgemeenefpijsen

3t zijn defpruytep van Olyveri ,lefüllenhaardentijtverdrijven,
URANIA .

O Aatheen , gaatheen , goe nacht u Beyden ,
En doetalsu Voor - oudcrs de'en ,

P'.e ons den wech hier toe bereyden .

" 'er door fo hafpelt y eder cen ,

Daarom fo wilt ook vlijtich ipinnen ,Someuchtghyhaaftwatover
P O L Y . H Y M N I A,

V Aart welj vaart vvel , wilt lange leven

inyoorfpoet , vrede , heylen vreucht ,t¡acvv^uGodtdenHeereg
11 itcrk il tot de ware deucht :

Vaart wel , vaart wel , leeftlanghte gader ,gunuGodtdengoeder

T 4
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Harders -

Härders - Praatje^
'Xoe -ge-eygent defy Ecrfamcn Ionghman

ALBRECHT

PLATÍ ,

• E . N D EtPEerbareDeucht-tijcktIonge

margarita

gröotWYK ,

Viteenight in ieri Ecfifenfiaat'ien 2. Nëïetribér 165 ? 'bimie
ítsi . - " jioviaìuTò

isiomsiò sanim

Oe de vindèrivàii deCi-aydenyVoofdë'bevre

Ende vluchten jfa'töt ZuydëhBydenbotténí

Korfce îfà chjèx5 fange dagëii §§ •

Ende labb'èr jfoèHjfeS ftíüft .*tWas,doenPfcihí

Voor den

Die ook Daphii&amp; focht te doodenjDatvoorhem

Doe de Kóéf e^flèéiten tröffenMetdeVlieg

Ende Vriefen met de Moflen .Stredenom

1 KbK 2EVP - 323

u

5

ö

7

8

9

2$7
Die fy wenfchte onder 5t pelsjeLieveralsdeNoordewi

Na dat Lijs de wraak op - fchorten »Hetvetvolghene

Van't moordadigh bloet verftortenDeronnoilew

Die men met geftroopte atinenRukteLeyer.endeL

En daar na an Boomen hongh .EnÜlifiesme-gafelle

( O vertellingh al te droef )

Sachmeneven ook fo quellenDiemeninhetSoutbeg

Eermen Manen gingh VernoegenMethetöftervan

Doè de IuydenJPeirlendroegenAnliettipjevande

Doe Claas Calis tot CoufijntjeOmhetvuirtebietmof

En verteerde maar eenpijntje&gt;Enverwarmdewelee

'k Weet ío nau geen daghnoch uyienDanhetwas

Dat ikhoorde twee gebuyrenSoetjeskibb'lenfond
T 5

VVa-

RT
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't Waren Härders vander Heyden ,
Onde kluyversbeyde - gaar ,

Hoor eens wat de praters feyden ,
" k Sal't verteilen luyfter maár,
Teli e s en Afelpes ,
&lt;

'J

'•••'• ;

&gt; ~r j , : '

'

?

d'jH* En die fton en floegh fijn banden *

JOj d1 Ander bond fijn Coufe - banden }ïnde

Mewes feyde teghen Tewes ,
Tevves feyde teghen Mewes ,
Goede morgen geefons Godt .

Dit is't rechte wee r niet Tewes ,Ia'tisumm

Waaromfeghje datfey Mcwês ,Daaromfegh
3t Weer isna de tijt vari 't Iaar .

I , gutquinkiUgh feyde MewesIybentnochd
Dat is recht fey T ewes weer ¿

Wanneer fai 't vergaan fey Mewes ,Datenwee
Vraaght het onfen Lieven Heer .

O , jou quaxman feyde Mewes\Kackerlacxm

'k Hebjc noch niet half betaaltVanjououwepot

Potfen , dat is lcheere TewesAlfmenrechtH°°

299

Laat ons fwijgen feyde Mewes ,Welikbentevree

'kHoujouoo' "voor iuyver 1 ewes 5EvenalsjanBac
Dit en betertniet fey Tewes ,

Ja foo flachtet joufey Mewes ,
Die niet waardiçh bent een duyt ,

Bijt cens op jou tongh fey Tewes'tKofteenvaantjem

\Vil ik jou wat feggen Mewes ?
J a fai \ ook wat deuge Tewes ;
Tewes buur'tis tijt bedaart ,

J a \vy dragen (feyde Mewes )
Beyde gaar de bloeilems ( T ewes )
Van het Kerk - hof inden baart .

Onfe groene tijtfey MewesIsvergaan,datswaaríe

Onie ltroo is haaft tot kaf,

Dat 's 't beloop antwoorde Mewes ,

Enwy gaan al llapend' (Tewes )
Met de eenne yoet in 5t Graf.

jaMevves maat de tijdt veel fnelderals 't ghedachtDarWaar4''gfcft

De
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De Nachten die tot ruft voor yed'er zijngefchapen ,

En hebje fonder vrucíit noch forge niet vol - flapen ,Alwash

Te . Wat toch ? Me . I ou ine te fiera gekoeftert met de Licf'En

Tcft . IaMewes - buer'tiswjarjkprijs my hierfo vry ,Watvo

Indien ik na mijn doot weer ander - maal moli leven»Endat

3©i

De Vogelsinde Kooy&gt;de Karten inde Huyfen ,

ten voertmetiom't géfang , en d'anderom hetnniyfê,DeKoeom

geefikje gelijk , ik hebber ganfeh niet tegen ,eWerreltwilge

Te\#aar

* t eerll en 't lefthet eynde inet het liet ,^-'aMcwesbuu

Tel»'.
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TeW . O lieve Mewes maat ìk heb wataars te denken »

,'kEn

HARDER S - R E Y .

Öp de Stemme :
Ik wil van deferì a von dt , See .

TK. hebteK.oy gedreeven , iDatikvoorditfoeteSr«^/'1Mi

Wecli onvt.-rfade SchijvS , DuslaattogdeziçltjesfWeIkp

Mijn Schaapjes wilik driiv5 , Speiilt de Rutel uytdeb^la
Wel op , waarismijnfluytje , De welvaart defer beyde^V

Want ik hebbe toe - gefeyt

j Dat deHeer haar wil befw^An

205

Bruylofs - Praatje ,
i T oe-ge- eygent den Eerfamen Iopghtnati

%

gERARD JORDENS ,
Ende d' Eerbare deugtrijke jonge Dochtef
A

N N A

MUYLMANS ,

^rcenightin de fi Echt, den 14 . »April, 1635 .

OßrodeloofeFaam ( diemy berncht van Rijmen ,Qfchralekinde

t&gt;ie ?

yeTiant fchrolt , die hier in ist' onvreden ,0¡ebreJighemfp

c klare romer - fiof, ( her kelderlijk cieraat ,

_at Hansde Croegerdoetcrioelen overflraat )

^ok watter alder - beft fich fchikt ora op te drinken ; ( ken ,'jjf^n?dahe

^dieVreeS&gt; V ? or 'maa^ noch fmaat , noch geenderley ver -^kanr1me

Help

3°4

Help lieve Kofterheìp de Paapis uy tter Stadt ,
'tlsbeftmen'töudeüeteenswedeiom hèrvat :

.Doch

O Jeu ht "ferben htindeu hï ( \o klonken al defnare " )Opda

Dit fou väBeftevaarhetfpreekwoort wel bevefïejwoortJ!D

'kEn kâ't ook riiet veriiaä ik hout met d'oudeleerJaBefteva

Die'k ivenfeh mach zi [ n betre'en na liifte &lt;ijnes,ordefls»Doo

Waar van haar d'eygenich ip van daag' is uytgeleghtiY/atd

Dies volg' ik mijnne neus , en ftoot de hacken niet ,Eenyede

Stiiur
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Lentfclie Morgen -Rey ; ~

:OVE

K°Wlickx-Feeß des Achtbaren , Hoog -gheieerdenH

A N T O N I S

P E L T i

Der Medecijnen Do &amp; er ,
Ende d' Eerbare Detichttijcke toffrotwe
Xl -\IUA van HONTHOKST .

Gc - ccbtdm 28 . yfpUü , jiñno 1635 .VRYAGIEb(

'k Sic in haer geiget Blixem'vsn Robijnen , *'kSiedemor

°°r decs' .Hcmeîs prächt ,wijcken droom en nacht sFabe{-fprok
Morpheus Vyandinhc ,,

SoetçXrpoftercster Zee íBreéçk-fpulvandegitine,
^elkom zyt vrindinneMyenmyneSchaapsensmee.¡

V

1 KbK 2EVP -.3Z3

**

O Enge»

5

6

7

8

!

I *í
Han . O Engelijcke ftem ! r Ramina vrindínne¿
OüalfenmijnesÄiels, vergncc H^rderinnc ,

Stuer ickdijn foct gequeelíío ntcm daer v\ rakevaiiDood
Dees' Paradil fíe moort die wert dy licht vet geven ¡

Dies &lt;poet u tot de daat , kom liefftc neem my't leve " »Enfin

Hy badet in de Rofen ,

Ja Fliivtcrzijtghy daerfjaNi«í¿»iftwtçtiSoú
Dit zi jn û oúde grillen ,
Noi'« Liiicker g' bebt geen haeft.
Han 't Verfoeckenwaerhetnaeft;

Maer da t ghy 't wel verftaat . dit'6 een byfonder fterTCß 'Ken

Nu flûytet nipt met al ,,.Ditklincktenblinckto

2Zan .Ja,àat kan ìck wel docp , ick ben al Levend' Ooot- .Ha

Acht Ghy my voor eenßodt&gt;Kan,Steen,maer

Het fcheeren ftaét ú vry ,
En het geloofaen my ,

Ghy weef wëhviegfty voor hebtAlsghydeG£^t

!!
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*».'k Swccr by de dageraet , dieick als ou bcfchouvve ,Enfan^n,all

Han . In fulkert Hemels fchijn .

En kan gecn wreetheyt wefch »
Derhalven is hec vrefen fVeelminderalsdeHobp.

DU'sKockoecx fang , loop ,loop»

Loop wech . lk wil die mijeq ,jteu''kHébgeeiiverftáncra

Wá'er wilt ghy dat ick loop ? om lavenisin noot fsWantloopic

Han . Dát is niaer boertery.lafulckeScharfleryIs'tLock-aesv

Han . Die wenlch ickfoVriendinnejOhtllekenmachdienBloet
Gelijckfy my nudoet ,

Wenfch ghy my tebedroeven ?

Han . Ick wenfch dat ghy rnogbt proevenWatbitterfoetefm

V 2
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Al wat op acrdenleeft beweeght ( ich tot het pare" -Gen

Kan &gt;e ivaere reytie íiefd* kan alle vveedom h elen»Kgnt'v

En ick u dit miin haut eens uvterlijck mocht toonen»

Al vaerdy ftael , en Ys . ghy fopt mijn trouheyt looo^'jm

1\am ,

Ghy wenfcËr ( o Iongelingh ) fo vroegh te zijn getr&lt;? %i,M

Kan - Hec trou wen psft deleught veel beteralsdeOu^'Het
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gh T^arnìa ( mijn trooft ,) watdoet u dus verfagen ?Die^neute-wijsi

Kan . Ikfegh 'c is vvaarìijkfo .

~Rgm . WatValfe voor cen EchtenKan.EenvanApollosknec

Een liever van het Veit ,

Genaemt Antonis Pelt .pn^eme"heyl,deA

r' Eylaatmy fien te rècht ; ¿ ."riseen Bruylofs - Litit.íí9ot.^.arer
fcatix .

Rey der Stichtfe en Woerdeii-ifcheMaaghd
i.

OSuft'ren H eliconi ,

Voeght dijne Rey by d'ons',Addinnedaaldo
V 3.
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Er

En iïnght dit ?aar ter eer ,
Tot woeker dijner Lof.
2.

Kom ft^iopneBlocm - Goddùfi *Bekroontde

M et Ce'es foet geteel ,
Gcwrocht van Hemelfch' ftof ,

't Gunt noy t te recht 't Pinceel ,QfSchildersh

Ghy K'tmphen van het Sticht ,
En IVoerden , doe dijn plicht ,
Haal Daphne haaftich hier ,
En wilfe dat niet doen ,

Sopluk van haar Laurier ,Hetaldergroenfteg
4*

Want dat is toe - gewijt ,

Apollo (diefe vrijt )
Maarmeerder fijnenvrint :
Entrouvre Meefter - Knecht ,

( Jntonis Pelt) dic mindtDefuyv'rekuyikhcEc

5
Dies vlecht dan Crans op Crans,Enfpoedy

Dat yeder om het beftVeel-voudichCabrioolt

Tot dat bykans op't left ,

De Schoentjes zijn ontfoolt
"

M

^

m

Aîs'tReyen is ghedaan ,VanghdanwatfJuchtjcsaa
En dan , loo fchort de Bruydt ,^ieywippa,floxnabed.
Stncr "Recht.

An - fpraak van Apollo ,•

Toc de negen Sangereflcn.ttrfammtanditiErtnfPiJl

* Q Han

struckel ,

tnàe f EuiaTt&gt;£t*J*+ijy*r*yk

to . AN N A van APELDOR. EN .

Ttmnt ht met den Btndt dct Hotfpclijkj burner»MCVtntcr,d*»zoS

éiftlk.

G

My die te «cht ferlicht't oarcdelijke dayfter :Enftonape

V 4
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. Tot binne - lantfch befcherm , en buyten - beymfch vrefe°»(To
Tot alles een Rondas , eñ wapen voor de fclia ,

Cahy diede zielen laaft , (Jbèdooven van de dampen tOmcing
Geiticht van d'Opper - vooght in 'cgulden Paradijs .

Gliy die l\et, .dofe rif ( verjaert , veraert va :i leven )K.untdoo

Ghy , die dejeught bedaert door ftatelijcke zeden »

IH un mengende '.t vernuft met oude diftigheden&gt;Huntoonen

An ii , ( o heylíaem volck , ghy frangere van de deugb^-Ver

QcbiedtiBy ivederom / tvvertminnelijck volbracht,
Anfftoortfan Urania&gt; tin àernegenMìifih.

TEbiedënovfypî/ '.tt'aerommunietgcboden ,

i

Wat fijñVy Ue's ? nelates ! datéëndergrôotâeGc"'

iO

l /tppolle.

Ifkneemdçeshcufheytan ; \vaer Vandctijtfal&gt;¿tiblafenbae

Anb°°
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D °0r

dit 'smijnwenfch , cn innerlijck bcgeer ,3¡cu^vePoëfieenB

O , ' Aí* Na beet de Bruydt , met îoe- naem Apeldooren ,^hvkrEriiy

r tQt gedachtenis ditlieve Paeroock ftrecken ,Syj-n?Crnadefetijd

j eilkend'eenshaerjeughd'en lodderlijcke lonckèn .-Ènfian&gt;eer
n8cndat 't geluytnoch klinckemenig jacr .80j'Urania.

0Ö

'liickjtnaer wy zijn in 't paren gantfeh verlegen»Daçgetalenz

5çnr ' " er een te reel , daer ifler een te kort ,
^Qeter af, of toe, eer dat het paren wort .'tjs^ipolU.

Ic . Waer , 'k en docht dat niec , noch weet ik't ons t e rameq ,SiejnUran

aar&gt;datgaatuvoor , eenyederdoefona ,
°'gen maat en tlioon van 't foete /à , fi , la. .

Apollo en Urania ,
Op de Stemme :

De pijn van Thirfusis verdweenen v

A jLaar nu geen Snaar noch lufligh cuelen ,
^ laar trouw 't Muficq an d'EdleLuyt ,

V 5
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De .

3* 4

¿e Sangh gevlochten met het Speien»Beeld'afhoeS

Clio en Melpomene.
Op de Stem : Courante Comtinmet

Hïerfpeurtmende vruchten»Vanduyfentgenuch
'Van Adams tijden of :

Siet joRge GenoodeDees'SuyckerdeAfoáe,

Hoqt langer ftant en wijs ,
Als't pronkfcl vanParij: ,

DeMeefter leeftNoch,diebefnedenhceftDitioeteGe
Dit Kinder - gebouw ,
Daaryederan wil of wou .
Thalia en Therpiichorc-s .
Op dc Stem : C'cft tropCuurirkseaux,

H Et out van 5t groen ontwent ,Voeltnuccnnieuw

Doen hebben nieuwejeught ,

In't fpijt huh grijfe hayr .
Euter -

3 * &gt;

Euterpe en Poly -hyrnnia .
Stem : Eft ce Mars ce grand Dieu , &amp;c ,

1 j Art'le zicltjes, moedige SçhaapjesI^ijtgegroet,
6nkendç , vonkende , wulpfche Knaapjes

*W VolvangIoet&gt;GjfrCCnsom&gt;0Pee"fom&gt;V

u loentjes van geluyt :ergeetgeenRruyàt.

Erato en Calliope .
Y,

Stemme WantVemisende Wijn , 8cc .HTÏ^°PuStemme

~" °k heyligheyt teil Hemel af :Soi^dees'beyderliefd'm
tot

^et ^ra^" »

at^e nevens dienM®^"kind'renmögenfíen,yc^ft,Getrou

0t tarder zielen ruft :

Apollo en Urania .
Singen wederom haar Vers .

^ ffaartlu geeQ Sruarnochlufticb quelen ,Dc5aarïrouw'tM

Feeft-

Îi6
Feeft - Praatjcj ,

Toe - ge -eygentDenEerentfeflenendeH

JOANNES HOQGHKAMEK Ende tPEeríare Dei /gbt-rijkejon¿e Doubter

Juffr CLARA

VINCK-

Vereenicht in den Echtenfloat &gt; den 22. jijrü . 16 5
%

OBroekhoe ftaatmy 'thooft verwart jHeelav
O teere Soete - melks hart ,

.

Wat zijn mijn íínnen ftomp,
3k En weet ñau wat ik doe &gt;
Ik ben my fclven moe .

Ik ben myfelyenfchierontvreernt:'kEnli

Datdoet de tijdt die my benaemtDeSalvingh
En Gieraardts foetfte lief ,
Dc Hel -wegh van den dief.

O Backesje van fuere zultjMijnlievehalvel

Her brcyn dat is my om - gekrulr,Sooklaaghi

De tijdt die hceftgerooftA''tHuys-raatuytm

3i7

Dies is de kop op hol op fchrol ,

Claas Backer feecft geen deegh ,VolMuyle-neftenisd

Van iinnen is hy leegh .
Doch alimen't wel befiet5kEnbentalleenighniet.

VVant daer is onfe Hore - beck&gt;Bevorílvan'tgroo

Dats eerfteen greotfehe groote gek .DeZoonenisnier
Twee Gecken in een huys .

VV&amp; fijnder noch ontelbaerDaarJtlukwóontbydeK

Dies roep ick Five Cap ,
En * Meure wetenfeháp .

*eCi "iü-

Dattropft tny feekervry watftijfjte .Nnweetickm

Ick heb een weynigh mais in 5t lijf ,
En oock wat inde Cruyn ,

.

Maer't luk ispp de vluchtDitsargeralseenzucht.

Dits arger aU eenbullebakGebooreninApril,

Dits arger als eenO.ly - vIackOpblanckeMarrijsbiUD

©its
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Dits arger ah ccnlege kruyïc ,VoorJoche

Dits arger als de holle buyk ,VanSymeSmeer

Ja 'tis noch arger , danEenCi-AARTjEfondern

De wil onrbreelcter nieè .

Dan " t hapert vry wätän de niafchtEnanbfe

Ook fchuylter y etwei an 't gedachtHetwelkg

Doch dat ik niet en i- anVoldoeeenanderman

Ik trióct triijii finneii alle vjjfWeerqm'tehòo

Eh'foo veeí leenert van mijn Wijf ,Datmaaktt
En dan noch tweë Van Trijn ,
Dats effeneertdozijri .

Datsfeveniinneh VrouwclijkVijfMafculu

Die füllen niy getrouwelijkGaanhelpenüytde

Is twalef niet gerioeghGefpannenVQordePÍos
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-

3IS&gt;

Nu t*2a , 'tfal op cea Rijmen gaan ,

»e finncn zija by een

c * ä«it«üfc

Nt&gt;»fluytibtis , gaat 7y mm san j

des vícm^'uí rom£nanderV

Want TymeyO k je fcy 3

wnCtdcR¡Diedwonghm

Ghy moet ghy fuit , ik wil feyd' hy jOpallevrintlcha

Die door een ÉcfrfVerbondtGafClarahartenmondt.

Wat oníchult datter tegen viel ,

Dat wasal niet een mijt ,ìkfwoerbyTeuntjesonder-zie
'k Was twee van vy ven quijt ,

Maar'tbleefal Kockoekszangh3Daarhoorjetymensd

Doch deiê Lief jes zijn my v/aart4 ,avauta5c'Weithien

Maar heeí ontftijlt is Rijmcrsaàrt- ,Alsonluftditbefit,

Geruftheytvan't gemoedtDelufttotRijmenYoedt.
W at yçil ik eerfl , wat iàl i U left ,
^at íal de Grondt - veft zijn s*
C'Tiop te bouwenakier - beft j

En vind niet nieuws voor mijn ,

^ierom en Beigli * u niet"00'kfinghhetondeLiedt»

'th

! l ! ¡j¡il [ ¡lllip
'MW

4

5

6

7
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'tis nualfì: was .

Van An -beginne waiTer Min ,Ennoch

Het wasals'tis , en fai ook blyven alleTijdt ,Offchoonde

S let hier Adams ÑieuwelingenFrayrta-bo
Dele wijs en komt niet of ,

Laat vry íchim'lenalle dingenVandeswerrel
't Minnen blijft in d'ouwe liant .

Noorder buyen , Blixem , Donde*,Nochge

Kunnen Minnen doenvergaan,Alditgöetjem

't Vetwii boven } fpijt haar macht,\Minnenis

Öfter hóndert tongçh klinkehsDiehetmi
Én alleen door't mrrtnenhinken ,

Schoon men feyt 't is haaft getr.out ,'tGuntda

Dar zijn woorden dat zijrrpraatje-sVandeg

Hafenoten zijn 't met gaatjes c'eftpsi»c

1
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Aîfmen wìl de Min ontraan ,

^nciiegraegh uycvryen gaen .

Dat wy hcy en wey verlooren .favierdubbelSche«k

Dat de woorden vanMoer-Jans 3Mitfefprackjterfton
En de Lolle - pot van Lijs ,

Schielijck werde klinck kläer Ys .

Dat de mondt van Besje Bouwe ¡oe-gevroorénwae
Dat en waer al niet een fier,

Noch en fou geen min verkóiiwe¿yatterhafpeltoverh
} Hoortghy welghyjongeLuytjesi

1*Minneni

^Minnen is te fonderlingh .

Maeckt veel Eruygomstnde BruyijesjtMaeckteenfmee
Sie hier iiïèr 't ftaaltje van .

Neem een fpiegel an dit PaartjcsSietfelonckenbeydf

Händt in hant de koop is K i â e r ,

Siet hoeKLA er loert Jan opKi- a E Rt jàAlsdeBruy
Als een Huyfman op een SchincK .

Seker wie fou niet vergroenen ?
Al -Waer 't hárí fo dor als muí ,

^fa ! s ouwe PietjeSuI ,ryefswiljenochnietfoenen*edere
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Kuft dan daer Trijnjans op gaetî

Wiljejocken /pele , fpringen ,Mallen,bo
't Welk íoo wat van verre vrijt,

Of een aardigh lietje fingen ,
Doet dat haeßigh , wilje lpoen ,
Want hier is wat aars te doen .

"Want hier is wat aars te quickenjAlstevoe

Dat mach onfe meyt befchicken ,Maardaa
Hieren dient geendeughd'belet .

Dies wilt dan het r&amp; yen ftaken ,Jongeluy

Speulgenootjesfchortde Bniyt,Envolvoert

Spoedt u , doet met kleyn gewachAlsghywo

Wilt de Bruydt niet langh bewarefi,Want

Nu vaart wel vereendemenfchefl *'kVVe

Daar me fegh ik goede nacht .

1
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Bruylofs - Liedt ,
Op de Stern :CouranteFrancoifel

b0^Slr°osje'

An Borsjes , Hallen montiO¡datisfoge

VÍ^ufalugeeft ,

En dan by vlaaghjes ,Meefoeceflaaghjes,

fe6115

R00SJei

lieve\e-e
gedacht
;
^'¡eti Met- ve
venvaeht
.

ghy bevreeft ?

Kig^jck verñant

b? di4 l?Ctn,aeckc'

°leheeF aeckt ,btct"oytgefmackt.

¡ÁCckevaetjeSj

Al fchiinje na fwakjes »'kWeddathetftra
Sfl eraetjes ,ttik^tePoppc-goct,y^nv."niethecloetK&gt;f^cke-beck

vermae

iSS^TOpght ,

¡^•»SSSk

AlwatgfyTilcf^Crifiiccrd'HvermaCck&gt;'Be
Ey laet dit paer in (lilt ,

Korn focte SackjesVerteltonsquackjes,
X %

Sta-

Vroliîcke Schaepjes &gt;

.

't Z'jn foentjes VOOï

SpeeKneijeshmtjeilagh ,

&amp;Lu

Maeckda hierfuruyt»Wa

Feeft - Dicht .
Tot eer

Van den Eertoatrdigen ^onghman

Sr . HENDRICK CRAMÍ *

ENDEDeViught-rijckeHerba

Juif . GEERTRUYT

AER

ft'

A

Ve «'-night met den Battit des Hottïftiijcfo op dtfl\&gt;anO

Il Oe fai ick certi of left beginnen of vol - enden , ^Mijn
lek weetwel dat de Trouw veranderingh kan make ' f
Voor die . die datberreft . nf aen een wijfgerakefl *

#V

Of aen een volle Flu vr , die Bacchi kinder &gt;n boven &gt;Hetr

Maer van dit eenderley . ontelbaer our farfoen tTedich

!
1wW
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eS ma^en van ^et footp Nieuwe jaer ,^flic,nvederAdi,deípijsi
»N (jen
V

•'• " «1 ndi ,

H &gt;Hp f* n

be i

Nu

_ i_

.

- -.

_ ^ _ 1

m

— »

an lrrvtiif- r ** 1 -.

e .en'tii ( n komt te laet , men komt te laet te TrimetriDp«*&gt;-*^eel

Vm ^om *

'1C^11 ^ 'ee£e tonnen&gt;

^ heb ick uvt getapt het ifleralgeleeght ,Het.aeckisafgedaenhe

En H Van r'imen om cen Bruyloftte vermaken *^'Ulcksteftellenope

'tgunt v»n my te voren al geíeytis ,

Jt'ck ben losenleVch , al - * t hoen dat u vtgeleytîs ,yrMvenBmyie

^Ct v«yr wert op geraeckt, nu luy ßert na het oode ,.NieuGetroude,

u T«m die is verbrandtjgcdenckt nu dat ghy zijt&gt;¡e.Vryheytquij

Di ,

btghy willighlijckint bloeyen van u levenJ»Wechgegeven,

ct **9UT,tlijck is met íoet . met fuer , met licf, met leceí)qu,Ganfchb

Vre c kan Hylicx ramp door goddelijck beminnenm,Overwinn

anneer dat Man en Vrouw'voldoen haer bcyder plicheValthetli

£q

* 3
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. . jl

fen houden vrolijck huys , maar andersvalt het fwaci^En

So y emant wefen wil van twifi: en tweedracht vry »Leer

Hoe nutpjuerdooronmin fichyemantíal vergiftenOftem
Dat is , ÍQ jeder een fich wacht voor 't eerflgekijf »

Man noch Wijffgllenmjmmermeeronvred
Nochkrakeelen ,

Noch Hau , noch Snauw' en tal ontcicren uwe à\ (c» 'Dat

Noch Prqt , noch Knorre - mor en tal u ooyt vergaß? 0'Noc
NochK- neuterTeuccr - quaet doen ummermeer vC
Ganfch'lijckniet ,

.

.

Maer Iuffromv' Zeechbaerheyt die fai het buys rcg'^cC 1E
De foete Lonke - lach fai itadich zijn alhier

r

Camenicr ,

Pç trouweÇerbaerheytfal altoosvoor u beydentBedde

Alfulrkenffuyf-gefinverlaetunummermeer ;

flIn

Ghy Sruydegom en Bruyi , ghy d ubbel - duydich cc°Hoo

Het fwijgen van eén vrou verkoelt en gantfeh ve ! ''sMa

VÇMannwetwijflijckzijnenlijtfaemih'tverdrag'"

A, lfijndagen

V

^fcvackheytvan
Deh -, , - ,

327
een Vrou njoctvan hero zijn geííut ,
Patii nut

'glicydtdesmans moet van de Vrou verfoet zijn ,Engemoetzi
Komt u V rouw oock te gemoet ,
Dat is goet',
Set y Man wat iachjes ne'er
Datsuear ,

Hy moet voorftaenhet Gefín
Door gewin ,

En hy is u O V er-hooft»3Datgelooft,tGeltubeydenfos
Evenduyr ,

Laat u Man (eer hy verftoort)
'tLeftewoort ,

So fich oock u Vrou verfteurt»
't Ishaer beurtLaatfepratenfcoiywil,

Swijghtalftil ,Tothaerquaetheytisgcdaen
En vergaen .

Seght dan foetjes waer 't op ftaet »
Niet uyt hast ,
Ghy een kan en fy drie oort ,
Datbehoort ,

^raeght ghy fo malkanders laft
'tlsgepaft ,
1 facht nawinitvan deughtenecr,VreeftdenHeer,

X 4
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3^8

Vreeft den Heer tot op het left 3Datis'tbeft
PRESAGE ,

g Er dat de Cramers Vrou komt in haer Poppe - kraem

Zijn deesGelieven quijt baer Huyden - daagfche naalfl &gt;M

LÖF - SANG H ,
Stimme :

C'efi: trop courir les eaux .Of:0hooghte

OHooge Majeßeyt !Oonbegrijplijckhe

O kracht ! waçr by de krachtVapKon
8.

Waer vintmen fuleken ttoftQmmetvol
Ni? -

.

^ .. .

.

,

r1
392

Wiemant die die bequaemVol-prees,ofprijfenfai.

V

Dies uyt eenvuldigheydcSydijnenNaamverbreyt
Geprefen en gelooft ,
Gedanckt , geviert , ge - eert aOGodt!OQv«r-hooft?
Die 't Al, en Al , regeert .
4*

Geen çierlijckheyt van fpraeck ,

En ftreckt dy tot vermaeck ,Op'tongeproncktGeb

Qf Pharizeefche fchijnDeHeereweynichlet3cMoeçu
5*

Daerom uyt 'sherten grondt,
Ontfluyten wy den mondt ,
En bidden onfen Heer ,

Dathy dit lieve PaerTotfijnenprijseneerTerzalig

X 5

Feeft-
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Fecfl - Dichte ,

Tot ecr
Van den Ecrtomiigcn ende Kunßrljcken Jongbman &gt;

S\ BALTHAZAR vandcr VEEN'

ENDEVeEtriareenDeuçht-rijcke

JuíFr . MARGARITA SCHAAPS,
Vcrçemgbt in den Eftant op den 8 . dagb May ,
^inno 1639 . Binnen jimfieràam ,

DAer is 'k en weet niet wat yets van natuyr«0we

't Guntons veel meer toteen als ander doet bcwe

Onaengefiengelijck van deughden ofte keur ,Menkieftal

Schoon Ja n fo goer als Klaes , en Klaes fo goec alsJan &amp;Enz

Noch heltmen mette gunflt en vraeghtme na 't bed&gt;ecOfr

En dat wy fcherpelick daer op onfe' oogen flaen ,Sowertm
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ln t kort hct fy wie 't zy (gcttjcker is geíeyt )
» Ofvoclcal min ofmçer van decs verborgentheyt.
vj
fpreke van gecn liefd' om menfehente vermeeren ,
^och van vroiiw Venus min , die herten kan verteeren ,
Maer meyne vrou rot vrou , en treck van man tot man

P Oelijck als David had tot fijnenlonathan ,
Tj ".die oock infgelijcks tot vrient fijn David troude ,
" •ens beyder liefde noyt verkoelde noch veroude *

^iens liefde vrouwen liefd' of minnen overtrof ,
Y Mits hare liefde was van Goddelijcker ftof ,
ngelijcker aert , van Hemelijcker weien

eMilenit mettet kruyt dat zielen kan genefen ,
Verheugen onfe hart , vertroofien het gemoet ,
Bn oock de "boofekrijghdocn fpelen banckeroet .

en deel is dees' Magneet of treck my toe - gevallen
* poeten eeneNeve' uytkeuren boven alie .
Te moeten tegen danck : niet wetende waerom )
~ " Çrninnen broederlijck mijn NeefdenUmyifejowí

't zijn om dat hy hceft befocht veel vreemde Rijcktn ?
u neen , daer i (1er meer die hem da er in gelijeken ,

Of iftom dathy my beftaetin maeghfchappy ?
O neen , daer iiier rneerfo na gelijck alshy ,

VJ'ift om dat hy deur fijn uytgenomegaven
^ eWenfcht was en gewilt by Vorften ende Graven í
En hooge en lege fiants hem lauwerden met eer

Om Gjri Apelles geeft en ander deughden mecr ?
O neen ; doch fo veel ift , doe fuleke lof trompetten

Vervulden 't Vaderlant ( en onsin vreughde ietten )
^afuyucnde fijn lofen overgroote kunft ,
Dat was ( 't is waer ick kent ) een an - was totte gunft ,

e tneerdoen oogh en mont hem groete hier te lande ,

meerderdoe hy ganfchuytíijnefinnen bande

Het Roorafche en France Rijck , en achte alles niet ,

Maer fetelde in de plaets' een hupfe Margarict ,

welcke dat hy heeft een and'rereyn begonnen
^

alleen hct Vlies maer 't Schaep da« by gewonnen .
So»
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So haeft en was de daet ten rollen nau gefchietOfcenderu
Aldus io ,da : de ftem weerom te rugge ftuy ten .

Of&gt; de Stem :
Hetvinnich ftralen vande Son , Sec .

Q Veen - luyfo'kje bidden mach
Com ftaackje v\erck ,en nadert ,

Ec«°be

En hout doch Sabbath defen dach
Om die hier zijn vergad'ert .

tergiti^!

Dat jeder ractfijn Harderin

Om't foetfte vrolijck quele

En toteen lof van trouwe min

5ich voegetor den fpele .
Vereentu ftem aen luyt en fluyt

iek quel1'en

Dc foete Bruy t ift waerdich ,

Bekrans haer met bet eelfte kruyt
En Floraes pronck hovaerdich ,
Den Bruygom pa ft een Is u w'ren kroon

hotacràid'

"Wilt met te gronfte bladen

Beladen Ian OomsionghtteSoonJ
Ey Ipoeduhetisfpade .
Wei hem die foiider bloets verlies
Alleen door Godes zege

belai'tiijp

De zegekreegh van't Gulden Vlies
En't Schaap daer by bedege ._

Dit wou hy op fijn Iafons niet .
Maer vry met grooter eeren ,

Ter eeren van f;jn MUtgaiiet

tereercOder

Danck fy ons* alder Heere .

Wenfchet dat de Heergccn heylenfpaar ,

Maer alle luk te fame

tetf*"1*'

yjoQt
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Y00r dit rpick - fpelder nîeuwe paer ,tenyegelijtkfeghAmen.
ßaer me beflootOom - Ian dit kort: eenvqldich Liedt ,

Enginghdoe ( fobetfcheen ) ompijpiesnahet riedt»

Van ijieyningedaermc ( in »elden , boiTchen bergen )
T e neur cn fi jn gedieht , oro Echo wat te tergen ,

riep oocit na 't gefangh op 't eynde Van 't geluyt¿~^itlachmy

,'En kan niet anderszijn , ili vaatjen volgeneught,tEngeeftnie

J^en y ver was te groot , het wou daer feffens uyt ,Tenleftenme

Hier mede fwcegh hy flit , anfi houwende de lucht ,,^nangefie

' Gunc hy ten Hemel iond' door blijckelijcke reden ,Mitshyfich

En heeft die kortelingh op maeten rijm gefet ,Gelijckmenle

Ghebedt .

Op de Stem tan den Ixxlx . Pfalm .DeHeydenenz

O

Godtfesrgoedt ,In'topper-rijckderRi
Daer

6

7

8

,
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Over 't Vertreck
Van A : R : van Deventer op Harderwijck , ende van daer op
Amftelredam .

Op de Stemme :

Di moy volage Amour.

LAngh eer mijn Lief vertooghHeeft'teenighW

Door T ranen nat bedouwt ,DeBeemdenen

En vermomt iijn licht .

Dat Pbitbus fchuylt iijnhooft ,
Is om dat ick berooftWerd'vanhartenzin,
Goe Reys ! goe reys ! me Vrouw ,
De Son treurt om mijn rou w' ,Jk,omu(Goddin.)

O ! Voerman , paft op't Spoor»
O Paerden ! geeft gehoorHouwbequametrat,
Ey hotfe - botft foo niet ,

Ghy plompert voorufiet ,
Let op Luns en Radt .

Helpt toch mijn Lief in 't Boot ,
Dat bid ik kleyn en groot ,

Sta-by

m

Sta - by Schuyte -boef ,EylievevroomoJVÍaats

Ghy Schipper of u KnechtMijnbiddenisStue

iEolus geef voor windtDitover-fchooneKin

O weeligh Amfterdam ¿Doefpouwenvuirenv

Jan vander veens

OVE R-

z

e
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Woe Groldieloofe Heer, haar Gccfl korts bet ft gcgeven*Üatheefteen

ROL datIoofePapenHoertje ,SchelmenVoedfte

Teelfter van de Guytery ,Leytfoodeerlijkopííjn

^Vant hy is haar liefite lcindt ,
AI haar bloet - verwanten weenen ,

AI haar vrienden droevigh fteeneniOch!watiíTeralgek
Och ! wat ifler al ge wach ,

Roept toch haaftigh de gebuyren .
* t Sal met haar niet lange duyren .

O ! daar geeffe noch een fucht . 3Staatfonanietgeefieluc

Voelt de pois , die flaat fop fwackjesyLekeIafperlooptt
O m de Priefter , omde Paap ,

Otn den Uyl , en om den Aap ,LooptdochheenhaalBr
Met fijn Keers , fijnKrüys , fijn Bei ,
fijn ander Goehel- fpel ,

Warn het Puykje&gt;van de Hoeren ,anthetDroesjevand
y s
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Want het pit van alle qSaat,

Schier den wint ten Eers uyt gaat ,Siethoeift

Mors .

Och ! och ! daar geefs' haar geeft ,Datboosge

Heeft nù de ziel geipogen ,

Daar helpt geen flagh offtoot,(5'iedaardeHo

IVaar van .Ofteryemantwilde

O h
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OLIPODRIGO,Mengel-Mocs-g

S°°

de Velun , ajs . de lojfelijke V^foyeringhe
der Stadt WESEL .

D

En lagher van Philip om't Bosfjjn Nette»fpanden,
Enjoegh de Velu'.vdeur met moorden , roo *
ven , branden ,

De Betuw'was fijnwenfch , hyheefter voorgeklopt,

Hy loerdehicr en daar , dan't gat dat wasgeftopt,^oqj-acht

HEndrik dierocnheet de lager , ,Nuhernaamtdenßoere
Eerft geprefcn , nu verfmaat ,

Eerft bemindt , maar nu gchaat ,g*Hebtgehaaltwelduyfentfc
Met u Moorden , Rooven Branden ,

Indijneygen Vader - landt ,
'k Meen ghy fult bet na - der-handt &gt;

Op een kort noch wel beklagen ,foey,focy,opuoudedagen,
~lt: en fluyt uiet lieve Man ,

^°yten waartghy cenTyran ,

Noch vermaart van wraede daden »
Maar bekcfc , vol van genadçn ,
Wat , wat , wat , 'tis uytde fchreef ,

f * Schaamroy als uvromc tfeefX3

KbK
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Ditalt'fatnenkomtte wetcn »

Hoeíalhy u ( mccnrghy ) hecen ,

'k Wed hy Veddertu nietmeer .AlHvoor-behaalde

Jian die nummer iveer beilechten ,jàertjjt&amp;pleeght
Yeder een dienoenid' u Helt ,

Wie Fal a dòch mèer fo héten ,
't Eerüjkkleet datis verilceten , .
HoOrtde Boer¿t&gt; -41aeht eehs aan ,

Die in Veluw'wortghedaan ,pvcrtienaSoldaten,

Van u Fielen en Karwaten ,VanuMoordenaarsge

£) p - gevoer metMenfchen bloet .

Dit gebedt èn droevich fingen ,

Sài ha'àft door eje Wolken di ingén .
K. I&lt; ¿ C H r.

Rey van de Veluwfchc Boere *1'
Óp de Stemme :
. ¡r.

Bet Vinnigh ftralen vande Son
«csl ) . . .vi£ì noyooii - a

• " •«»••MtilS - - ' - ."h

GH y die befit des Hemels, ftoel ,Enruf

2 . Anfchouw ons overgroot ellent,Ons'Z
3. V
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5« VVy worden heel verbrant , berooft ,Daarnev

Menwoeltons ftrick«n omhethooft ,Enwerdenha

4 . ' k En wect niet wat verfcheyden pijnDaarfyan

t) uc d'Alba moet yerrefen zijn ,
VVie fou dit aars bedenken .

5 . Verrefen is hy voor gewis aMetbeulenuytterh

Die even in de duyfternisSijnfwartezielfooquellen.

6 . Och flaat u oogen eenmaal ne'erOHeeropuwek

VVy hebben laas verdient yeel meer ,Sooghymetons

7 . Maarneenu goedertierenheyt,Dieeeuwighl
Ontfteken met barmhertigheyt ,
Sal enden oniè trueren .

8 . Den val - ftrikdieonsisgeleyt,VanHenderick

Breek haaft ontwee , en uraf bereytVoordefenBoere

9 . Verblintfijn oogen en verftañtj

V ertnenglst met duyfent vrefen^Sijnnierenhartenin
V erdut fijn gantfehe weefen .

10 . Geeit Heere dathyvloek den dagh^Doenhy

E^dathy lang'beklagen mach ,
Y 4

©it

J

r
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Dit moorden , roovcp , branden ,

11 . Ons dunktalree , o grooteGodt ,Datgh

En onlen vyandt tot een ipot,

\Vel dapper hebt geflagen .

12 . Wy wetendatjhy wrekenfult ,'tGefch

D ies moet ons' quaal genelen .
T Yamfovmatk .

Sict Wefel vvort een doeck , ccn neufdoeck die dcoogeilsVan

HA, ha, lu5ey lie de Boeren ,

Nueens omiïethoeckje loerens'Hebben

V Vefeiroepen fy is Gcus ,

Nu begint de tong' te ròer en,Nubegihtmenvl

Y tier éçn op íijn manier ,
By de wijn , en by het bier,
Leftmaal gaande over ilraten ,

Hoord' ik hier of. klucht .igh pratcn AYaneenma

Niet lyel Rapen lijden mochteLaatfenuOjcmsl

( Seyd hy ) die gefchoren bollen ,
Te Yqgamus audi nos ,

Nu ill V Vefel , dan den Bos,

'k Hoor yaft vloeken Ifabclie ?

Aide Duy veis uy t der Helle ,AldeMonftersvanderZee

Maar als over zijn die vlagen ,

Sal hem dan foo wel behagen 3Ofhymetfijnblootega

Laat ons Godt vajti harten prijiènEnhemdankbaareerb

Y 5

r
34ö

, i

Siet den Getaanden Spek-Jan dwars voet den SeinjoO "Do

IA Semjoor kontghy fco kackenSc.Hijtvry

Daar kan Geus neef't mocs ms fmeren ,Dat'se

Dat 's een dre kje dat wel k linkt ,

Dat 's een ftront van d'ander werrelt ,Schoo

Druk noch wat dan ill genoegh ,OSeinjoorwe
Nu ghy ftoel- gank hebt gekregen ,

Lijdt met ons defaak geen laft ,-MeeflerPieter

Meefter Pieter is gefchapen»
Oui u ganfeh den darm te íchrapen ,
Sonder cenigli Jopen - Bier,
Want hy is een Scheeps Barbier,

Die maakt door fijn Solpher poeder(Spijtiin
Spijt Toledo en Madriel ,
Spijtiint Aachtenonder -ziel ,

Spijt fint j oris of fijn Swager,
Spijt den Rocmfchen Sleutel - drager,

Ja in fpijt van al de fpijt )

KbK
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Dat heel Spanjen krijght de íchijt,DuxHidalgosCavalter
Con vos pontos vos Nocheros,
Abten , Priafters , Jefiiwijt ,

Enge Noonen vaak gewijc .
Leke Broeders , Pape VVy ven ,
Gaat den eers nu heel op íchy ven¿

Jafoo overrlo'edjgh , datJtVuyrraaktin'tMaraanfcheg

Datdeur brandtfoo is an 'tfmoken ,öatm'erfoueenE
Met een Callekoenfchen Haan ,

Met een paar doufijn Saufyfen ,
Met een koppeltje Patryfen ,
Mç t een pan vol Fricadil ,

^t Luft nay niet, hy proefdie wil ,

Hoort hoe yloeckt den ftraten pronkerDenlaffraan
Krijt hy dus , jGíhier anders niet,

O FÏaminos LutrianosTrab'dorsaesCaftiliamPetroHeynCa
Meefter Pieter neemt in 't goede ,
't Klagen van Cabre Cournoude ,

Och den armen hooren - beeftIsfoodorgelijkeengeef

Want fijn fchyven íijn vervlogen }
Eafijn veerenuytgetogen ,

1 KbK 2evp - 323
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En'fíjn vcçren uyt - getogen ,

En fíjn hart berpoft van meet jPvaatwatrefthem

Raat watheefthy noch bohouweii ?VVatJuwe

Maar 'tzijnfchatten ( alsghy 'tweet )DiemenS
Heeftden geçl- huyt den Tiran ;
Alle tijdc het lhieer daar van .

Doch ik gun hem defeluy vel ,MeefterHeynd

VVancujß droçs is HeyRtje - maq .NuMarañaìk
O in geen Vijgh van u te krijgen ,
Die ghy fraay te koken weet ,
T ot u wraak van eenigh leet .

Pey s dan fonder te krakelen ,
'k VVil u Lucifer bevelen ,

Die íoc graaghjes op u paft ,
Die Duc d'Albaheeft te gaft,

Die van aanlicht er( van wefen ,SchijHtuVader

V Vant u huyt is alseen Zeelt ,

Evenalshet hçlfcheBeek ,

Ghy en hy , die weet te vleyenOmeenyderteve
Die ooy t in u ftricken viel ,

Keften 't lç ven ofte ziel }

díc»
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Dîes om u verráat t' ontvlieden ,
Kom ik u de vreed' anbicden ,

Doet ghy 't niet , foo roep ik ftrakSchoorfteen-ve

Lof-dicht.

Over'tbelegh van'sHARTO

O Spaanfchetilupiter dyn Oondcrkrcnckt gee» zegen ,gn,J'jnB

e halen wederóm , men vraeghter ganfeh niet na ,j/'sRocm,odW

, enomen 't zy alfo , waer an heeft ditontbroken ,'HeetcGodenie

•et door eenhouten Paart , alsTroyendoordeGreken ,j.opfy
chouvv hoe m'heeft betet de Peirel van dyn C roon ,

„r&gt;

Stuer TUtcht -MBY
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M E Y - K R ANS ,
Van verfcheyden Kruyden , over de m &amp; i
f als trefFelijke veroveringe 4er Stadt
sHARTOGE N - B O S .

Geleiert Inde macht des . Alder - door- luchtighßen PrinceYanO

-AandeEdele , Erentvefte , W ij fe ,Voorfin nigeHe
DE VENTER ;

Mitfgaders bare Gcfivorcne Gemeente ofte Vroedtfchap -

GHy Stylen onfer trooft , en Stuften defer Vefte ,Bewa-a
Maar fy die h irt en nier en alles hier belichtet ,

Heehu , en onstefaam , van 'tfware jock verlichtetSoí'chiel

Datons in plaats van Vrees de blyfchapheeft verfchrikt'Enw
Dips ftel " ik u terhant hier ran wat Rymery ,

Sçhaaghr het u nier, al yets tal behagen dy ,

Hoop , als ghy zijt on daft van wichtige Stadts fake'nDatditu

17 . Ed. ondtrdanige T&gt;tenaar endeMede

JAN vander VE^'ME
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M E Y - K R A N S,

^oe Silva meer als trots op bar en Maagdom pocbtetiÜeeftFred'rickHe

V R Y A G I E.

fi J~n ®ngehoorde vreught van onverwachte dirighcn *^mhelftons

Q~ecrften dagh vanMey ghy fuit onsheuglîjk hciighen^yteelle

ons moe^er d'aard^ie'sPrinçen docn laifvv'rierCvervvonn

\Ve nS.Woonningh fonder yet befehanít is van natuiren ,5^indeminn

°en hy den 1 ompen Smit twee hoorenen an palien ,^een&gt;onfend

ei op een ancjer wijs als die de fcheenen ilooten ,SevCWe'trot^
Wat
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Wat vooreenkrömme fpronglì is üin'chartgetoge11'W

Haar opgeblafen borii: van hooghmoet ende toot^0 'V

En diefc achten kleyn dieheeftf'in hem vergroot ,

id'

Sijn oVcr - grootfche Lief, in haar verweendewoon11On

Doorkloekedienaars van een grooten machtigCo " 1Die

Dies op fijn ouder - wets vermenght met nieUwe ínoffe¡"K

Hywcct van geen gevley , maartroeteltin hetvelt =

p,S

Sijn vliegendeBanierkomtbraafrontiom befette0'Sij

Mijn Mufaloopt te veer en fou my fchier vergetenTefehr

â
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levédreuts van moct houthaardeftuerfcheDerë ,

. rneoíte van't gevaarals 't aiaermimte acl

Tot
Wa een

inden fin wac del^en ^or^e ^eSSen i
mec gevley by hem uyt 't leger quam ,

¿ater°m Icomr uwen Prins de vorfchen hier belegghen ?DISCroonc

b

e ktivèìi van Madril en Ooftenrijck ,

Q¡eí-r°cht dees beyde t' faam door jalouzy an't rafen ,jj.w°ereafoec

&gt;t js at gaf haar weder bloet , dat gaf haar fchinckels merg , .^.^rh

Jîj, h Ci Ccenweynich an , maar wildaar haaft van enden ,tae'tdroe
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Hoe fckeert dé dr oes het fwyn wat krygt h y flechte vlock®0'G

Meent iìjnnen Vedder fo van 't Bosjen af te locken ,la,eene

Hyhafpeltginsenweer , voorHattum fout hem geloeHy

O bloet hoe paît dien hoet , fiet Wefel is gewonnen ,Hoeda

'k FFed'hymcent dat V Geufen hagelt ,Nuhe

Hy dieden ftercken Leeuw wou ftricken in het garen &gt;Wou

Of fijn verftaelde hart ter harten gaet het vryenDatkanmen

Op dat fijn Silva hem eens komen mochte te fprack ,

Maer fy bly ft even bars , dit kropt hem inden gorge * 'Noc
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% defc melody To quam hem wel te ftaade ,îfnvreeiTelijckbanke

Mach dar mijn is met recht , fprak hy , wel Mynnen ,^.esMind1h

anc'ers als den dwangh deed' haar de trots verd wynen ,Vvreech

Trochee .
IJ En eeuwich lof verdient den man ,

» Die fulcke Cierfels vinden kanVanwaardenongemeene

Om daar me't overheldich hooftOns'Princesheerlijcktebek
Heeft Celon niet dac wel ghelij k ?
Ofc China oft Perus Rij k ?
Om aan fijn eeren Pruyck te hechten ,
O ! dat ik mocht , oft dat ik kon ,

Ick trock wat ftraaltjes uyt de Zon ,
En fou yet Hemels voor hem vlechten . '

Voor hem fegh ik voor wien de doot ,
Door vreefe inde werckers vloot &gt;

Indo galérienOftand

fich voor wien een yeder vreeft ,

Hoe vreeft dan nu 't gekroonde Beeil ,
Met alie haare buyk dienaren .
De groote ziele in fijn ruft &gt;•

Mauritius hooger.£.enic

Z *
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Of fohet fien van boven - neer ,

Alleen toekommet Godt , de Heer ,
Groec hem in plaatfe met genaden .

Dat hooger geeft de harP nen quelt&gt;Enfchrijftvan
Ick geef het over aen een ander .

Waar vintmen ilof tot lof foo reyn ,

Voor die , daar by geleken kleyn ,
Moet zijn , den Grooten Alexander .
's Hartogen - Bos altij t geacht ,

Onwinlijk , wint den Prins met kracht ,Onrrentinc

Ivi et Wefel't Heerlijk gebouw ,
OFredrik Hendrik vanNafTouw ,
'k Word' hees van ítaach u Roem tc ipreken .

Wt - tocht der 1fabeUtten,

NA dac ick tot Meefter loris ,

Had' genut wat ßrandemoris ,

Met een weynichje befchuyt ,

Ginckik's morgensgoet tijtuytOmdenuyt-tochte

&gt;k Sal den Maandach wel onthouwen ,
Seker defen Maandachs fpoet ,
Smaket Heeroom foet als roet ,
Siet wat vol k komt hier te waghen ,
Met de oogen neer geflagen ,
Met aanficht ftuur en prac &gt;

Ctatiçh als Ian Pelfers kat ,
Stemmich als een Bok van Romen ,

Zijn dit van defijnfte vromen ?
Die ten dienfte itaan van Bel ?

V raagh d' ikaen mijn meed' gefel .
Die fey j en begon te fcheren ,

Defe vogels i'wart van verçn s
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Zijn de Ravens haart: gelijck ,

3Í7

Die in 't Babilonie RijckZijndemeeftevanvermögen?

Want fy picken uyt de oogenVandeflechtenallegaer,
Die haar blind'ling volgen naer ,Diehaardienenendeeeren,

Die al doen wat fy begeeren ,
Die al doen het gunt fy raen ,
't Zy van moorden of verraen ,
Of van and're fware faken ,

Sy zijn 't die de werelt makenOveralinrepenroerWantfykrijg

Maer het grontfop is fen ijn ,
Wacht uvoor de Hipocriten f

V oor de vogels Iefuiten &gt;Siet'datghyfcwelbeiiet,
Diefe kent cn kooptfeniet .

Jadocht ick is dat geprefen ,

Dit en moet geen Mak'laer wefen ,Ditlooptfchricklijckbuy
V ande zolen tot den top ,
Vande voeten tot den kop .

Dit ( feyd' hy ) zijn baftertSwanen ,Maaghfchapvandevoch

Z 3
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Van het Klooíter haípel - tuygh ,Qualijklichtenvande

Defe met haar graauwe Kappen ,Datzijnßroedersva

Biechters vande naakte Nonnen&gt;Straffersvandevoll

Geyle Satirs in het minnen ,

Bacchus dienaers in het Ninnen ,O!'tzijnfulekedronc

Dat zijn Lutzenborger droefen ,Diegaan'theeleland

©feen Aap van Barbareyen ,

Maar hoe gaat dien luys - bus fchreyen ,OfSintJobhe

Siet het kruyf-volk dat genaakt ,MetMortierenendeS
Want de ladingh is te fwaar .

Nu ik weet niet meer te feggen ,'kMacherfoveelopga

Want den uyt- tocht is gedaan .

I . VA^

BS9

ï . VAN DER VEENSVryeNederlan

MY dunkt niet anders , of ik hoor5tGevleugeltvolkin'tg
Vermenght metfulke Pfalter - Clank }

Oflfais Soon den Heer te dankVoorSaulwe'erbeginttefpel

Alleens fo klinckt , fo finght , en juyehtHetVryeNe'erla

De vroome harten vol van gloetDieroepenhevichdoor'tge
3tZijndijnne , o Heer ! nietonfedaden . &gt;

Ghy gaaftden Dwingelanteen klap ,

En naamthem Wefelmeteenfnap &gt;

Door Wilhems Soon en dynnen zegen ,
3t Welk hem fijn mocdich hart verftaalt ,
En daar door Eer op Eer behaalt ,

Meer als oyt yemant heeft verk regen ,

Voor eerft heeft Fred'rik wel en bet

Op Oldenzeel fijn Mes gewet ,
En heeft gefwind dat hoon ontgonnen :
Daar na kreech 't ftarke G rol een fnce ,

Dat ganfeh Hiípanien iuehten dee ,
En Duytfchlantvloeken volle Tonnen .

_

„

Als nu dit proef- ftuk was gedaan ,
~°e trok hy eerft het Wapen aan ,

En lict fjjn FJorenbergh blinkentninhetdreygefiYsnden
Zi 4t
ta. —
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Soohieu hy Wefels banden los ,
Dien Scherm - flach deed3 den A rent hinken.

Hoe lelijk vieldeeerin 't flijckVan'tpoffichmoffichO

Terwijl dar ghy dus fchendt en moortSoowerdeghyd

Dijn Wapen - ftal , o woeftewoeders !Metalledijnge
Dieftreeku Geus - neef van hetgat ,
Dat was eeti dofje mannen broeders .

Was datniet erger noch alserghVooruo!Gravevande

Telaat waft doe ghy knorre . morden ,Hoekankertud
Wat dunkt a v an dat Vedder ftuk ?
Ik meyn het is om dol te worden .

De boofheyt die u volk bedreefDatginghtevreeílijku

Ik hoop ghy fuit u leven bet'ren ,Eenandermaalfofch

Of dijnen Vedder tot een ftrafSaldydeBoxfenbetopv

De Boflche - Maaght die volghde ras ,Dietrotferalsoy

Op haar Mouraflen , Schans en Wallen ,SynamdeDe
Enhceft de Prins 'tgeveft gegunt ,
En liet haar in fijn armen vallen .
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Door dwangh fo wert hem an - gebo'on ,

De Peirel van Philippi Croon ,

Deftarkfte Vellen fijnner Landen &gt;

Fl ok Fama beter als een TolkOndektentan'rgeraandeVolk
Die daer van't famen klipper tandeo .

Noch blies fy met een ftrafgeluytMendreyghtnochbetdyng

Dies hebr ghy reden om tefidd'ren ,DenSpaaníchenVorftd
Metal fijn DonsSeinjoors , en Ridd'ren .

Dies Belgica fris wel gemoet ,
Treedt onfen Prince te gemoet ,

Met defe Greet , O Roem der Roemen !
Sijt welkom Chriitelijken Mars ,
DiePhilips harthoudtinde Pars ,
Hoe fai ik eerft ofleft u noemen ?

Doch ghy die zijteen Batavier ,

Goet Ronds goet Zecuwsna'sLantsmanier jUwalchtdeal
't Welk als een Schouw - ípel wertgedaen ,

Dies vanght ( O Prins ? ) u dienft - maeghtaenEenvuldichlij
O ! dwingcr van den dwingelandt .

Dit feyt &gt;c vereende N e d e r - l ant ,~deuchd'enkanme

moet ik mynen y ver doenirf?meteenCransvan'tgroen

? c gunft en flechte gaaf voldoet ,nVeerdandefenLauw'ren
Z 5

V«

Vermenght met Mirt , Eyloofc en Palmen ,Totteyk

Meteerlijkaf-fcheytdatfegongh ,
Doch eerilfo hi effe an , en fongh ,

Voor Fred'rik Hendrik van Naífouwen ,EenHeme

Stein , 79 Pfaltn .

é

iL K Yn Heer , mijn God , mijn Scheppergrootvan wâefl1V

Mijn hart en ziel wil dy een Lof-fangh fingen .

Noytin dijn heylieh hofIsdijnvol-komenlofDoorallerEng

Hoe lieffelijk van klankMetParadyflchefank
Na waerde recht gefongen .

,.

Stuer RM"

Graaf Jan van NaiTouws

WATE R - Z U C H T-

IA Schipper Ian't is waar dat die in 't water fmoorenEnzi
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j - n ghy ( alfo men meent ) zijt defen dans ontvlooden ,_J-enSchippe

Een ftrenge loop : dat is de vlucht ,Derranen:bracke

De vlucht maakt ook wel acbtcrlaft ,
Daar't bracke water wel by paft.

D

Oe de Bergen fwanger waren ,Schrikteyedervoorhetbaren

Neen wat ( fegh ik ) 't was foo veel niet .Neenfooveelenwasude

Lieve Jan , mee al u hulpMetuSpecken,Walen,MoffentMetura

Dit is dimmer noch als ílim ,Slordigeralsfchytebroekje,^
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Door die fchand5 die u ontmoet ,

Dich de eere kunt ghy mijden ,

Daerom hebt ghy luft te ftrijdcnTegenugemoetenb

Dus wat baat het dat de ZeeuwenUeenSchipvolfp

En of Borgers , ViiTchers , Boeren ,Overaldenbeckfo
Datter aarde en lucht of waecht ,

Dat de Vrouwen daar van fingen ,Datdekind'rendae

En ofal deßootsgefellenUwatmetdeZee-vaertqu

Schrale Veerman van T er - T olen ,Bleeftfijneygen

Van u vreemde vloot en vlotten ,

Van u ongemeen bedrijf,

Van u pleyten , pramen , fchuyten ,Datfylachen,jouw
Dat en raakt u niet an 't lljf.

't Schaet niet dat een lichten zanger ,SinghtvanIa

Dat en acht ghy voor geen fchandt .Wilmenoockte

C2Ü? "
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Qü? men door u tot den val ,
Doe ghy leech weer - om moil varen ,

Dat u krevelden de hairen ,
Datisookalnietmetal .

Ofghy fchoon fo fchandich vluchtenEngaaftduyiéntwa

Doe't fo branden achter't gat &gt;
Doe't u was fo na gebrou wen ,

Daar u docht de ziel te fpou wen *
Tut , tut , tut , wel wat is dat .

Wilden lager u begecken ,
Toont hem eens fijn oude vlecken ,
Wijft hetn na de Veluw weer ,

Doch daar dorfc ghy niet af feggen ,
Want daar liet ghy 't lelijck leggen ,
Dan wr t geeft ghy om de eer .
Ofu Vedder , ofu Roede ,

"U noemt fchantvleck vanden bloedeEnußroederhoochb
Prince vittOrangicn

Scheld't op u verbaftert weefen ,
O dat l'ai wel dra geneefen ,
Want in u is cer noch fchaerat .

Onbefchaamde prickel ftooter tOuonhcylwertveelgrooter,

Soo ghy blijft den ouden Jan ,
Jan en weet van geea geruchten ,

Jan is befich met het vluchten ,
N u goe reys Ian moflel - man -

lanis op de vlucbtt De Winden die hy fucht,h'jgkt

Wel op het Roer , foo Schipper ian stuer Recht4
S tuer Recht .

i AN
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IAN vender VEÉNS
VERKEER. SPEL ,

Op 't Bat ement nu kortelingh binnen Lsíntwrf"
tot fchimp ViinUen Pnns van Orangien ujtgebcclt&gt;

DOeonfcn Delffchen Mars Mooy Lieven dede bevCjD

Derhalven met fijn Heir weer - om te rugge toogh ,Datlicht

Volkomen was de vreucht elk ícheen van nieus herboïePW

Ba fo fiet Gentenaars , ba fogoe - liens van Brugh ,Waar-om

Ghy zijt galiaardt , a£lif, gentil om t' inventerenYets,raars
Hoe foet is u difcours , modeíl en amiabel ,

Harmonieus u zangh , u jeften agreabel .OjaghyfurpaíTeertd

U moeders gelardeert door alderhande Nati ,
Want yeder is een ftrik voor vreemde Cappellaans ,
Dus is 'c u an - gedrayc 'C Icaliaans en't Spaans ,

n

qqI

Dar

ans en Portugees : doch 't Brabants fchijnt hetInnaa^tn

Inf

ant heefc de fleur van wel componeren ,

^ JenleUs eXpeert 5 (jaar 2. ¡j ri depradifijns &gt;

{o ^rpen ghy fiooreert van brave Retrofijns rDcRondellsheefcl

Wt vUfe (

ghy feght ) dat hy met grooter haeft¿eänderenvertro

^ü" .ltlhoudt van dit fpel dat falmenhier ageren ,entieMeflieursmen

S C H U T.

Hier fiet ghy recht Verkeeren fpelOvrindenditverk

Dies wert het te gen ons gefchuc .

Sta by Verkeerders kom en fietIsditeenfchut?datdu
t&gt;A

OelijcKCrPen °P 5tT onneel word5 's Prinçen beelt gedragenNadatr
lange wijl fijnbeeltenis befach ,

Men ma k r ( na gcclaant ) een Doder voor den dach ,Proverilach

Op

3 *8
Op dat een yder moch befichtegen het hert ,

Het welk van yeder een voor vroom gehouden wert ,Ditfte

Men feyde fulken Prins , fou daer geen hert by wefen ?Tenl
Ha ! ha ! hier leyt het hart recht achter inde biel ,

Daar kreetmen over hoop , men jouden op den dooden &gt;Da

Maar vrienden toeft noch wat , het fpel is noch niet uytCONTRESCHUT en REST .

Des Princcn fpel verändert heel ,

H y heeft Het bell dat fcbeelt te veel ,Hyfmijt

Tormcfccns , Siet daar hy heeft de fchijven in ,Welmanne

Gegangenen Hy neemtal vaft met hoopen uyt ,Antwerp
Het wert ook tegen u gereft ,

Ja gecft hec vry dat is u bèft .
Vermomt , bedeckt uhooft , gaatindediepekuylen
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Sie K eerel°°E geílacht , da Baftert Spaans gebroet ,
j, noe dijn cygen Mes dy prickelt in het bloet ,

Qv.eeLnu eens voor den dach O botte Sacke - dragers ,$EíelsvanuB

^oejyiamoluk , van uweti MoíTel - man ,t'annijdtdemannietop

°nderinde broek , miflchien ghy füllet vinden ,hfiit?anrienfoek

rbbelaarkes íbek , wat iffer dat u deert ?tjygewiseenhart,waarto

Ronden harten 7. ij n door't felve hart geble ven ,
De Jt is vry en los , en even wel in fchrik ,

Oberai te mael die liet hy in den ftrick .

^arte won fich felf , en liet de reft verlooren ,hartedatterquam!b

Q ant 't is van 't koufte ftof , van bloodtheydt ftout en wijs ,
vf^akt van Noortfc fneeuw , en van Mofcovys ys ,
-

' U

f&gt; /\ /&gt;

*

.

.

.

.

'

'

et
tie^a^en
wacker an , de wacht is u bevoolea ,Hetdaarikverm
aat U k'ven an '

barte komt u toe ,

G^y r^Cec geen ander wech als inde linker fchoe ,Maar"?eC^luwee

tvvjj llndcn dat ghy 't faacht fout ghy het hart 00k kennenî)iedaar
Ik fIe

5 een hart ( foo 'k meen ) als twijfken van een haas ,GhyWat

Aa
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En foeckter niet meer na , maer yeder loek het fijn ,Datboos
U harten 2, ijn door't fijn gelijckerhandc verloorcn ,

Maat onfen vroomen Prins , die nummer moet ontviel jGhe

Syn ganfche lijfis hart van boven tot beneden ,

So woont dan 't moedich hart in al fijn floxfe leden ,Antwerp

Stutr Recht .

Vcr^nijt - dicbttegens Ian vander Veen , Lode " '1e

NEn ongefnoeyde fiel , n'en fchrobber vande nijdt&gt; , . [ fN

Een die van jonghs af aen meer guyten heeft geachcAlsvolc

-

III

!

! !
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aooven by den fangh ! o blinden by't couleur !r3en(ìchtfondern

Q yJpreken vande deughc ? ghy u te gaan verkloeckcn
tn feylen en gebrek der menfchen t' onderfoecken ?OfeiVangebre
'angni verlegen flijk in een rioelen rek .

Q^fghy niet plompen uyl der deugden fchijn te mijden ,Heíf.Uwb

ik licht'lijk hoor' uytu mifmaaktgehuyly''kyhoudenmoet
Va 0 * , ^enen blinden uyl , die noch fult zijn befcheten
¡i? ^'uylen u gebroers , en van de uylen g'eten .
0

ac

ik tegen u met reden gaen ten ftrijt ,}\rUmaekenftommeta

Jv fn 3 dat en luft my niet , ik weet , wat dat fy krygenSvenendoll

pefu vry de eerdatghy ons kondt verwinnenIjjeilgenen,infpijt

Eti * r

Ifcjl

Cr vinden noch die füllen * Conponeren ,OnJ*enenplaen

S'iy mooght eerlang door fchand en Ipijt gedreven ,,elafern
A a a-
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O PhœbegrooteGodt , ikfchroom' wanneerikfíenSoog

Ghy moeft hem het geficht van u Laurieren weyg'ren ,Ghy

Gelij kmen i ? gewoon de verckens te doen dragen ,

Wacr med'hun wort belet het kruypen doordehagen .Oftem

So bid ik dac g'hem fcheurt fijn bakhuys van malkand're11'En

Daer fai fijn woonplaats zijn , hy fai daer zijn gefeten ,Verac
Soo'n fai by maar als vorfch van ons lien zijn geacht .

Ik hoor daer weer 't gefchreeuw van onfen fotten duHeVer
Het is een Satyra die ik u heb geíchreven ,

,

Ghy hebt voorwaer een ftuck dat weerdich is bcdreveSoo

Daar u toe helpen kan het puyck van uwe vrinden ,DenSch

lek ben al veel te fot dat ick my lact bekoorenMetuwenle

KbK

evp - 32 "

at ( al hoe wel dat ick met heel ops Brabandt fweech )\\fntijdufala

w anneer hy door fijn kracht een yeder lai vcrkonden ,jNat"gedieh

pot fuit gaen als een die deuchdfaem lieden haten .jykattenovera

Pferden hier en daar die iullen met hun voeten.sêhyontrenthun

niet vallen neer voor ghy en komt voor - by .ìeWers°Pftraetee

n die hem loopen naar , men fai u tallen aen ,y°Rhymaerbygevald

Q lai ooek daarom doen ( o Weert vernielde floef )

PU onfalich lijfhaar alder - eerfteproefj^nu¡anvanderPeengaat
^

Steunt op Godt .

^ntVfoorde anden Laß er - Logen , dichter

J A N VANDER VEEN
Op fija Verheer -If el.

117 Anneer my quam ter hant den Hollanfchen Verkeer,*Dieg

Aa 3

!

! !!!

!

Hebt

! ! l ! ! llip
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Hebt aen den dach gebjpcht , heb ick her overielen ,Diesiku

Als ook wie dat hec hoort , die roepen over luyt ,Watvuylder

Het kome my noch cepas om vagen mijnen eers .Ghyonbefch

Waer me ghy lompen boer foo fout ghy dat uytvoerer. ?Datw
Maer als een vuyl fecreet , van overvloet geperft ,

Door volheyt van den dreck , wel door de mueren berft ?Soo

U lailer leugen taeí , een deel befcheten reden ,

Diegeeven eenen flank , en flinken als een pry ,Terweirelcfo

IVlet oni'e Retorijk beflaetghy ook tefpottenWaerdoorghyt

Noch i it u niet genoech te lafteren 't gemeente :

Maer raccktdeJPrinçenaen , veracht haer tot verkleen^ •De

Dacr noch fo korts gele'en veel duy fent mannen vluchtc " 'A
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Waero m foo fpot gh y m et G raef JanHetisnochtansf

H y heeft foo menichmael getoontSijnkloekedaden

W ant als rnaar uwe Prins vemamDatdefeGraefinV

Soo was h y , foo het fcheen , vervaert ,"Wanthywe

Dit was het geen dat hem bcwooch ,
Dat hy weerom te rugge tooeh .
M;

ift dat u Prins uyt Vlaand'ren is gewekenf^aenenblijktniet

n v'leynen fchamp een ander op te dragen ?®yto'^chr°bber3vuy

y ïij c den lafteraer , ghy feght dat maer alleene .

Alst&gt;rorn hebt ghy verdient een alfoo grooten ftraff,
cecu'gh fieltom fijn mifdadengaff.

Mag j ert Uwen Prins , en fchijnt hem te verfchoonen ,W&amp;Uaet^

Die y J' ^°° fnooden boef laet over ftraten gaen :S°0/•,enVroomenP

A a 4
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En om dat defen guyt dit ongeftraft fou feggen :
G aac hy dat op den hals der Retorij kers leggen ,
Hy feyt dat wy tot fchamp die hebben uytgebeelt ,
En op ons trots Tonneel , foo openbaaer geipeelt ,

En tot des Prinçen fmaet fijn beeltenisdoorfneeden ,Enfoof

Hy liecht gelijck een dief , dat fweir ik voor gewis ,Dusgrijp

't En is ons doente nict , de Prinçen te verachten ,Metdwafc

Maar defen hangh - broeck fpot met fijnen eygen Heer»Enop

Als ook de Vrouwen van ons Brabant weert geprefen ,Sood

H y íleekt geen uyt , dan feyt een jeder is een ftrikVoorvremd
M .-jar dat aen uwen naem een groote oneer geeft }

Dat is dat fulken fielt in u fijn wooning' heeft :

Ghy hebt den braven Cats , den foetften der Poeten :

,Al

Maar als een rotte vreucht by uyt - gelcfen fruyt :
Soo is Ian -»ander Veen , daerom foo royt hem uyt .

Daar dient wel op gelet , ghy treffelijke mannen ,

U Land t fou fuyver zijn , waar defen fchrokgebannen .Dusgr

Stelt hem foo op fij n bro'er , e n geeft dees vuyle vlugDenbeíT
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fv's ghy dat hebt gedaen , foo fult ghy dan bewijfen ,atBrabantredenh

Al ift alfoo , I an Vander Veek ,Datuditra

En draeght my daei'om gecnen haet ,
Ik ben noch al den bellen maet :
"Want al wie dat u dicht aen hoort ,

Die zijn op u foo Teer geftoort }

En yder een die feyt , noe datGhyhoorttefittenopec

Dus had u Brabant tot een buyt :Ghyfoudtdaerfon
¡lJ&gt;annoch iteren.
Antwoort aen

'AN

VANDER

VEEN ,

Eerloos Leugen -dicbter tot ^mfterâam ,opßjnenHolla

hacft my u gedieht is onder d'oogen komenYefnoodenLafte

h ^ ^ a'seen Vileyn ) hebt uyt de vuyft gaen fuygen .¿atudoch

"^at Oort my op dees vraeg , u meyn ik vander Veene ;bç&gt;en
A a 5-
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Ghy Eerdief, Leugenaerj ghy Lafter - tongh der V rouWeVa

Waerom ioekt ghy dees vlek Antwerpen in te vryvcn !

¡1H

Waer op dat menich fpel gefpeeit is en vertoont ,

T ot lof van eenich Prins wiens daet wy doen herbloyenSoo

Maer neen men hoort de pen te ftieren nade reden ,Enletten

Ghy toont wel dat ghy zij t der Prinçen eer - dief vais ,Wantg

Maer foo ghy defen kendt voor eenen van u fch'aer :
Soo'n acht i k n iet een fier u lieden alie gacr ,

Neen , neen , den foetcn Cats , noch Heynfius daer neVeEnm
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Of •

f1 uiden modder - kuyl van uwe fpou - gedichten/Wordenan-gegrim

\)J fingen51 aen een galg , oft ftelden 'z op een radt .¡\-^'°udenmetged

\yec al u fchimpery , en daer nice veel naer vragen .

¡u âar dat ghy ons in't minft de waerheyt had gecoont ?[?cruvais-Leu

Seght my do.ch Jan v anderVeenenHebtghya

Dat ghy fteekt foo vol bedrogh :
Neenten kan gheenEfel weicn .
'Want den Efel wort geprefen ,

^Waet hy niet foo lCiy en traegh ,

Maer ghy fpoût ùyt ûvve maeghSpeekTclalsdeAderHang
Dat íí vleckigh aen fai hangen ,
Soo langh als de werelt ftaet ,
Ï ot ú lafter ende fmaet .

Brandt in Liefde .

Ianvander Veen , op fijn Ußeringh
p, p,

der VroÚTven .

Vj p - 'jekden fehouwen ùyl vlieght in de dûyfterkoten ,OmjaarS
Verden nacht begint , is Yreûghdich en çnbonden . x

$00
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Sookomt Ian Vender feen met Gjn vervloeckt gedichf ;Datn

Gelijk Adteon deed' tot fpot mocht horens dragen .Ghymoc

U dunckt dat ghy alleen de wijfheyt hebt gefogen ,
En dat hier niemant niet fou tegen u vermögen ,

Ghy fpot met onfe tael , gerooft uyt Breroos geeft ,Gmçiere

Dat hy daer als verwoet mach kefFen , knorren , huylefl ?Enm

Èelç
\tya

* * N vander Veen verändert u wen fin ,
ru fchult , en haelt u woort van achter in ,

Êefev y10 ghy51 niet en doet ghy fuit noch van de hondeninhoiop'ti
¿at

dit voor ge wis , met neerftich overlech ,ca'suwenvrient,um
Brant in Liefde,

8 iati vander Veen y E ere - loofeti Prince»Jcbendt

t) ^enick u duyvels dicht met vlijt had overlefen ¡

D0ci at weerdich is befpot , befpout , begrimpt , begrefen ,Volhm'Jn

R erv''oekte pen derffchrijven dat fy wilt .

^hv na ? ^cus tongh g^y gront - fop aller boeven ,\tyy^rinçeneere-d
, §nyophun verwoet , fo dapperuyt komt flaen .

Volr6hy ^nv^'a ^aer bitter borftgefogen ,
Oh andelijck fenijn , en weder uyt gefpogen ?
Qhv r^Uc^' »
^°P ' ghy hont , ghy dullen dwaes ,

\¡V¿L ^robbert van 't gefpuys , ghy ftrop , ghy galgen - aes .W«îe

Schag^ vervloekte tonch die Prinçen eer berooft .

s, "r /tCcßy u n'ec j ghy loer , des leugens te verfieren ?Rech'mocht

er i he /krllimmePen 'dac fy niet meer cn dwaalt ,
Wixem vyer tot ftofin ftucten maalt .

Segt
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Seght my wat gast u aen dees faeck op ons te dringen ?Oftko

Ojae ! het körnt u toe te ftraffen de gebreken ;Watmoecera

Soo welin Hollandtals ip 'cBrabantsHertoghdom ?Ickme

Maerfeghtghyfnoodenguyt , wat mach u doch beroercGe

Ghy baftert hoeren kint , ghy vuylften van de fielen ,Dieind

U moeder is geweeft miiTchien de vuylfte laef ,
Die oyt ter werelt was , een aller boeven flaef ,

Onnutten vuyl katijf , daer jeder mach voor grouwen :Debe

Loopt met u In oot gedieht , foo langh ghy loopen mo^ 'To
Spout daer u fnoot gedieht voor aderen en Hangen ,

Want ghy alleensken drayt den ftrop om aen te hange» »Gae

Gaet henen eere- dief , dees daedt u felfs befchaemt »Looptm
Keen rekel fonder fteert ? die nieuwers nut toe is .

lecite/door

"

¡f¡,

3 Sj

^ H

T

T E R - K

E E

R.

Vander Veen ,Waanreden.
Ian Vander Veen ,biandevanRe'ene

K] ^cWel hebt ghy ghefey t O vidi !geene
dat dewortgenaemt
namen'tBi-.eerdickmaelspa
,VEEN;w
.

v'ndt dat naem en man heel aerdich voegen t' famen .

•Hytck

back " by fijn gedieht ( des hy hem wel mochtfchamen )Stouhyee

ßjn REDEN niet en is dan enckel WAEN .GJsyengro
V a xie verAandeloos en vol van hoovaerdy ,

^ RE'ENE VIAND is , ennietdanWAENvfijnRE

I^^ande lafteraer , wat ill doch dat u quelt
¿¡e ,hoofc ? Jaar door ghy waent dat al de echte vrouwen ,
H * °0e Brabant lijn , hun trouw vergeten fouwen
Y Vrertide Cappellaens , gelijck u dicht vermelt .
In

logenaer , waer is ten thoon gcftelt .

^OnrijI ? tWerpia ( wilt my dat doch ontfouwen )Gel;;l^inchvande
^een

en louder ftaen , en iflet niet gelogen .

Oft : * c is gedroomt oft wel uyt uwen poot gefogen ,crsecn,alsghy

Schaemj

;

1KbKW

¿

5

6

7

8

!

3 84

Schaemt a der lafteringh3 , dees' logens te verfinnen ,Spree

EVERO SA^'

F' Enen lendeloofen ílimmen ,jSchotíten,ft

Langs fijn braycn op den hiél ,

Wiens nooyt gekuyfte teenenDoorfijnfchoone

Wiens noytgekouftebeenenZijnalseenrouw(la
Wiens boxen ande knien ,

Neffens 't gat zijn ongefcbendt ,
Wiens onbedeckte dien ,

Wint en regen zijn ge wendt .

Wiens opgefcheurde mouwen ,
Toonen van de tijt de kracht :

Wiens wambays uyt den rouwen }Gepicqueer

Wiens werckelijcke handenSpeienopdefielenh

Wiens bruyn vergulde tandenAltijtzijnaleven

\Vi^
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Wiens uy tgetecrde wangenAltijtbloolènalsdeaerd

"Wiens fchaerfe knevels hangenOpdenhalf-getuyg

"Wiens fmerte neus riolenNoyrvannatenzijnbero

"Wiens nagels altijd dolenLangsfijnfchorfcenluyfig
Sulcks is onfen Vander V'.en ,

Onfen bloedt - vrientvan dentijdt ,

Doch hy is 't noch niet met rc'en ,
Sal hy 't worden metter tijdt .

Vivant de geen5 die le " gens fprekenZijntotgroúwe

En die gaet langhs dwerfche ftrekenSaleenskomenin
Steúnt op G o dt .
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Leughin - dichter , Vrinctn - blamír , mits ickyan ù Itùgcni vfja
t

m

«_

¿

lc{ çn "v'mcie nlet icquamtr

^

j /1

/ y» /.

¿ «m

Jê 1 *

OnVf-

\J^V

Vander Veen'tIseenreenDati'cku,

te fchcncktn als ccnVande

Gevenu ,(In'taenmerckenVanuwercken)Eenenlo

Want waetachtighGhyzijtmachtighDoorudicht

Fraey geflieht ,TeverweekenEntetreckenOnfejo
En dan voorc(S00fyfegg

Daer ghy medeKrijghceenftedeNeffenshun,Die

Ick och armenMoeton

Datiy mögenZijnghetogen(Tothunftraf)Ineen

Dat n hooftIsberooftV

Nieuw te makenVandryftaken,Daerm'ineenédr
St tun t ep Godt

s.

Ut , codr^ijnb^ &gt;
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'AN VAN DER VEENS*AATS-S
'Vc^er'fiuyt . °1&gt; d* Leugett - Laßer , ugen hem
^ !¿'i?0gcn¡dcor eenige Ñámelos s Antwerp ! Ittht Gcbroetfel .

Veel gerúchc , weynigh Wol»
/I

Ntwerpen methaer Soons dicporrcn onstot.Mfpele

Te kaatièn metter handt , 't Verkiïr.-H0oispelzi

£y y , lQe fy in " t begin beginnen te krakelen .Sy~lendenuyttetpar

Tot de Leugen -JchelJers.

in

\if j i

'e'^loe dus ) hoe dus , fus , fus , al facht goe mannen*°ekruyfte

. * i» i

Çn hpi rf oliv rliic . uri *» h /» /a Prot« ti rmA * *&gt;r\ Ü
Ve Wf1
t»eircghy dus , wieheefret u gedaen ?

H 'eheef U ^Us ver^00rC

w'e ^ee^c u dus befeten ?f;Qef,udusberoert?

reut "? 2'11 u ^et 'ijf&gt; ^oe bortelt u het bloet ,jjoeftreu.deborft,hoevo

'^Jorn dit gewaer , hoe wil hy met de foe ?
B b i
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Hoe wil h y mette gard' u paddichlijf aft ou wen ,

D ic ghy het hert , die longh , de lever meent te fpouv.'i''1 VW

Ofheeft hy watuytjokgeboertet ofgefchreven ?

I ; At ghy daarom den bloed foo fchendich hebt bekeve " 'So
Kreegh botter inde pap , en water in het moes ,

Gingh barrevoets te bed' , ( eylaes ! watiwaarder Iif efl )Uki

byezel , uyl , ghy fiel , ghy lompen plotnpen guyt&gt;Enho

't Isairijd't oud'en 'tfelfd1 hetgeenghyhem totfpotPHo
Si io doen de Ezels oock , dat is genoech gefeydt ,

^

0 &gt;ck zijtghy onder't Juck der SpaanfchewreedeSpeL»ies
1 ) en Ezei die ghy fondt weerom na Brabant gaet :

IVlaer haríTeloos geípuys , ontbreynde hollé bollen &gt;Oatme

'£ En waer alleen voor u die hem vermoorden wilt î ßfl

1
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H0ns nu befien wiedatden Uyl fai wefen ,
Vç , le het licht bemint , of die her fchij nr te vreeien ,

Kîaa îarc u ghy als hy met namen en bediet ,
Sie I neefi } 5t is veer van daar , de Üylen doen dat niet ,

aar&gt; daar vi jegt den Uyl , den Uyldiemoetvcrhuyicn0jCertvan

fpeurt ghy nu hoe dat ghy u verkalt ,
\Vat L °§er dat ghy klimt hoe leger dat ghy valt ,

£Cf)

ghy nu gemaakt , wat hebt ghy aengevangen ?¿en1vangc'ch

&gt;tSQnë is rauw , u keel is heefch , van Fiel te feggen ,hePlsdekoolnietw

1 OL , .eet hem leugenaar &gt; dat xij n wy al te famen ,ls¿'echtetmetvoo

6at , echt dat hy het Spei heeft uytten duym gefogen ,'%SuUtnr"erbo

Van vert het noch voor waar van duy fenden gelooft ,[inpk^cnnoch
Bb 3
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Iii waer of is't gejockt , 'k cn wil niet gaen bckijcken ,Hetqu

* Van onfen Palatijn , ofift een mifverilant ,

Daer werdt hy af- gebeelt als platter achter Landt .Enhaddeae

Of weet ghy hièr niet van , foo wilter na vernemen ,Enoock

Ick lace om korth°yts wil meer daden tebefchrijven ,

Laet Ceulcn Ceuicn Zijn , wy willen by u blij ven ,Menfaioo
Laet fien wat iffer meer , dat defe lichte fpreeuwen ,

ÏVlet eenderley geraasbegapen en befchreeuwen ,Beknorren

Wiens penne min of meer geeft luyfter andeVromer) ?Eene

En ilraft na fijn vermoogh die ilimme paden gaen ,Hyheefta

Haer Kinders en Geflacht , haer Moeders ende VrouftDev

* Na't verlies m Präge ,

( a ) Afgebeelt op een wijn - vat

Kroone fpoogh»

p¡ ( -

jy
QIes heeft hy niemand niet als dit Ravot veracht ,

39I

Qev°nnift uyt haer doen haer vriendcn en geflacht ,

\yCen wel geilepen breyn en fai dit anders duyden ,jaaer°tnbyu,alshie

lneentghy datmen vleyt , O neen dat heefcgeen noot ,Qachtenun

] vn°5ech , genoech daer van , laet ons te recht gaen ftellen ,Cs'quida

An Stcüm ej&gt; Co dt .

JSJ^Nenkomt voor den dag gySchrij verSteunt opG od,]}¡^teltS.

Cr nu u Nen is weert geen halve blaas met boonen ,•a®fhebtghyu

Of j5erghy zijtgewoon een Tanneken tekuflen ,

Qj- aer u Broeder Brandt in liefd plach brandt te bluíTen ,^y&gt;diein

B b 4
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Ghy vliet de klare Son die ghy in 't auyfter bidt ,

O arme Mol ghy vroet en bent noch fwart noch wit ,Ghywenf

Men koft u ook voldoen met diergelijke munt ,Enwenfcheno

En ginch het dan na wenfch u waar de mondt geftopt :Ghyvre

ZijtghyT irefias dat ghy dit alles weet ,
Soo zij t ghy wel te recht een Rekelich Propheet ,

Noch kon dit al gefchien , hy mocht den dach noch leve#Dat

Daar is noch veel geiol van Katers fijn en grof ,(Soofwart,alsg

Daar loopt ghy mette Cap bevecht u eygen fchim ,Noytrijna
Hier is de Narte flechtom yemaents Gek tewefen ,

Weet ghyhoedatfijn kleet en wefen is geftelt ,Watfinneloo

Weet ghy fijn ftaat , fijn daat , fijn wefen ende kleren ,Welma

Die ghy dus van hem maakc een twede Palatij n .

II IUI IUI IUI IUI IUI ! ! ! l 1111 ( 1111 ipjlpl III !

^ e
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Dj°e is den Balch vol leugenen gegooten ,

Vn aüe eer en fchaemt daar buyten is geiloten ,
^ °nt my een Leugegaar foo wijs ick u een Dief,
« , ai} ^ dees gekoppelt zijn gelijk als Lief by Lief ,

% \ ;enker by de Galch , gelijkgy weet te flellen

v erfen in gefchrift om Vander Veen te quellen»niecwatong

{{ " Ccht &gt;r is wel gefchiet dat die een Galge maakte{fn,ydaarminftom

0 / ''¿ftich al weer an , nu teykent defe kaats' ,

( j? 1Heyden gaat nu by de Raven u verfchuylen ,%C*Uonderugebou
j- Ci1 l'aUtîjn te Ceulen als een Bedelaer uyt - ghebeelt .

Ni 't oujcPfeeck-W

lkjtan noeb leeren .

Q pnfch Muyfen uytte wech , hier komter een die bromtsd&gt;On®je
wijfen , Efelen , en geiren Erentfefte ,

0Ja ? eeri befonderen , de ílimfte van de beile ,
Lqq y
o ja , ik fie 't wel an fijn tret ,
¡Vly J* lQngens , wech , wech&gt; flok allegaar na bedt ,

Wínckc het fchort hem daar men d'Oflen plach te bollé.

b 5
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O bloet , hoe ftaet den hoet , hoe wrcet fiet Iochem BaC^H

f' Hebtummer al gefeytdát ghy te feggen wift .

¡en ander oock een beurc dat deelt de meefte twift ,Watvra

EnofjAN Vander Ve e n u brynietwelenboter 'Hie

Niet tegenftaende dat , foo falmen u vergeldenDatghyfoobu

Eerft dreyght ghy met fijn Rijm des aerts te willen wiiTc " &gt;Isd

Hout ghy dat Heylighdom : de Kettets zijn 5t niet weert &gt;Doc

Mach ílimmer ais u dicht of fnoode verfen zijn ,

,Die

En als men't al befiet foo iít al niet met al ,

,,

„ Ghy feght dat hy miffchien gehadt heeft foo veel Va^e„Als

En ofu Moeder niet veel Mannen was gewent ,Ghyzijteenw

&gt;tP

irH
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lkcs' vodderi met re'en te wederleggen ,

' tn vveet wat my beweeght foo veel daer van te feggen ,"yroemtu

Moflel komt te Hoof, en feyt hier ben ick Vis ,j.j^narmenhinc

wel Brabant wat is dit , hoe íal ick dit verñaen ,ufghyfoQgroote

°r Malcus , noch een woort , en loopt dan in de boonen ,JanV

waer foo breed als langh , men kon dit foo verfchulden ,S^a

* Op fijn ( preuk , wel Hollant wat is dit , hoe fai ick , 8cc ,

Brandt in iiefde .

S Qp? randt den flechten quant , nu komen voor den dach ,leti•'^

Al wat «y heeft gefeyt , is anders luyden feggen ,i)jeachyfchrijftoff

m°ct hy fijn verfchoont door fijn onnofelheyt , ^

Í! !
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Wel Brant &gt; wel zij t ghy daer ? Ik fai wel voor u ftrij den &gt;g'Enh

Ik ftel u neffens haar , g'en hebe niet meer gedaan ,Dusgaatvry

Laat Vander Veen met vre'en , en feg een ander ookGa

leef door de Doodt ,

Hier hebben wy de man den tweeden Boer Cornells &gt;Grim

Hy kreech noyt fulken wond' als van u felle beeft ,

Doch 't hair van uwen hondt hem dubbel weer geneeft -Danlij

Diesis u in - gemercht van Galgen Rattefpreken ,g'Enhebtge

s

Dit is u in 't gebeent , doch fuit ghy met u woorden(Alshymetf

( a ) Wilhelmus Prince van Orangien verradelik doorlchootcn •*Annetenv

ertfch Hertoch mochtmen hem met recht , te rechtweleaardetot
J?

2, ijt 00k van d'aarden aard na den Tyran ,

Anna waar met u de Tyranni gedolven ,r?°Warenwyontlaftvan

&gt;t aar deur ? uyt louter vrees , fijn Nagels zijn gekort ,&gt;t^eHoetis

ai'ftalle zyen üy t , een vatgeeft uyt dat rt in heeft }j^athoortme

°ewel ghy met de Vos van eenen brouwer tapt ,

Jsn ar ghy niemandt kunt met uwe fanden treffen
u ^n minften ket , dat blijkt an al u keffen ,

£jac blijkt an jeder woordt dat u ten mond uyt gaat ,Q31blijktan3tb

^Qnodich van de Son gefworen dat hy klaar is ,jjlcfai5chemfoowe

SQat 0ns geen
ÖeS

ontbreekt om u hier me te do'on ,Qualmenuv

nt met nete^en s de Joden de'ent metdoornen ,f-r^P^k
. .

J_r„ 1

irr

. „ „ . « . Lu»

jy * / »cgnt hjn iuyucn tioott , maar vrienc is a vergeten &gt;at«wenK

* Philippus X Coniogh v«n Hifpanjen van de luyfen opgegeten

Dien
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Dien bloet - hondt is daer door va» 't fnoode lijf berooft ;Gae
Enghy fijnonderfaetde nacft om wat te erven ,
Na u geringe ftaet &gt; meughr van de '- cten fterven ,

Jae , jae , het komt u toe dat is genoech bepleyt ,
Daer is oock niemand nietdie daer wat tegen feyt ,
Maer wy die zijn on - echt 3 en die rebellen heten ,

Die heeft hy ganfch ont - erfc van luyfen ende neten ,Dieftijft

Om datghy dagelijcks verkeert met Coninghs bloet ,Maerla

Derijm enalhetlìofgelijckt als vlamen vhm ,

Gelijck als drop en drop , 'tis vreemt , hoe mach dit weft1"Wa
Komt achter weer als voor , 't is't lietjen fonder endt ,

Al wat de eene ípreeckt heeft d'ander oock geiproken ,
Al wat de eene wreeckt , heeft d'ander al gewroken ,

Dus is u voddery uyt eender handtgefmeet &gt;
Uyt cene pot gefmeert en even blauw gckleed ,
't Is recht een Kalver - dans , de Koe heeft voo r gefonge11 »

De Muys is als de Moer , 5t is al van't felve ftof ,
¡Gelijck
de oude bulckt foo blaren al de jongen ,
Ghy hafpelt eenderley , en fpint al even grof ,

Men kan nau onderfcheyt in d'een of d'ander hooren ,DeEze

¡I Gaet Broer Cornelis gaet in oude pelfen fchuyleñ ,(ByPhilippi
E vero Salin ,

i

C lehier de beftop'tleft Marcolphus Poliphemus ,

Claes Mopfus Camerlinck , de Neef van NicodetnuS 'Diti
Die is de rechte Sooa van Gooflenophcc veer ,

^
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î

s Plater Pelgrim behangen mette Schelpen ,

£

innocentai de Heer die wil u helpen ,ç'ëevenu{ijnrjjckmctkleyne

Q , y hebt toch al bereetsdehalvefaligheytjfV,OHttÇcafenorum,

j^°edick is u de Muts hoe plaget u Stultorum ,isu&gt;tingewantteLeuv

¿qC , ^ghy al Latijn met Lepelen gegeten , _

Ow ebt ghy in - geilockt den af- gangh der Poeten ,J.'Ickelvanvern

•j. lentle dàer ghy pleecht foo geeftich te Narreren ,•&gt;rplaetiendaerh

Cr cotnt het lieffte kint van aller hafen Moer ,}^.Crkomt,hierkomt

\ j e 's dat arme Breyn vervroren en V erkout ,

V0nder dat ghy noch een van u finnen hout ,

¿a

Wcn nacm eyiacs ! is weerdigh te verfoeyen ,öfjgpin'cbeílu

ëeeften uytten Naem van u * Ajfuerm Loe ,
't ju ^2el , Vos , en Var , of troofter vande Koe ,

Èn í®ch ^ijn datg' in u Jeughtfaeght loos'lijck uyt U oogeiljaeïteen
Vt ïyK Atmegranimaverm»etmen dat by heet Affiicnis loe of Leo .

Daer
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Daar na door ítemmicheyt , Too ftuer gclij k een Vat ,Nufie

Everofaluj gaat by voffen ende Stieren ,
Toc Leuven inde School als eenen Efel deren . &gt;

Annagramma

Op iijnen Naam ,
Oftefî]n Annagramma ,

E vero Salus , Vos , Var , EfeLTOE.GIF

Wie ifler onder u wie illèr die dit raakt ,Dieleftma

EFALBATI E.

Ofte waardye : van de vijf AntwerpiclCoe
Feel¿etne ht wtynich IVol.

WEI wat dunkt u van dit zootje ,
Die wy Hellen op de Ry ,

Ift 00k meer als droge brootje ,
\J¿/ ant daar is geen fay vel by .
Hafenoten hol met gaat jes ,

Mager moesjefonder ipek^

Meer"Nietalsb
.

-

Mtjr nl 'H¡t

&gt;

ï

4© i

,

, cls t geluck vanongelutken ,cSijnalwartenvaneennict,

^ Sijn al danlbrs op twee knicken ,
El al gevers fonder yet ,

Meer niet .

't Sijn al jagers fonder winden ,tSijnalviílchersachter'tne

'cSijn al villers fonder mes ,j£Sijnalkijversengeenfmijters,
ESijn al leeraers fonder les . Meet niet .
Oit id volck waer is de wagen ,

Voerman hier is lichte vracht ,

Krijghsluy wilje pluymen dragenHierisvanufomerdrac

Haer geluyt dat fchrickt al wat ,
Op een hol en ledich vat

uyt vree^lsgefpannenKa

Meer niet ,lafyhebbenhaergh

Als Graef Ian de Moflèl - man ,Hartgedreyghtenluyd
Ende kommen kael daer van .

Meer niet .~Watnoode

~ ^at fchrale fchreeuw en fchrol ,

^ey de Paep cn fchoer het Vercken ,ytelgerächtenVeejnigh
Stuct Reçût.
C c
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Ántwerpfche
VEDER - BOTTEN ,
vande

Jí&gt;ualyckgbekecrde Bailenvan
I A N

VANDER

VEEN .

WEI hoc ? wat fien ick daet ? wel ^

mach dit doch weíen ?Watmae

Dat ghy wel willen fuit , als ghy het hebt bekc^cDa
hem .

&gt; ( c

Ey vrienden Iaet m'eens fien dees wond're w&lt;? nhed

"Wel wel dit is al groot , is't ookfoogroot van rf .Wy

Veelgberttcht , Weynigh VVoL
S let hier de eerfte groet , het recht evalueren »

, -¡j »D

5¡et L
t) ; „ , ler«en Makelaer , die voor de Muyfen loopt»

4® 3

Vgl i1 " Verflecen fpel , en oud getuygh verkoopt ,b60mnielachtig

jvV foo fonder weet , hun weerde hebt geraeckt .Niefjhetmgeli

't J? n

u inde huy t foo vinnigh niet gefteken ,öanjadd'foonietgeruy

^hy C Is aI * even - eens &gt; wy houden voor gewis ,

Q ,n°etRt het foo ghy wilt , doch voelt het foo het is ,

Vari y brenght ons oock tot ipot , dat wy u namen gevenV¡y'ifielj

Afcalaphe fielt ghy ons tot verwijct)epyubeidenuyt,ennoem

&amp; uePen nefFens hun , met eenderley gheluyt ,fife2'3teencnfid&gt;ee

d^en Sondert mael , dat eenmaal is geíproken :VU1hetonsdaerom

Di /^ghy dat wy om u ons alderbefte pennen ,

O^not Prinçen lofeerbiedelijk gewennen ,x°°boen'ammerydoe
MeiJ , r en zijn wy niet , wy fien ons volck al aen .

K°cc D * ec eenderhant het ongedierc verhuyfen .ye\T]attenjaechtm

C e X
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Dat wy die naer een wit , ons dichten drijven heen ,
Oock t'famen komenuyt , enfprekeneenereen .

Doch foo ghy u beklaeght , dat wy u t'onrecht loonen &gt;Trac

Hoort hier Un Zander fee» , die als hy hem ontfchuldicSijn

H ic i &gt; den eerften man , die 5t fpreekwoort fai wcer - l^í^ ,d'

V an u ontlailingen het leite vonnis med' ,

Denaeckte waerheyt wijft , dat wygelooven mögen &gt;Datgh

Het quaet word licht vermoedt van u of uws gelijeke0 »Ghy
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y "dergeUrdetrt , en al de ander reft ,

j, t achterft' als hec voorft , en d'aldervuylft5 het beft ,S0nviÌldeesuw

•t &gt;s

om niet gekernt , daer Jt hooft is fonder hayr ,

\ jS a' orn niet doorfocht , een winckel fonder waer ,\¡Snugenoeghv

Nenkcmt voordendagh , ghykleynmaergroufaemd'Wwoo
j(

e'ik ifandtr rein fchier verkropt heeft en vermoort .^vooronfm

als een beefem - ftock die niet en is om knouwen ,(Qcindenfchro
j ^1" Zander Veen ftoockt ) te puntich en te rou w .
Ge ] " " * y&gt;an Deventerten isgeen brande - moris ,

't {;

ghy dickwils nut tot uwen Meefter loris ,¿a.n'SgeenToeba

Jtfs glly foo geeren fuypt gefeten by de vier .

( op ,

geen kaas en brood , want daer fmaekt eenen dronckùjt,lrlai

&gt;ls een beflem - ftock , hy vrijft u voor defeheen jSQdwersinukee

0e ghy ù verkalt met op dit Nen te loeyen ,ßae°nsindemont,d

Aenr UWs gelijcken woont het fchrapfel van 't gefpuys ,í)a"e£nenho
C c 3
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Hadt ghy tot u geluck maer Leuven eens bekeken ,

En by geval hec hooft ter venft'ren in geftekenAenhaergeleerd

En in gevolgh van dien , men had niet aengevangenEenGalge
Daer van ghy onbefchaemt wilt maken eenen Sot .

Laet Godt toeh büj ven Godt , ey wilt daer me niet lpotte0 &gt;Da

Hier duncktmy dat ick fieneen Ezel by de fnaren ,

JEen Schipper fonder gelt , met rijcke Jonckers paren .Ickfien't

g'En " eeft oock Phaebus niet , maer oft hy eens wou klappeDa

Dat dien Twentfchen Boer dien averechten hoefter ,

Ecns komm'den winckel fien , daer eenen kruyt - verwoeftcfDe

Den ftanck van defe waer doet my ter zijden deyfen ,Enopde

Waer voor ick mybedenck , datick den droogen lanVerwete

cj^00rcns en^e fteert gelijck defulckepiogen .Hoehebb'ickm

jneenjmisnocmdeJan / kenhebb' het niet gefçyd ,3Enk

Satyrs Bock en man fijn half en halfgebooren ,

*" n ghy 2, ijc eenen Bock van achteren tot vooren ,Vanboventotbe

^ac ick u Satyr heet , en houd dat maer voor jock .

¡J°ck heb ick u voorfeyd , tot wareftrafen teycken :~chondenfül

~atfal oock al gefchien , en twijffelt daernietaen :MaerinonsBr

En ftaet u ganfch met toe te kleçden foo ghy wileEendegelijckP

Sa fchiet hem die ftracx uyt en deckt fijn rou we beenen ,MetkouíT

Maeckt hem een ander man als ghy hem hebt béfchr,«ven ,Datick
van cen logenaer heeft eenen fiel gemaeckt .

Dat Zander Veen lieghc dat weten ài de luyden ,

Geen wel geflepen breyn en kan dit anders duyden ,^ietmaerfijn

Hebb5 ick hem als een fielt gelchildert , en met kleeren ,Verhack

niemand die fich hier met leugenen geneert jkijfteerenietall

Ç c4
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My dunckt ick hadd' hier in hem hooren te gelieven ,kTerwijle

En wenfchen hem een galgh' oft dweriche kruck gebout jInftee

Mijn reden is het recht : 5t heeft maer aen my gebroken »Dat'tvo

Dan hy verklaert het fclf. Toont my een LogenaerIckwijsueen

Wie is nu logenaer ? Hy die heel' Landen blamenEnalhaerVrou
En even fonder fchaemt en inde Sonne ftralen ,

Met een verheven kruyn derft fijnen naem verhalen .Ofthy,diec

Wie is een logenaer ? hy die hem moetontlaften :

Oft hy , die ongevreeft fijn vyandt aen derft taften ,Diekloeckel

Koch bèter waer daer aen den logenaer gebonden ,

Noch is dees galgh teilecht , men vond voor yanderFct» &gt;Totm

Oock in fijn eygen Land , de welgebooren zielen!Diezijnoockvr

Dan 'c fchijnt dat hy airee fich wat bereyt daer tegen ?
Geeft nvy daerom een les , gelijck de dieven plegen ,
Als fy ftaen op de leer , hy roept my vlytigh aen ,
Dat içk wel toç foud fien der galgen ftrick t' ongaen ,«• Om

4°9

% het hapert lieh t . Siet oft ick heb te klagen&gt;t,secnlootreflijckma

er oft ghy eiders gincki u onderwijs befteen ,j,erplaecièndaermenk

^°ck meer dat eygen baet . 't Sal beter u bevallen ,Q7fo°ghyhebrged

's rff

nu vryelijck u lichte pennen flapen ,

hebben d'ons niet meer , te wachten inde wapen .Crkeert,kaetft,

eyght , laftert , lieght , en vloeckt , grimt , buldert , fwilt ,enberlt

^s°ns al - even - eens , wy laten ubedrij ven ,Q.yhouden'tmeefterec

Steunt op G°dt*

S wVVacker "»ander Veen jaeght weer de kinders flapen :fyet,atltloche

Cef
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Nu gh y u fchandigh feyt geeníins en kont verweereti &gt;

.Tr

Wantals een kermis fot foo fpringhdy door het reepkcß &gt;Enu

Dus naemt ghy beter ruft , mijn lieve foete vaer ,Ghykomte

Of ift geen ftadt van recht daer hy fijn wooning' heefc ?Datfu

AI is't foo &gt;andcr Vten datghy u kendconichuldigh ,Udichte

Maer ghy O Brabant weet u vreught te coloreren ,Datraeckt

Dat ghy een Arent zijt wilt ghy ons doen verftaen ,

Ja wel verwaende fot wat mach u over gaen ?Wellotterbollek

4lï
baeckert in de Son ; foo doen oock med' de fielen ,
Zijn van kalis - bempt , en van de luyicn krielen ,

'jtghy van fulcken ras , waeiom dan toch foo pracj^Puverhevenkr

DEHTICH y under Keen . Wat meer ? oft wy niet lijdcnPfpelen

Areet voor den fpiegel dan , ghy vindt daer ftrackgereed ,t/k'°f?e
, boofe lafteringh' en wildy noch nietftaken ,

arbeyt dat ghy fweet om leugens waer te maken :flachtdeboo

'°gens overtuyght , noch fpeelt ghy al den ftouren ,'tgaetwatfla

in '1 aegnt wat datmen aaer wei eer - uj a¡&gt; nccrc geaace'MaesvanKc

Schrijft
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Schrijft dat naer Ceulen toe , fy füllen haer verfchoonen &gt;Enu

Ghy weet den Rommel - pot die was te vroegh begonnen &gt;En

Foey foey dit gaet te g¡ of , dat ghy de Potentaten ,Dielanghg

Dat fy geen hand en ílaet aen fulcke boofe knapen ,Dusquac

Geen welgeflepen breyn , dat niet en fai verachten .Alfulcken

Dat ick en weet niet wat word' voorhet recht gedaeght .Wae

¡Met befemen op 'tlijf ? tot aider - Prinçen wraeck .Menmocht

AI acht ghy my te zijn verflagen in 't verftand :
Noch keerickuwen bal met eengeweerde hand .

V eel wijsheyt hoeftmen niet om al u ydel feggen ,

Dat u foo aerdigh dunckt , met re'en te weder - leggen »Isdatn

J) ie wil die kan dat met u aflaets brieven oock ,
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ÍVr&lt;r00rtS Van m'jn gedieht »daer is niet mc tejocken ,»1'chienoftni

op en ketft niet meer , ghy valt te ílecht in 't fpeulen ,£7fegh

^vord ce fpay belaft , het is al lanck gedaen .

£) een roept hier al wat nieuws van logen - rijcken Vte*e&gt;^Ki-oote

&gt;t j 's dat wonder Jan ? wy fchieten naer een wit &gt;

^hv r aer eeilen Úyl die in ons boomen fit .çj'egbtdatickmiflchi

" aem van Koeckkoek geeft , ghy liet datbeter blijven ;¿jtntg

(jr §aet mijn eer te naer : want't is foo veel gefeyd , ijckmijneyers

Jan hoe lmaeckt u dat ? wel vriendt wat gaet u over ,¿natplom
Êtiai

.

een deelpampier , om my wattemifprijfen ,íenW'e^atvr

ÇCtl re6el tot u eer , oft eenen tot ons fchand .t^derantwoordm

Voo;Ch ,jnt bet dat fijn hooft met kladt - pampier gevult is »ahmeyn

Ick
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Ick ben daer van bevryt , hier Zijngeen meer te vinden&gt;Mits

Maer fecht my fottebol hoe hebdy dat begrepen ?

Dat ick met menfchen dreck 't vergulden hebt geleert &gt;Eylee

En die u paddich lijf fou touwen met de ro'en :

Soo is het niet gefey t dat ick Jt foud' fei ver doen .-Dienbaliswed

Staeckt al u apery , want't valt hoe langhs hoe flechter .Lactye

Op al u tateringh' niet eenen regel meer .

B

E

S

L
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YEmant fou nu mögen fpreecken ,

Waerom dat wy 't hooft fo breken ,
Met een dui uytfinnich Man .
Die een dulhuys was bequamer ,

Als een fchoon verçierde Camer ,
Die veul wil en weynich kan .
4 Ick beken 't is tegen reden ,

Dac wy onfen tijdt befteden ,

Aen alfulcken grooten Nar ?
Die van Mannen ende Vrouwen &gt;

Met goey reden &gt; wordt gehouweayoordenSotvanDe
Lichtelijcken is te mercken ,

Aen fijn ongeihoeyde wercken a
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pat hy 'c liegen is gewendt :

Want den vuylen Apoteker ,

Dien grooten Lafter - fpreker »
Hier wat feyt en daer ontkent ;
Let maer eens op defc parten ,

Gode den kender aller hartenRoepthytotgetuygenis,
Dat hy is geen Prinçen blâmer :
Maer hy Hecht den logen ramer ,Ditbevintmenvoorgewis.

Want het woort is naus gefproken »Ofdeneedtdiewordtg

Meer als hy noch heeft gedaen .

Wat behoeft ick veel te feggsn ,Offijnfeylenuytteleggen
Neemt in handen den V erkeer ,

Daer in fuldy lieve vrienden ,
Dat hy loochent waer bevinden :Watgecuygenwildymeer.

Ick en wil nietmeer bedrijven ,Icklaethemteberftenfehr

En laet "»ander Veen de mallen sTegenfijnsg'elijckenkallen:

Want mijn Spei is nugçdaen .

Veel vlaggen luttel betet .

l^^aes is den menfeh geachr, die't fich wilt onderwindé,bjç,.fn

1 J«veo wederom aaer d'andcr deeleß wende»
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Den aert van fulcken beeil , haer daet , natuer , en wei'C*Ka

Die door de waerheyt is verwonnen en gevelt ,

En noch met leugenen hem tegen waerheydt ftelt ,Odwaes
Die niet dan inde nijt en tweedracht fich verluft .

Dieniet en zijt ghewoon dan met vervloeckte trecke»Sijns
Al waer't ooek fo het blijckt , fijn eygen O ver - heer :

Dies niemant u te recht te fchelden hoeft te fchamen ,Ickwe
Soogeefick u den lof die u met recht behoort .

O dwaes vermetent loer die fchout der fonnen ftralen ,Diem

Gebeckt , gepluymt , geklaut , om op de kruck te ftaefl»Oro

Nu weet ick wat men kan met drijfen al verwerten .Dan^«»

__^====^
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Ç , aen en nietgedaen . Had uwsgelijckgefwegen ,

e« had opd'eerfl-e groet fulckantwoord niet gekregen ,5Qae''nuul

^eten nu te recht dat Vet» niet anders kan{Riegen,daerhyisde

Sie ! a dir loopt te hoogh , ick fou my wcJ vergeten ,
Hv f? °c hy nu weer fiet , 't fchijntdat hy is befeten ,
Vfirr

my

°P ' OTheutobocus zaet ,

lijv et dat back - huys vry , eer ghy ons al verílaet .O^^mertdatick

, eygen fmaet en fchandt , en voor u fei ven flrijdt .Qa^'enwelzi

Or eght ick ben verfchoont om mijn onnoofelheyt ,datweetickw

Map^ .dat yedcr feyd , en kond ghy 't niet verkggen ,0LCrdienu'tze

ofcleugen - tael , noch dichten valfch enfnootis^^egh

^dat h een c'aet verhaeltdiefelver ugaet regen :

Wje ^ec groot vernuft daer ghy foofeer van roemt ?
0fiftr formen il met recht den Prinçcn - fchendernoemt
le a u verftant in fpot oft fchimp te vinden :

\Van^ens daer ghy weet u regels meed' te binden .ban.n°ycenkom

D d

1 KbK 2evp - 323

u

Waer

6

6

7

8

4I8

Waer meeghy niet alleen en trotft des werelts Heeren ?Mae

Keert weer toc in u borft , in u Serpentigh hert ,d'Welckun

Wy we;en nu te recht wie vander Pten na is .Dienoythetfw

Soo dat ick nu voord' aen fijn dichten niet meer acht &gt;Dieh

Brandl in Hlf

H

1er Veen hier is den man dieghy noemt BroerCorJ1Die

U pen dat is de ftraf , waer mede dat g' u piaecht .

Laet fien wat is het eerft , daerghyu van beklaecht ?Hoeda

Die's vogelsjongen rooft , en hem van klaerheyt wacSietw

verbeven geeft , hier welgeflepen breyn ,¡&gt;&gt;grlsuwijsver

vVyeet waer blij ven met Prins Hendrick den bloodeng&gt;JJ"elt,be

'®cht u eygen fmert , foo doet ghy als een hont .ív¡(J6'op'cNaffou
Sq0 , rtus , wiens Lof onfterffelijck fai leven ,

\ty¡ ailgh het dal end' vocht'fal boven d'aerde fweven ,\V0JVvaerded

ÖQ lafter en den fmaet die deed' hy vanliem vìieden ,

Ç9tl f da thy alles liet door fijnen Raedgefchieden .-:unghdiehadfijnh

J'Eir 'a^eraer

oyc heefc 's Prinçen eer te geven ,öari*slietgoetge

"i - rijck kloeck beley t , ervaren op de kaep ,

D d a-
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Een Köninck goedertier en deuchtfaem van gemoet ,

.Die

Dieop fijn ichoudersdroeghfoo vele Koninckrijcken ?Dieko

Waer van Wilhelmus felv' ten dienfte heeft geftaen .Janaminf

'kEnroer offchrijfnietmeer , mijnreden is ge - eyndIckvrae

De ftraffe van het quaet altijd haer meefter vind .

Soo veel my aenraeckt , 5k vind my genoegh gewrokefl Wan

'k En heb O boofwicht noyt in Moorden my verluft &gt;Maerd

Sal ick u dienen noch een weyigh op u vragen .Ghyvraeghtwa

Dus was ons in gemarcht van galgh * en rat te fpreken &gt;Daeris

421

at is doch u belijdt als fchclms eer - dievery ?uywaertgeluckighVte

feer ghy fchelc en blaemt , ghy fulter noch toe komen ,^anud

meyn dat by de Nen u inde keel geraeckt .j^°orwaerhetiswelhe

ghy naer u verdienft een galge moetaenfchouwen .tiUPee"ghyhc
Icí^kefdoor Je dott.

Ant ftoort den dwaes naer z.ijn dVvaesbeyt .SEYND-BR

AíTuerus Loe , Ofte , Leo , Onnofel
Antwerpfch Koeckoecx Rijmerken .
A E N

bien kjoecken ujtnemenden Schim rijckjn Poste

Jan vander

veen ,

Daventrienfis .

Op z.ijn Kaets- fpel.

ÖEn grooten yander Keen voornaemfte der Poeten ,Dieald
.

Jae die Minervam felfs , en al haer wijsheydt me &gt;gfefct'fef

Sieifck d'Antwerpfche groet van een onnoofel , lichte ,Oeftkoec

jngrootheytfaluytjonftin 'tgoedenemen aen .
D d 3
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Wijt roemend' Lander Veen : foo hier was aengekomenUKaets

Maer ftondt ick d'eer verfuft , hoe ick den bal fou keere¡"Wa

Siet hier de beft op 't left , dat gaet al rcd'Iijck wel .

.Myd

Klaes Mopfus Kamerlingh , den Neef van Nicodernus .Ditvl

En daer al veel Latijns met lepelen gegeten :
Vervolgens dat ick vry behoorde wat te weten .

Och vriend ghy faelt , ick noyt daerom tot Leuven was ?Doch

Waer't waer't geen hier in ipot op my word uyt - geip°êe 'A

Soo mocht ick oock ais ghy't Kaets fpelen wel verftaen »Enm

Maernu ben anders niet als Pelgrim mette Schelpen ,foninno

Want den onnoofelen , foo ghy te recht beklaeght ,Diewordv

I 1111 llllji III ! Ill mi mi i mi i III mi ini ini li il mi il il mi I
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^Un quellen d' meeft dat fijn verwaande fotten ,j,'ea'armo

•j, blaken eenen uyl , een dickmuts , eenen nar ,tinotngecktezijnje

s rekels fonder fteert , dat midden in het vuyl^etïiArentnoemend
Q ? er Wat mach toch bedien u Hafeafenorum ,

(j) ^oetet mogelijck zijn Afiafinorum ?

^ Welck feggen wilt dat een opper - efel ben :j.atWaertegrof&gt;fulck'ee

Waer dees eer aen u veel beter toe gefchreven ,baitdenpatovera

ick en weet niet wat , die wonder wefen wilr .j}°°itdanckujonf

^elck my het arme breyn foo deerlijck heefc verkout ,«.°eHickto

daer na mijnen naem : 5t is wonder lieven man ,b°°nietgeborfte

waer toe al dees'moeyc om mijnen naem te vinden .Wasvangee

mijnen handel , ampt , en wandel uytgeleggen ,näntdieaanye
die maar eens ter maande te komen en gevvent .
D d 4.
Waer
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Waer ick als ghy, fulck Volck by my geen laft meer kreg - 1Om

Dan vreefe dat hier op ghy my verwijten fult ,
Dat ick en mijne maets daer hebben af de fchult ,

Om dat wy onien naem niet hebben eerft gefchre,ven jg'Hebt

By hun gedieht alleen te ftellen hun devijs .EnHugensdoethe

Den Var , gelijekmen feyd , die maeckt ons lap en leerHymaec

Want door dees' beeilen kond ghy meefterlijck bediede°Desm

Niet minder kanfe zijn , fy komc van Vander Peen.
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v
j. °0r 't left neem ick in dsnck , en derf my des beroemen ,

^ at u belieft hçefr my den rechten Soon te noemen•uVì-Gooflènop

&gt;, Hoop 5t is een man van eer , geen trots oft fmaet gewent ,Knhoeh

£, at ick voortaen met meer een baftaert Spens gebroet ben ,j,aerVoo

^aer hier is groot befchil , g'heel Brabant fchier bemoeyt is,Qaei"do

Ick tf^ens al ¿e reft foo fchrickehjckgebeert .

\} fegh' tot mijn befchut , dat ghy daer toe had reden :Qat)tickunie
Jj, y e^el , uyl vghy fiel , ghy lompen , plompen guyt .

n Rlijn kleyn gedieht yet anders meer telefen ?

D^&gt;dat &amp;' een logenaer en lafteraer ioud'wefen .\uatLimmersbeyd

ataengaet logenaer , ghy felfs bekenthet féyt :

{í^fcght u logen komt van ander t'hooren liegen ,ß."atmenoock

j^enighmael men liegt van't geen men feggen hoort.AlsHr°m

Left

*ck tnenigh menfeh van u hier hoore kouten .Êy¡Vraeghden

P d j
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Dieom fijnhftering' is uyt ons Stadt gebannen ,Deperclsvan

Doch ick en achtet niet , want houde Jt voor gelogen &gt;Enduc

Wat is daer aen mifdaen ? my dunckt ick u befaemt heb •'Voor

ih
In allen u gedieht is anders niet te vinden ,

( vriende15 ,g'E

Dat hy van yederquaet te feggen wasgewent ,

Behal ven Godt alleen , die hy noy t hadd' gekent .Vermaerdev

t'Hanffoerpen Anno 1^5 '

P O s T - D A T

E.

SOo ick gebroghr ten eyndeDefenSeyndbrief,
W erdtick onverhoets verftoort

kbk
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Van een van mijnbefteVrienden ,

Hy die fchrijft 'iodt is mijn Schot ,

Die tor mijnen't my quam vinden ,Enheeftfoomijnw

Doen hy had haeroudezeden ,Mygegroetenickhem

Heb hem vriendelijck gebedenNefFensmytefirrenne
En Too (tracks begonft te vragen ,

Oft ick bad yet meus gedieht ,lekfeyd',Broederghym

Omlanghs heeft met kíoecken reen ,Alleen'tgeen'

Waer van ick hem danck moet ièggen jWanthetgh
Al tot mijnder eeren ftreckt ,

En daerom gaen ick hem ftierenDeienBrieff,alvalth

Hy mach dencken * t fijn manierenVaneenarmonno

Daer op heeft mijn Vriendtgeiproken JHalfgef

By
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By my voor den dagh gebroght ?

Dat het niet en koft bewegenfenderVeen,teíchri
Goet of quaet zy met of regen .
Schrijf hem dat en latet niet .
Dien voJgens koft niet Jaten ,
II daer van de weet te doen ,
Biddende ieeruy ter maten &gt; '

Vricndclijcken wilt ufpoen ,
Op't Schut waerheyt wat te /chrijveHj,

Siet dat ghy hem 'tzijn oock geefc ,

Wilt hem dear den neufe vrijven'tGeenhyToogep
Oft en hebber geen genucht in ,
En de moey t u tegen ftaet :

Midts daer is te veel gerucht in ,
Soo geefick u deièn raedt ,
Schiijfi hem al defelve reden ,
Die ghy ftorten tegens my ,

En houd u daer met te vredenLaethemdaermed'lo

't Sal op hem al beter vocgen ;

Midts dat hy heeft geftudeert :

En met eeren en genoegctiVanelckeen,gepromov

Maer niet als een Ezels dier :

Want fulck dingen uyt te rechten ,teLeuvengeenm
E veto S d*'
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r 4 N FAND ER VEENS

^RU C K E N - D A N S .

Toe - ge - eygentvijfLammeisinftycrpfch

Recht -finnige Lefer ,

ì

S te veeltwjeeMiflen vooreengelt , diebchoordend'Antw

Jckheydt : half Uyl , half Ezel , Genaemtnaefijnnebotte^^ders

jp ^en^t felfde , allee'nlijck dat dit wat anders is deur-fcde

de Wil , als her dede .

Manke-
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Manke - poot of Lammert Janfíen ,
Kreegh de grillen en wou danflen ,

Hompel pompel ginck den bloet ,
Want hy fprongh op Effchen krucken ,

Doe't hem nu niec wel wou luckenRiephymannen'thar

Even foo ginck 't fwacke loris ,

Doe hy vocht met ílouce Floris ,lorisraecktenondervo

En hy kreegh wat om fijn ooren }

Noch foo liet hem loris hooren ,
Mannen riep hy 't hart' is goet .
Lenaerd tegen aile hoopen ,

Wou fijn kintje leeren loopen ,
Lenaerd haddegoeden moet ,
En hct Kind had' maer een beentje ,

Alfmen fey onmoog'lijck Leentje ,
Riep hy mannen'c hart is goet .

SOo ift met haer , 't hart is goet om quaet te doen , m^erlaesd

KRÜCK EN - D ANS .
&gt;t A Ntwerpfche Lam - gebroet en kan nu niet meer C^eSl

MetKaecs - fpelof Verkeer , hatentals fenijn ,Nuwillenfy

Daer fcijn fy Bafcn van , om dat het Kreupels zijn .

Ey ey ey noyt vreemder dinghen ,

Sict hoe dat de Kreupels fpringhenOpdenoudenK
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Hier gaen onde ende jongen

Overbeydezijden manck .

Och och och o weé eilende ,
Die is t puyck der Gaft- huys Bende ¡»

Ditzijn hinckers van Appol ,

Villers van dcnegenmuyfentKnappersvanPbilippiLuy

W el ja wel dit is te íott'lijckLievemannen*cistefpot

Hier is maet noch re'lijckheyt ,
Dit 's een Rey van loiTe fchroeven »
Dit 'seen Dans van flechte Boeven ,
Dit is mooy van leelijckheyt .
"Wat began decs'arme Wichters ,

Defe lompe plompe Dichters ,
Wat wat wat dit gaet te fleche ,

Nu op Krücken dan op Stehen .

't Is te deerlijck , maer fint feitenDans'opkrommevoe
O fint Lammerc trooft u Lammen ,

Trooft dees' Bocken , trooft dees' Rammen ,Trooftd
Trooft de Büffels , trooft de Varren ,

Trooft de onbefnoeyde Narren ,
Trooft haer met een weynigh flims.
Bidt voor dele grove Geeften ,
Bich voor defe botte Beeilen ,
Lammert fietu Lammen aen .
Bidt toch voor iruyt - verkooren »

Op dat groeyen haie Ooren

Da«-
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patm'er mach een knoop in fiaen ,

Bidt voo defe todde voddenDiedoor'coudbetn

Die hier homp'len aen den Dans.
Bidder voorden Studioiis ,

Voor t onnos le Kallef Mofis -VoordenAnnagram

Bidc voor defe vijf PoetenDievanMidaszijngefpo

Ditfe mögen aJ haer dagenAlsAíteonCroonendr

Bidt dar Tirebus den VaderHarefinnent'iaemv

In fijn gele en groene Kap ,

Want indienle vmeh vervveckenSooraecktwishe
Bidt voor defe arme fpotters ,
Bidt voor deie Weder botreis ,

Bidt dat bid'ick yedereen ,
Bidt dat defe Ez leBafen ,

Dele Kreup'le Lamme HafenLatenvanderVet»m

S t* er &amp;cbt;lA

1
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I A N

V AND E R

V erbaesde

PEEN *

fama ,

Over

trefFelijcke ongeraeene Zegheder Wijdt-°eroem

^ enlo , Ruermonde , Stralen , Zittert , ende Lim-borgh:Midtfga

•^Ucs binnen den tijdt van outrent vier Mendenendetenhalf,in

JX E tongh is fprakeloos , de Tinnen 2, ijn vervlogen ,IEn'th

't j waken in een droom van Logen - fchijnningh waer ,VaWaerMaeft

Iii f . ?Werlandt geftelc weer op fij n oude voet ,

't j P'jt van 's Keyièrs macht , en 's Könincks wrevel moet ,Ger^aer

Sy rn Weet wat Zegefy het eerft of left fai roemeij ,hhrVana's'enkan

çch elde , Rijn , en Maes , de Schanfen metdcSte'en ,'t^ae!ff
" Iffens uyt de mont j Ruermonde , Zittert , Stralen ,EeDe

1
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ut¡i )

De Kruys - Schans , en Maeftricht , en Venlo , Geufcn - DMec

En nahet Ooge - mercken blijfthetdaernietby ,

Wat Mufa kan voort - aen met EeJ vergodefinnen ,Naeyfchv

Triton Ianjen .
"P En grendel halfvereeut , an Spanfche Roeft befl^e(" !

DiefelfderGodenSmitnietfout' ontiluyten wageI1' ,D

B y tijds en we ] te pas foo quam hy daer hy't vond ,lekmeend

Dien V ificher achter 't Net , die quam hier uyt den Pa's 'En

Gedoopt in 'cfelvenat dat Venus heeftgevoet ,

Dat veele van fijn maetsfoo gulfighlijckin - fogen &gt;Teneynd

Waer van depeekel foo in Gharons Schuytje droop&gt;Dathyd
Iffi

"

-*

-

'3

¿ J?a^ hy met gehoeft den flockcr waer verdroncken ,í)e?let2ijnlich

Ici( efn hy deur Martis dwang moft deur de modder ftreven ,De'eghdu

'ePte en de drooght der Meiren is gewent ,íjQheefthemditverfto
Of u aeß en was hy niet gekomen op het nat ,
en quam terttont een Otter achter 't gat ,

Otter Leeuws gewijs , en heeft foo troef gegevenIcjj2,ijnWater-

^0eh6en^ac^em^'cmeera's van ^rouw Venus^Pect J
0 &gt; y om harent wil 't lit van fijn v inger beet ,
$o0 ee&gt; man koft u doe een beufelingh foo fpij ten ,

, Vrces' ick dat ghy nu fult grooter ftucken bijten ,0e'evefeghmyd

H i1 ^ars den heetften brandt , of Venus de fottin ,je°ckeda:hetM

troetelen verkoelen kan hetminnen ,vtonwecthetbeft,hy
*h

fVPn r\r\ Ar* fHrr»r\rrV»t* . tf»

&lt;lyv

J

" Ä UV.

YYAlt *.

ir\Af* Vflfhf »

, ««« * —

—

X- « . .

1 ítit t3ert &gt; hy rij t , hy loopt , hy fwemt , in fout en foet ,ivfj,°rcjhyiste

ÙQ .

hy was bedaert foo gingh hy fich bedel ven rüyn^eghhymoe

E e a

lai
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Vulckamis Vonck - baes .

NA dat Vulckanus weeckden grooten God der

u¡)S

En flreeck daer na fijn hoet en barfle knevels op »Doeginck

Doch ben ick feer beducht en ben in duyfent vreefen &gt; ^D

aa« " '
Als voor des Jagers tromp het ongetemde Wilt ,Gelijckalsv

Of als de teere Duyf voor eenen Havik fchrickt ,ßecrapick

't Sal gelden ( al en al de kleyne met de grooten )DeDaggen
( •&gt; ) '•«penheym beroerat (ich dit binnen Ceulen .

f Ich heys Piffcnheym Ich werde zu heym drijvem Syneygs "
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't S ] u^l« in 't Geficht , de Händen inde Vlechten ,Slea'blyckenope

c als een fnaren fpel my in het oor gekloncken ,

¿ew DS Coiffer - vlam vermenght met karmen en gefucht sÜp°^cnietr

grijfe tijdt en fai fij n boofe naem verroeften ,fyjctlrodenuyt'tg

&amp; ie i etf met üjn ^ölek op cenen Corduwagen ,

gantfehen laftmoft van het Leger dragen ,t)eain&gt;diegaetn

1 KbK 2evp - 32 3

u

Soo &gt; wacker aen de man , dat 's luftigh aen - gevallen&gt;Hoev

Daer waft treck af, treck af , maer eer de lefte vloot ,Soowa

En foo 'c u wel geluckt v«el gauwer voeten maken .

d'Vjt~lacbende Fama .

NU vlieght de werrelt deurin boffen bergh en dal &gt;Defp

Daer fluypt den Schij ter heen , die Mar s wou gaen bele [ tEnf

Ey fiet de Lobbes gaen , de fteert die is hem of,
jíf-rtkemngh.

1

AL vlootghy ( Papenheymind'onder - aertfcheg'Enfui

Die diaiïianten Throon door íijn verbolgen ítem0ie?avcrt»dreuntent

¿-erren &gt; Son , en Maen , en alle d'Elementen ,'tOy*°°rtíxchvande
lcnandt tot 3s werrelts eynd , een fond' in eeuwigheyt .

Verwonderingh tot'sPRINCENLO

O

Prins van daer Aurora lonckt ,

Of daer fich Phoebus 's morgens pioncktEnbadeti

Tot daerhy daelt van Thetis ftrandt ,

Js dijnnc Faem ioo vaeck belandt ,Dieklaeghts'enmachn

Sy vlieght de Werrelt om end' om ,

En maeckt de vreemde Vorften ftomWanneerfydijnen

Dan doch , behalven ick alleenDiefichgeenfinsdaerafv
Iii yreemt dat ick dit foo vertoon ,
Ick ben ( o Vorft ) ditwelgwoon ,
En dat van mijnneKindtfchedagen ,

Maer , dat ick voor groot wonder drijfk»datdijnEed'le

Stwr Recht .Ec4lA
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TAN PANDER

VEENS

RAS E - B OLS CHAOS'
VT T Eel boofdigh Dierraeji over al ,

V E en yeders rae dt ^tlgeiden ,Watzijnde

En hupen fchoots al Helden .
, - by , diebroedcn't
KLaesNarvol
, enzotten
Praetje

Die inde Uyle - vlucht , van 'tneft te famen rotteJan

En Floor de FJuyter , feyd verfierde kromme - krulleji ,DaarT

Dies Pop van Kamerlandt roept , laes ! 't is al verlooren »Soo

Die weten wattes is , en watt.er komen fai .Watlofephheeftg

b

*

44 *

heget alle- wegh , feyd Geurtje - vaer van Bommel .h°e'chalmeno

£&gt;gru &gt; wel efter fmal , ba dats impartinent ,

¡^jc es een gi- oot erreur , féyd Gilleken van Gent ,i&gt;e^ansvanBacher

at deel ( Roept Abbe Fries ) de droes die hiet nu fane ,0^^sjeiftna

SojAf^ienje wel by get , datw' om dit kíeyne bruytje•ItJ'chtlijcke

i . c^ icke goeden moet ( feyd Adriaen de Zeeuw )'tesdanlohetes,he

" 'lidi

i'"

_

teliJck ien jaap , y - gut ( feyd Louw de Sleper j
E e S

Dît

immnmiimmnm
1 KbK 2e»p -,3! 3
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Dit fmal gebeent dat raeft al avont op den Dam ,
De ftraat is yeder vry ( feyt Iochem Achter-lam )

Wel hey watroertet jou , wat mach de man al kallen ,Pluck-

Wat quelt dit gore - goet ? Siet daar komt noch ien Fling " &gt;Wo
'k Sin j o foo goet asy , al heur ik hier niei t'hoes ,

Met ons daar heftmen 't fpek fo wal as hier in 't moesSietdaarm
ODE .

H Y die daar fit op't hooghft hoog ,

En heeft den afgront voor het oog ,
Wien , nacht noch duyft're Mij nen ,
Geen duyfterheyt en fchijnen .
Voor wien , dat al 't gedachte klinkt .
Voor wien , dat al 't verheven finkt .
Die , wat oyt is bedreven ,
Heeft fonder fchrift befchreven .

Wien Ifraël de Zege gaf ,
En ook onthiel ( tot ware ftraf )
Die ftraft en falft met reden ,
Noch op den dach van heden .

Dien felfden Godt ( noyt uyt - geroemt )
Noyt uyt - gelooft , noyt uyt - genoemt &gt;

Geeft zege , heyl , en plagen ,
Na dat wy ons gedragen .

Ift Godt die alle dingen ftiert ?

W aaromme raaft dan 't ongediert ?Watfchortda

Eet - weters wijt ghy 't 's menfchen daat ?Hetweyn

443
Soo wijt ick 't u verwijrers ,GhyColoquincfchekrijters.

U vuyle ongeregekheyt ,
U tonge daar de gal op leyt »
Doetons dees'ftrafgenieten , .

Soo 't aars een ftraf mach hieten ,'tRapfodiusiswelgefi

Soo lange als het gaat voor- wint ,En'tlukblijfcbyhaarwo

Maar als men eens de Boelijn veft ,Dangaanfezee-fiek

En op de Schipper fchelden ,

Die moet hec aan mifgelden .Demeeftemeeftersvan'tg

Sijn Pelgrims die hier foeken 't aas&gt;Enopeenftro-wislan
An onfe vrye ftranden .

V erbaftert en verbeeft geflacht &gt;Is'sPrinçenroemuytu

Sal een geleende Schenke - fchans ,Nudoenverdorrenfijn

Doch , 't is geen antwoort waardich ,Aldroeghmenyem

Hierom befluytikvoor het left ,Hetleiteheuchtdenarre
Wacht u voor RAS E -B OLLEN ,

lojkbt.
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Inßcht .

Wat is des vyandtswinft en kans ?Eenhoudeloofe

Dies als men't wel te recht befiet ,
Soo is't een op - gepronckte niet ,

Ja , min als niet , want't gunt hy heeft ,Hemmeer
Sejdjtmandt dattet ons o»'c¡ymdrt ,
Dep&lt;j " tngaet om met ¿en ' / hart .

Stuer

i . vander
O

F T

MUY L - B A

veensCA
E

N D T,

Over de Zeghc van Schencke . Schans.Verovtrtd

IA wel , ja wel , ja wel noch moet ick dubbel wellen &gt;Soo

! !'kmW
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plotfelijckegaet , te kort neemt keer en kans , ( fchans(hk°rtne
Nuifttp rrrbr h * Idt Tmoul . nU ííícibP tort eng .

^paengien f Hollañdtt hart en Croone plach Iyaarbenjenulaap-Ro

wonder meerals vreemt, dat'tHollants facht gemoetb^ijney

^ ! averechts geflacht , nu voelt ghy eerft de fmart ,Ghyvonghte

veynfenheel verjaeght &gt; de vreefe doen vergeten .j^ìeshebtgh

Iç i

1 - . í. cnokefchans Leceur 8c la couronne il'Heilande , ainlî l'appellentsir^nfo

Neen
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Neen wiflèlijkgeen van bey dees midd'len fijn begonnen»Ma

En dat noch maar alleen door's Prinçen Rechter - hafld 'Di

Daar mede ( hoe gering ) kloeckmoedich dorft verwachte'EW
Diefoo van veeren af eens roken ande pan ,

Maar door de bange lucht trok yeder fijnder wegen ,Thomafo

En daar mee floopen deur , en liet de Schans in ftrikWiens
Met redelij k beíluy t , verlieten hare veften ,
Verlieten haar gewin , met vrolijker gedacht ,
Als s' haar viel te buy t , door meerder luk als kracht .

DUs is den hoogen lof , de SchaníTe met de Wallen &gt;DesP

Maar minder als te voor' , om dat m' die benam ,
Doch voelt het alder - beft hoe dat u is te moede ,
• Die 't quade wel behoort te kennen uy t het goede ,

Hieromme beeld5 my in , en komt my klaarlijck voor ;Also

Klacbtedes
cardinaels .

HOe heeft een donder- buy ontpruykt dees blonde ha'rfDi
Het hart van Qoftenrij k , en 't leven van Madriel y

1 KbK 2evp - 323
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nCs Keyfers rechtér - hant , de voeten van Hifpangien ,^ûnimeetdes

« Was meerder als een Mars , vermetel , ftout en prats &gt;Q^mhelf

Q i Gunt my ( helaas ! ) nu fweert ten neus en ooren uyt .Q^-hans!d

moet weer voor den dag ,het Varké moet uyt t'fchot,Jtftoep

Jjj P dat hy onfen hofniet wederom verwart .ì?n«e.ditabeldierfaia

Knorren als hy plagh , en dan weer leggen flapen ,fchuylenalsee

Nu

1 KbK 2EVP - 323
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Nu leydthy vaft cn peynft , om fijns gelijck te trooftefi

.E

Vaer wel dan Midas - bol , vaer wel Seta ¡ear podi ¡de tVaerwel

Doch raoet ( al eer ick van U . E SI . oorlof neem )Vernieu

Inficbt .

WAt is des Vyandts winft en kans ?

Een houdelooië Schencke Schans :EenVl
Ecn dat &gt; een wat , een niet - met al ,

Een luck 3 van körte vreughd' en moet ,Eenwinn

Dies als men't wel te recht befiet ,Soois'teeno

Ja , min als niet , want 'tgunt hy heeftHemmeerd
De pijn en gaet ons nietaen * t hert.

Seydt yemandt dat het ons oock fmert sMena

Die nu de Gal braeckt in fijn hol :
Daerzitden Bunzingh necr- gehuckt ,

Als of hy Almanacken druckt ,
O boe foect de knetht,

u,

Stwr RiCOîK

^bltw

4

5

6

7

8

449

Op't

^ISTIGHE

WEDER

In Duyns .

VeniuOñobtis 163g ,

Ïj^ien de penne koft Kartouwe frhooten gevcn ,

„ tl dat een veder rij m gaf donderend' gerucht ,\y°«ePoc
erdelghderSpaanfche Vloot&gt;en eer - vergeten vluchtj,

't MISTEN

NIET.

VI En fey t , het Miûen doc de Vlootcn fich genaakten ;^"oekand

at den Heïfchen Draak fijn Mijnnen fpringen liée .^rSlntdenS

j,

op Zy , als doe , doe Miftent ummer niet .

hietPUyk der Galioensen't meeftder SpaanfcheSchepen ,S^Qog
Ff
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TEGEN - BERICHT.
^
endo » ( \Vicn , t gemoet uyt - beclde doOf "

züchten )
Die was den lammen Dans van Spangiolette zat &gt;

Dies floop hy vanden Rey , der vvelcker hy ontvluchte " »Eni

Hoe dat den Spaanlchen Haas den Loper word' ontfí11^Ge

L o v

ï

h.

Aenden~volmaakten Lauter CransVandenEd

MARTEN HARPE RSTROM
O Lichten oníer Ecuw ! wanneerghy hebt bevlochtc " '

Beperrelten geçierthethooftdesvraarden Mans»Dieo

So wilt alfdan van my dit Loverken ontfangen &gt;

Op den Naam vanden Ed . Zee - Heldt .

, tfiE

.«

MARTEN HARPERSSEN TRO^'M
StuurZecht -

45
t' Samen- fpraak ,

p

TuJJchtn

manuel carbonero
Spaen /ch Capiteyn ,
E KV E

branco
j

vredeman.

Eengevangcn Nederlander .

pj " • ~yr ~Y~ Ofot Capitarne Matta Merit
e¡l f*t* •

\y ( Stil Mannen Breeders dit 's de tweede$IRidde
Que Hago tremblar les Montos con el pumo

5u&lt;svrindcr i us, ot't mes raakt uytte Schic ,*'YoKafwCavilla

£Hen quaat ät ckcr onder de Ganié . alsLammeFloris ,•tíermojo

^Ppcl - rondtalsecn Wint-hont» van neuscn ooren als^riido

^°&gt; bien Colorados de tred Colores, Blancos Negros &gt;ì^frardloqut

^atgaat de mancS goet of,hoe handelt hy in'tGros ,"•Valem
y Wil legge , flok K-ikvors houjc bek ,

(as Spek ,

^'kfaljclubbe . íwái/ oeílj /é . ^eí/. 'kfegjebenteen manç)0same
l; f a
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• Il !

Pavento tí elf{cy&gt;Vrti. la hy is na bloet vande Ken0'"van

Een Lid varder als ik en de Prins ván Orangie ,

u \T

nmompclen ,

.

De Gek heeft in Braban tged¡ent , íia , ha , fie dats een fWa
myrapiere ,

(l

De fyandeíe loòp weeb als de Haas , Pmi o ja tierel'VH

Want hy verftonk fijn vyandt fe moeften vvel vooft''P )H

Ema .Julio Cicfar , Alexandra , Scipio , feaefenierte byHefto
enValentyu ,

-,

En de vier Heemskind'fen , de Riddermet de Siva * " $R
MiliadesGoäefroy . ivatdunkjcvandieMaats ,

mEm

Ofjy wertgekappoent , 'tisaltevrecil'lijk ,

,e ,E

Vred . darsongeneefflijfc ,

¿fi

Erti» ., My fe i'lio fe do Paard 'déjong maak ander. Vfe^f
jongewasfterk ,
v
ßt

!
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aart te make!, datsbygommers meer als mans werk ,^•Foormy

£

tnecnt mijn Hccr HoendrcPdaer ben ick oock onver-y*Nietted

&gt; ** * ftinker is dat . Ema .yo wilfc ga by de fchoon frouwe£,•Hebjeg

been , de goe Sint lob verleenje fij n fvyeeren ,?'"laporcoi&gt;eß

ecn my lud niet meer de reuk van fulker. gheparfu -•&gt;,meerd

yIl0 :»Jc (ie Njus tojgwni .* a : îic : r fîjn &gt; Heer ,

1 KbK 2EVP -.3Z3

u

5

6

7

8

'k Heb raijn verdiende loon .-fal ik vveer uyt ditLant rake ' ¡$

Ik ben een gebooren Hollanderal Tchijn ik een Portug "UytN

'k WedKrijg , g'cnknjgtmeniet meerdathebikgef^'O/ '

De Krijgh dat fenijnigé dier isinde Hei gebooren ,»kSchrick

- vi Vader tegen 't Kindt . de (Neven tegen Neven&gt;

,

Üiebrengen onverhaatmalkanderen om'r l ? ven»hW'a

Flükroertme'tRallefs - velom decs'of die te dieren»

j

Daarleytdan Spoel en Scheîrhet Wielraakt inde bfc11OpIú

( la , is dat Ifralitfch ? 't mach wefen dat ick fwijgh ,

Dat meer is , 't werdt genoemt een Chriftelijken K. ríjg " 'Het

455

6 Beeften leeren ons het tegendeel daar Van )f,adatmenheeftgebl

Y " " " ueiiraenop ticiiccu»wcuc»uui v«m nre (vf'aatbetreumen

^a»rom niet van te voor eer fo veel bloets Veígootéb ,&gt;,Çrfoveelge

Jndt heeft de te'ere Menfch het cclfte dier der dieren ,v^rhevenbo
Katl kloekheyt en verftant , van fchoonhey t cn gelaat»
Gjnen Schepperlijkt , maar lichtelijk verlaat .

JjV gaf dit aardieb dier een lacchen ende fchreyen &gt;t^tnhelfenende
defe gaven yets , offulke pronk van zeden ?

{ ; aar flaas ) geen dier alsdit is fo ver vreemt van reden:j&gt;x.etfprakcl
*. n komt het by ge val dat fom an 't vechten raaken ,

K .e nij t cn kleeft niet an , haar twift en vrede maken ,'^duyrteenkle

•''lies is beflechten op fijn oude grondt ,cBecRenmeerendeelsfi

J * Vogel ende Vis van veclderleye febijn»

1 KbK 2evp - 323
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Maer

30

Maaryetstôttegen -ftandtbynagebooren zîjn iAlleende

Geen Wapen is hemnutdetonghen'rkloekverftandt»Sijn

*t En is niet weersgenoech ftaal ftocken ofte fteenen »Menm

Stuerw
FINIS .

Tot

CAMPEN ,

Gedruckt by Gerrit yander To l leíf ,drucker,w

PANDER

VEENS

Uetselen,
Uytgebeelt met Sirt-Rijcke
^YTLEGGINGEN.'

^etjijn, Gulden en Tfiren 'BeUlo • 4s meât tejà
Richers -Praetje &gt; nopende de qùadt Proigéùr^patiEngelandt*
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'
v'J

Edclc , Eer entließe , \_Achtbare , ìVijfe ,endefeerBcjcbeyd

^UrgermecftererLf ,

Scheepenen_jendeRae

deventer .
• vi ,

*

-

/-

•'

Mil«» Gebiedendè Heeren ,

UYt de verfcheydenhey t desNatuurs oftegenegent

getno'edsjtoteygenvermaek , hetvoornemen (ot -gtij

verni -1

dk

evp , 32

^rmaeJc in des anders fcharpiìnnìgheyt . Menleeft^°ckm

*t IVflereenlyaitotrft -fiboot in der ^dVocatciiBeurs .EenPefiooc

ToteenSpiegelwatvruchtde /^cj /jc^ tereenrcj,:Idede
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heeriij ' e ilaverny wat fuit entlaß zijn , U Ed . geVOeende

Men yintgeen Menfihefan ongerufl "van harte ,

Als die getne Welcher met de falún der Gemcente W "mon

't Is dan fomtiits wel noodig dat die fullee fieliyetsnie

Edele , Ecrentveße , sichtbare , JVijfe , endef(efBef

UEdele
00imo edigen Dientier ende mede Burger ,
Jan TandER V E E&gt;'
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FINDER

VEENS

ÜAETS ELEN ,
Uytgebeelt met Sin - Rijcke

ÜYTLEGGINGEN.
Het eerße T{acdtfel.
Ck ben van Oud' en Ed'le Aerd *

Die Noach hiel in grooter waerd' ,
En Loth koft tuygen van mijn daden ,
By my en heeft geen Reu fen kracht ,
D¡e j-ninft beproeven mijne macht ,

&gt;i'i^Wijsen dubbel wel beraden .
} Mroom niemandt niet dit vry gelooft ,
\w grij p de Princen wel by't Hooft ,

'jj ^neerfe my onmatigh quellen ,

pasopDuyts , ofDeenfch Geroep,

JA fnorkery van Pool ofPoep ,tanfehaefi:ternederVellen.

E WYN verlieughtdesmenfchenhart ,
bUytkggmje.
Soo fober die gedroncken wart ,

De Wijn verdooft de ftarcke Man ,
bçft® -

t) e

\

8aen noc'1 ^aen en ^an &gt;

j'1 gebruycktin overdaedt ,raenfchaenZielenLichaemfcbaed

H et treccie Raedt/il.
P N ben't niet fprack een j ongh- Gefel ,

•Cí¿ 'k En wilde oock niet dàc ick het waer&gt;üat.Noçhtansfohoop

(a'4 )
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UytUgginge :'kJ~*NbennîetOUTfeyI

Het 3 . Rgedtßl.

ICk die naSyrachsvvijfe Leere ,

Door hulpe veele booiheytkeere ,Enmaecktdeurtranen

Uytlegginge.

D Er ROE DEN tucht isprijflelijck ,AlsSyrachleertiè

Lieft ghy ukindtwel voorufiet ,Soo'nfpaertvoorald

Het 4 . T^eitfel.1~^Nishetnieteeng

Hoe't Vrouw -volck meer op my vergeckt ,Deur'tvuurigh

Dat fy my ftrelen in haer fchoot ,Enwatfymeermetmybe

Daer van te roemen niet en voeght ,ín'tkortfyzijnmetmyv
Uytleggime.

3er op foo zijnfe dan veríot&gt;Ketvunîrmoetindenaerdenpot,jyglory

Het 5 . J^aedtfel.rvEngrootftenPredikantdie

A

XJytkgginge .DAMBruygomEVABruyt,metde

Liepen met de naeckte huyt .
Het 6 . Fgedtfel.

A /F Enhandelde met my te ftraf ,

«-VX En moefle levendigh in 't Graf,vj.Mijnfchijnvandootdiewo

J.edoots bedroch befchreyde fee r ,
'ens rechte doodt befchreyde ick weer ,
*1 Was dat niet een wond're fchrick ,

L'Ur waen fchreyd' hy, met recht fchreyde ick .
Uytlegginge.

JOSEPH
kenttotmen
bydee
fijn komcn
dromen, ,
Die den haet
ftaet
J , Hoe het werpenin de put ,jCttigedijdetoteennut,
. °e de faeck daer na gewent is ,uewerreltmeeftbekentis.
Het 7 . Raeiltfel.

J \ Af nieten deughtwertweghgefmeten ,

"KJf Waer rooris 'tgoet , dat wild' ick wetçn ?
(a 5)
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Uythggingt.

.

H Et G O E T waer 't goet voor is , dat Wert gevraeg " 'M
&lt;

Het 8 . Iigedtfel.

" f fCk benOnnofel endevry ,

Van fwartc konft of T overy ,

Van Moort of Dieft of and're fchanden t"Waertoedanfulc

Tot polver of tot afch verbrandcn .
Uytkmn¿e,

TABACK daermennighveel vanho.udt , .
Wordt in een fteenen pijp gedouwt ,
Sij n roock en fm oock is ydelheyt ,

Daer mee is't raedtfel uytgeleyt .
Het 9 . Raedtfel.

DAervvert
verfcheyden
aert
vankruyt»
Verfamelt
in een rouwe
huyt
,
Waer deur feer fraey gediitileert wert *
Een nat van 't rijck Beloofde - landt ,

't Gunt Rijckdom , Heyl en zegen plant»
Daer onfe Neerlant deur geëert is.
Uytleggtnge.

DE
KO E die heeft een romve huyt ,
Al waer men treckt de mellick uyt ,
't Welck fuyvel baert in overvloet ,
'£ Gunt Neerlandt hooghlijck roemen moet.
Het 10 . IIgcdtfel.

M Yn Suiler is mijnMocy , haerSoon mijnNeefcnß'0

Mijn Moeytjes Sufter , is mijnSufter endeMoedej /de 'Jck

\\f , ader van ons twee is oock ons Befte- vader ,

I- 'e is van Maeghfchappy of bloer - verwantfchap nader ?

jjPHofelheyt en dronck , gaf minte langen bot ,
Etfj . geraden kan krijght eere tot een lot ,
y fliehet niet en raedt dat moet een ilecht - hooft wefen ,

^errnits ons Vaders Naem hier inne ftaet te Iefen ,
$ °ck van een fteenen Beelt de Vrouwe van mijn Vaer ,

0 Word mijn Beüe -vaer een droevigh Weduvv'naer .yUytk™i&gt;%e.

I OTH deurdendronckhemfooverliep ,
Dat h y fij n Dochterçn befliep ,
Da er hy twee ki nd'ren by gewan ,
Dus hebt ghy het befcheyt hier van .
»t

Het II . l{aedtfil.

BEn rondt van Hooft en gladt van huyt ,

Dies val ick mennigh Man te buyt ,kf,Diemymijnonderganck
ontkle'en tot haer gerijf ,

Üj penden mijn Sneeu -wittelijf ,ecfelvevaeclcdaernabefchreyen.

En UYEN oockgenaemt Ajuyn ,
bUytlergtyc.

Glad en gaef, fchoon blanek niet bruyn ,\Doetd'oogenträne
at ^1 ick meer hier van verteilen .VHet12.l\aedtfcì.

KT Oe mccrdej- ick na Winfle ftae ,

X Hoe dat ick meer te rugge gae ,inyßlesgaenickvaeckverkeerd
0 * e,c'e die daergaen verkeert ,

I) ¡e fj .te hoogh te zijn geleert ,
"j ven in mijn garen hangen .&gt;vUytleggitre-

I J^NdraeYER O ghy gaet verkeert ,wDaerdoorghyrec
De
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De dief gaet ook verkeerde gangen t\
Blijfc daerom in u garen hangen .

"7

H et 13 , I\aedtfel .

GEbonden werd' ick vey ! gebrocht ,EnvooreenHeyde
Ra¿t wat ick voor een aerdigh Beelt fy .
Uytleggitve .

DE BE SEMaendicraedtfel raeckt ,DewelckvanHey
Die fteeltfe wel en fteeltfe niet. •

Hct 14 . T{aedtfel.'kT"&gt;Nvoergeenprac

Sich nederigh voor my ontblooten , '

'k Verlate niemant in der noot ,
Al waer't een Bedelaer om Broet ,
'k En viere niemant om fi .inkleeren ,

Noch vvierd' ickmennighmael gelaeckt ,Vanachter-klappr
Die my voor danck met ftanck vereeren .

(Jytlejrgiiige.

BEilet hetHEYMELYCK - GEMACK ,Dienftighv
Het is voorwaer een arrem Man ,

Die fich hier op niet quijten kan ,

4

5

6

8

9

en eynde hy Doöoirs raedt moet vragen Ïaergecktnietme'tisteb

t *~klcef van water , HetiS
- Saedtfil.
houtenwint
,

^aer ben ick ganfch'üj ck toc gefint ,yNoehtansdeswintsenwate
.

Uytlemnre.

En SCHIPPER als men't wel befint ,•C^Enkannietfonder

DeZeebeploegenofdeur-varen ,."'atheeftmenmeerderteve

Y'n 11jn perijckelen en noot ,atisbekentvankleynengroot.

ÏHet
. Hacdfcl.
Ck heb mijn goet meeft 16
allegaer
,

Gelcyt aen mijn gewönne waer ,&gt;,Watfaiickwenfchenieghtet

Wat voor wenfche ftaet my vry ,í°o\wenfchdatryfinghmach

Wenfch ick oock den armen goet »j?°owenfchickommijntege
P lieve Heer doet u geval ,

¿ En weet niet wat ick wenfchen fai »v*etgafoo'tgaGodtismijnh
^raet wat waren heb ickveyl .

E

Uytlegringe.EnKORENKOI'ERdie

SijnHuysen Solders heeft gelaen .~Indienhywenfchtveelw

Wenfcht hy dat het op - flaen moet ,^°ud'tdannafijnenwenfc
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En wenfcht hy d' armen goet koop graen &gt;Soofoudetoockhe
Doch wat hy wenfcht en weet ick niet ,

Dan gis hy winning wenfcht voor fchaiIs'tfoonietKoopmanf
Hei 17 . Ixaedtfe/,

ICk leef van water wint en iteen ,

Daar mede moct ick zijrt te vreen ,Mennoemtmy'tonrécht
U itlojinie .

DE MEULENAER denvromenman ,Diefonderwin
En fonder fix-en en kan hy niet ,

Daer hebt ghy dan hct recht bedict.
Het 18 . ~Racdfd.

MYnrugh is roncjt'k lieb liuott noch krop ,SchieralseenS
"Wel meeft van Ratte -kruyt gekneet wert .

Uitle^ginve .

EEnBAKKERS Q VE N inifnen vrint ,Gaetgaeptdaarte

Daer mede hebt ghy dit belluyt .
Hct 19 . Bgedtfil.

ICk ben een do &amp;oir van deux - t¡es ,

En maeckte deur miindranckcn ,
De Wij fe en Hoogh -geicerde dwaes ,
De ftille vol van fotgeruas ,

Gefonde lny tot krancken ,

V«K
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Uytlegginge .

P

H A R B E R GIE R of een Weert ,

Die voor den dronck is onverveert ,baP'efchencktdegaftenfijne
Weec by - na een yeder vvel .

Ír
Het
. Raebericht
dtfcl. ,
j°k Word gebruyckt
tot20goet
J? yeele iaken van gewicht,iedickwilszijnvangrootbelangen,

Jürgensom , ( is 'tnietcenplaegh ? )

80 '3»t ick op twee zijden draeêh ,
^oet men my gerecht'lijck nangcn .

En WE EG S CHA E Siemen bruycktby tijden^Qelijckgh
(v ^kt recht gewicht en goedé maet ,
^ c'at 't u ziele niet en fchaed 't .

4

Het 21 . Rgedifel.

*-• Waer ick reys 'k en rey s niet om ,Enbentehuyswaerdatîck

îi

Mcnwenfcht my vaeck de hulp des Heeren ,\^elckeenwalgin
rat "lckvoor een V0Êe' 2V '
- Peurtmen licht'lijck aen mijn veeren .WUitkgginge.

Ji^ßEEDLAER luye lanterfant ,
Ule
it)

ftraet en kruyft het landt ,
f°° over bergli en dal ,

SiCt e'c fijn wooningh over al ,
.VflDf tCen Heer is bedel- brock ,

voor hem köoekt foo mennigh Kock ,

! ! lll ! !
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En werdt gedient van groot en kleeni ¿
•Het broot da t wert liem voor-gefne'en ,

Voor hem fo werckt men dat men hyght ¿lackerhyaltribuyt
En voor hem backt men ende brouwt ,

©ock mede totzijn onderhoudt ,
Maer hy en toont geen danckbaerhey t *
AVanncer men hem ¡Godt - helpje ley t .
Het 22 . J\aedtfel.

ICk
ben gefprooten
van't geflacht
Datliever
in eert Moddergracht , ,
Als in Paleyfen wilde wefen ,
En koos het vuylft voor't rey nfte goet ,
Eendreckwel voor eenRoofen - hoet ,

Maer ick ontaerd liaer gantfeh in defen ,

Vermítsíck l'uyver beli eh fchoon ,

En by de netfte luyden wooti ,

Die door mijn hulp't onreyne keeren ,
Dit is een les voòi jonge lien ,

Wanneerfe quaedtvan d'Ouders fien ,
Sulcks niet te volgen , maer te weereri .

tJytieggihge .

E En KLEE R- BORSTEL wilt aetl- inerckel&gt; »
Die is gekomen vaneen Vercken ,

't Vercken vuyl , de borftel klaerSchoondatdieisvan'tfe

Vuyl is het Vercken in't genieyn ,
Daer tegen is de borftel rey n ,

Soo dat daer door't onreyne vliet ,
Dies am die na de af-komftniet.
Viet 23 . Haedtfel.

WAnneer mijn ad'ren zijn vol wint ,
Soo komt de geen die my bemint ,

-Enkitteltm

En maeckt dat mijne flemme beeft ,
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Het 2&lt;f . T^aetfel.

ICk
in mij
gerì ngePrince
ftaet,gaet ,
Hoevoel
't met
eenndeftigh
Die wel behartight het regeeren ,

Hy veylight allesdoor de ftraf ,
De quade zeden fchaft hy af ,
Op dat fijn rijcke blijf in eeren ;

Hy ftilten matightyedersklaght ,

En neemt op ailes vlijtigh acht ,
Des leeft hy weynig -tijts in weelden ,

Van onruft ishy felden vry ,
En defe ilaeffche Heerfchappy ,
Die mach men recht by my af-beelden .

Uytlegginge:

E En S C H O O L E-M E E S T E R wert ge -ëcrt »Diewel

En tucht de kind'ren met bequaemhey t ,
Niet al te facht , niet al te ftraf ,
Niet al te fout , nietaltelaf»

Menght fuur met foet't geeft aengcnaemheyt .Heti6.1\actf

VOor
Apoftel
roem
ick my
Hoegeen
wel ick
fonder
Tovery
, ,

De ftomme klappen doe feer vaerdigh ,SekvoerdeNam

"Welck twee - mael hier is over - le'eiî ,D«an(îjnenNaemdragh
Uytlegginge .

I-AEnLAZARUSwertdiegemeIt ,

^ Welck met Melaetsh eyt is gequelt ,

Maer 't oiireclit wert hy foo geheeten ,CebedeltBroot
Dies wort de fu lek tneçr toe - gelcyt ,

41

*3

Ks aie oprechte armoe beproeven ,
Stlenmael nutter Brootbehoeven *antonderdefeLazary,

fchuylt een groote boevery ,jv"°iTimeklepdiedoenfyklappen,
Hit 27 . Raedtfil.

Y T Erand're dickwij Is van gelaet ,
V Envviffel menighmael van Staet ,
\
Van Meefter werd' ick vaecktöt flaef ,
Ò 1 jK-necht een Heere , Prins of Graef , ,

Oftr

erd' my we * een K- eyfers-Kroon ,b/WmghsScepteraenge

^" 'tgaet met my haeft op en af ,
HfV.gh dacr naer een Härders ftaf»

Vvyge nu van ftaet ofpronck ,i^rdickwilsbenickgrijsenjonck,

E

Uytleggime.

EenCOMEDlANT dicipeelt¿o0^ickwijlsfijngelaetverbee

So^jjts fpeelt hy voor een Boer ,
Clits voor een loofe Hoer ,

00 ^'jts voor een treffiijck Graef ,kpvoorbedelaerofflaef,

Al hQ alles by fich vey ft ,ahattetfpelvereyft.

VHet2%
. Rgedtfel
V zijn geteelt van fulcken
aert. t'tGuntvoormaclsloff'lijckw
(b 2)
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Geeiert' ,
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n
Geeiert metVorftelijcke namen ,
En die ons waren toe - gedaan ,

Zijn meeft'lijck van ons afgegaati ,
Soo datie fich nu onferfchamen .

Een trefflijck Keyfer hebben wy ,
Toteen ver want, ofMaeghfchappy ,

Genaemt na 't puyckder Roomícher Helden &gt;
Altijdt vermeerder van hetRijck ,

Die naeulijck hadde zijns gelijek ,
Het gunt de faam ten hooghften melden ,
Soo datter menigh Ambachts- man ,

Den arbeyt liet en hingh ons an ,
En eerden ons in Bacchi -Kercken ,

Doch haeft vergingh haer vreughden -zangh *
Wy raeckten tot een onder- gangh ,
En ons Bcminders raeeft aen 't wercken .

Uytleggmgt'

TULPA- BLOEMEN kortsvoordefen *Warendoe
Men die hiel voor grooten fchat ,
Daermen mannen ende wijven ,

Grooten handelmee faghdrijven ,
En fy meenden al gelijck ,
Om een kort te weien riick ,
Ambachts- luyden die wel zaten ,

Hebben daer deur't werck verlaten ,
Ende raeckten in de kap ,
Al van Tulpa was deklap ,

Die men gaf verfcheyden Namen ,
In de kroegen was't verfamcn ,
Al van Tulpa was de kal ,
Maer och Babel quam ten val ,

Die te vooren rijck haer waendcn&gt;
Doe van arremoede traenden ,

H

^ ^Vas kommer op het left ?
eeraen 't werckeñ dat wasbeft.VHet29.Haedtfel.

JV /T Yn lieve Moederfant my uyt ,

••Kl Op't water fonder fchip offchuyt ,kjBevalmyGodtenoock

\

Uytlegginge.

;

JVfOSIS in eenkleynekift ,
^'X Wert door Godts beleyt gevift ,
(V

Doe hy dicht by Memphis ftranden ,inPharoosDochtershand
'lem 'ie^was *m ^aer ''n 1

fiyhemonbekenttermin ,

Sjn Moeder die hem voeden ,
Godt een m enfeh behoeden .j.Het30.Raedtfel.

\IT Aerdat men rey ft ofSchepen fenü ,

V Ismijnen naemfeerwelbekent ,ö0,)'kBengrootvanmacht,en

1 't is met my al Ebbe en vloedt ,h¡0foiïjnsgelijckmennooytenv

Prmy komt blijfehap en gekarm ,'tQenbetVaderlandteenRut,tn
a'ten nocli op hare wijs .V^Uytlegginge.

J\KOmhelft
ZEE , isomvaemt
machtighden
ende
groot ,
Aerden - kloot ,

Hoc

(b 3 )

KbK 2EVP - 3Z3

^

5

6

7

8

v*"

ïô

Hoe krachtigh daer ran zijn de baren ,Datweetendiediet'.z

Daer heeff noch niemant gront bepeylt»DenZeemandied

Is maer bekentaen Godt den Heer ,DeZeegcefckommere
Hct 3 l . Racdtfel.

ICk ben te wonder wel gebeckt ,

Door my wert veel gpheym ontdeckt ,Doormygefchiete
Door my komt vrede tvvift en haet ,

Door my komt Moort , en heyl en ipoet ,Befwaerteneeng

Bedroch en oock rechi vaerdigheyt ,Engoedenraedt,çnqua

Ontelbaer meer gefchiet door my ,

Door my Too wert men Hoogh geleert ,Enwedermennighh

Die't quaet foo wel als 't goede doe ,Sooyemandtwertdoo
Vytltjginge .

DOorde PENNE is veel gefchreven ,DoordePenne

/V/atquam door de Pçnnçniçt ?

KbK
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"Wijsl¡&amp;ÍÍ1

«7
vfteyt , vvetenfchap en eere ,
Vh n.

en ooc^ °Prechte leere ,

clheyt verradery ,
{ J*1 " och meer , &lt;"Jfegget my ?

IT en kan't niet alles noemen ,
(Ccktdc Penne , ' wiltfe roemen ,qPe&lt;?nkortfoo'jerechtbeken,

en quaec foo is de Pen ,q1*°o¡s'toockmetdemenfehen,etenquae

Ï

H et 32 . T{aedtfel.

Jj- K vverd misbruyekt dat weet men we 1datvanmennighjonck-Ge

\ raeck ick dickvvijls in 't Bordeel ,

¿aCck daer men't beile danft en fpe elt,

Ver Werdick aldermeeft geftreelt ,k,ndoegeenzonde'enblijvekuys
S0 er vechtme daer ick ben omtrent ,

°Werd ick fomtijts wel gefchent .

b

Uytleggime.

E V E D E L of FIO O L die wert God bete rt , meerGebruy

Ïc,* ben van verwe Het
33en
. Racdtfel.
bruyn
teer ,
P 0cb mach wel tegen windt en we'er ,

A¡s ~n " cb foo wijt gerey ft ter Zee ,y^cnfterff'lijckmenfehedee,

(b 4)
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Vaeck

i?
Vàeck hatet my de hovaerdy ,
DenettteMeysjesfchouwenmy ,

,

.

, -u

En proper myd't my omfijn kleet ,
Nufietin't veers hoe datickheet . . .

^

Uytlaggitige .

DE TEER gebruyckt men tot veci zakcn ,Voornam
En als de Schepen gain ter Zee &gt;

m» íií&gt;

Dan vaert de Teer oocljfelve mce ,
De Teer is goet , de Teer is quaet ,
Diegulfich Teert dat . 's overdaat .
7 Het 34 - Haedtfcl.

HOekrevelendijsaen
mijnkrop ,,
U ving'ren , ( alseen fpinnekop
Dewelcke in't Webb' loopt tiadc vlicgcn )

Met d' ander handtroertghy den diiym ,

( Gelijck ofyemandtfprack te myth ,EnMeefterlijckbefto
Waarom houdtgliy. my in dekleth ?

En dvvinghc van my mijn foete Hem ,fMeentghydeVryfters
'k Ben ted er doet my geengeweit ,
"Want licht'lijck werde ick loo or,titelt *
Datnjy mijn lênuvven vertrecken .
WUytl-gginge.

DE L U Y T is aengenàem vanJbcl ,

Ol''-

, Heefr recht fijn naem , de Lüy'íí iuyt wel ,Ditraedtlel
V \f '

De Muficael luydende Luyt .
Het 35 . TtgedtJeJ.

T7 En Huyiman draeght in íijne MancjtxC/Nietandersalsgr
Indien hy langer had getceft ,
Soowacr * c watnuts tot fijn bchocft ,

KbK 2evp -.323
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S0 ¥ hy niet te langh gewacht ,ty°nadcl'hethemwatwinftgebracht,ç

Y foudt bederven al jnijn ftruyf.
U Y LE Eyren dfoegn den. Boer ,
VUytlewnge

Maer had' den plomaen botten loer,$0delatendiein'tHeft,'twae
V

ile Hen die uyt-gebroet ,iL"ingewin,offijrjprofijt,

lvas hy winft en Eyreji cjuijt .
V

Het 36 . Raidtfel,l\Eweeldringedeurgemacht,

•U Die drijven my vaeck op de vlucht ,t)9trEndikmaelsmetgefpano

l\) MCn my vl'ie8cn PP en ncer'
Qatfe my in'teyndt befetten .
w

Uytlejginge.

h En KAETS -BAL deur'tRinketgedreven ,^öiefietmenhe

S^j , Die hier mee daeg'lijcks houdt fijn ruyl ,
1 gelt niet fchimm-'len in de buyl .

j y

Het 37 - I{aedtfel.

Va / Atisdefotteliefdeblint ,
V Een yeder i¿ tot my geiint ,

•Ms - Men foeckt my nu met kracht te winnen ,b0e,herborenwaerd

Ter if Ridderlijck geflacht met ftrijt ,Sqq!';fdevochtomhaervrincjinn
Mçt ?'0etnien heden oock pin my ,

I Met; ^Vacrt&gt;en 'PlcS' mc£ Moordery ,öjtrSrootBedroglí,verraedtenJi
Van het werrclt^ ^olck ßcfiiyt »

Ct&gt; 5)

KbK

EVP -.32 *

4

Ma er

20

Maer de ver waende Geeft'lijckheyt ;Ommijnent:willelchrif

Geftadigh onverfadigh vryen .
Uytiegginge.

H Et GELT daerwertveel omgedaenjAlsloopen,rijd
Oock flaven , draven , ende loopen ,
En Hegen en bednegen mee ,
En fich te wagen over Zee ,

En oock veel ander duyfent dingen ,

Dat fiet men al om 't Gelt Volbringen ,En'tGeltdatmaecktd
Het 38 . ~Raedtfil,

yAeck ben ick to t een Hooge ftant ,Enwerdetreff'lijckae
Maer kome lichtlijck tot een val ,
Dit is't beloop van 'tjammer- dal ,
Dan ben ick trots en vvel gefeten ,

En nu heel plods'lijck neer -gefmeten &gt;Danweerverheft,(Go

En die my eerft in waerden haddeMijn'deughdedickwilsmee
"Wiens naecktheyt dat ick heb bedeckt,»

1Kb * - W
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Çomtljts my foo feer onteeren ,atlckmetBed'laçrsmoetverkeercn.V

P\ En HO ET op'thooFtishooghvanftantiijBefchutdekoud
0 s vleckt en flijt hy metter tijt ,
Vntvryder.
d' eere weder tot u keert .
'j.

Het 39 . 'Raedtfel.

ti En boven Keyferen verheven ,

•Cj En alle Vorften die daar Leven ,^'tIsvvaeronsPrincewijtbefaem

[ ick (dach fonder hem t' ontoemen)
\yc'ivry met recht foo fijn benaemt ,

0 ^ eer fai fchier deu Spanjaert fchroomait ,Q.lnymetwap'nenbytek

]J'Jck hy fou des Princen macht ,

erkeere nummer met de vrinden ,

\y!Cr Wei met vreemde fnelle winden ,leWildermetmyopdejacht.

I

Vytlcmnge .EntyEERHAENdieftaettreffl

'en'ir^e menfc^cn wy bevinden ,

Vc pr'jghsman komt daer feldcn by »
^ C1 min als hy gewapent 7.y ,

^ou daer wel voorichromen »íleegelijfdaerbytekomen,

Hy
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Hy ftaet Wel hoogh gelijck men fiet ;
En is hy dan fijn Hoogheydt niet *
Het 40 . Racdtfel.

DEur onfe gittige bruy n Oogen ,

Is mennign menfçhe vaeck Dedrogen tOnteert,vernie

't Gunt Vrouvv en Kjnd'ren heeft befchreyt »
Nochtans fo zijnder luy met eeren ,
Die mennighmael metons verkeeren ,
En of dit wel een kloeckert fchut ,
Soo baerthet meerder fond' als nut ,

Meeft die de Naem van Chrift'nen dragen ,
Om onfent wilde Ioden plagen .
EIRLINGEN of DO BBEL- STEEHE ^
TUytlergiwre
. ,
Wy hier met dit Raedtíel meenen

Wat al koninier en verdriet ,

Door den Teerlingh is gefchiedt ,
En gebeurt noch alle dagen ,
DattetVrouw en kindt beklagen ,
Armoe ende groot ellent yDatisyederëenbekent,

't Is't gebruyck in veel waeranden ,
Naemlijck in deduytfchelandcn ,
Datmen Ioden tot een ftraf ,

Dwingh de Dobbel - fteenen af.
Het 41 . Raedtfel.

ICk ben in 't Gild' van Kalis - bend' ,
Ick fchende of te werd' gefchend ,
'k Neem van die nutter waergegevefi &gt;

'k Ben vyandt van die 'k nooy t en fagh ,
En legh die lagen waer ick mach ,
En brenge mijns gelijck om 't leren ,

't Gunt We'euw en Wefen ( eylaes ) betruert ,paeropheeftm

aj
j^°or fulcks ontlaft íck mi ; n geweeten ,
» . an of men feydedatickvvaer ,

. jn rechtgehuurde Moordenaer ,

'sWaer , maer vvii ioo geen liiis heetefi .
Uytieggitve.

L&gt;En KR YGHSMAN ofteccnSoldaet ,

Dient meerom gelt als weluythaet ,iHylevertftrijt,hylevertilag
die hy nooyt te vooren fagh ,

^ foeckt die wreed'lijck doodt te ílaen ,Ielummermeerhemheeftmif
K , e Vaeck aen d' ander zyde dient ,

J?es doodt hy fomtijts Broer ot Vaer ,
Wreet gehuurde Moordenaer .

•i

Het 42 . 1\aedtfel.

Nbennochbitter , foetnochfuyr *

Noch laf, noch tamper van natuyr ,v.Nochrijns,nochlack,noc

^? ch leert op Aerden Vrouw' noch Man ,K¡efnijnderhierontbeerenk
K°ck in ons landthet fuyvel mee ,

&gt;t °en bloeyen dit vermaerde dal ,
»Vaer fonder my gantfch niet met al .
y

Vytlegginge .

LT Et S O U T bet ovçrwaarde Sout ,

*- 4. Seer noodigh tot '$ lijfs onderhout ,¡yHoedtvoor'tverdervenvl
Dat

limili mi un mini ! mi mi iiimiii mi mi 1 mi mi mi ilium
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Dat weet den Boer die daer na haeckt jDatvreethydiedebott

Dat op den haringh fmaeckt een dronck'tGeeftfchralendra

De welck dâer deur , krijght fmaeck cn klcra ,DeMenfchhe

Want als de Menfch fijn Sout vergact &gt;"Wertaf-gefn'enfijnsl

Te veel dat voedet het graveel ,
Het 43 . IIgedtfel.

Die my Bemint fchenckt my een dranck ,Dochmeerom

Veel waerdiger als rinfche raolt ,
Schoon die foo veele nieten koft ,
En als ick heb mijn volle laft ,
Soo werd ick dapper aen - getaft ,

Van die my heeft tot fijn gerijf ,
En ftoot my gaten in het lijf,

En treckt my oock noch nader -hant ,Al'tvetftevanmijningew
En maeckt daer Mage - ialve van ,
Tot groot vernoegh van alle man .

Uy tiegginge .

E En BOTER -KARREN dit bediet 5AIwaermenMe

Die men ftoot en ftomm'len moet ,Meteenftooterdae

Daer veele gaten inne zijn ,

25
V { rhalven ftoot men deur 't bedrijf ,^eclgatenindeskarrenslijf,

uÇtl Boer ftoot fomtijts dat hy Iiijghttvaeckaleerhyboterkrijght&gt;A?nH

ÏHet 44 . Haedtfel.

Ck die op 'thooghfte was geklommen ,toteenBedel-fackgekomm

YCel die my van haer deur afwijien ,^lkind'rengevenmygehoor

Qlerny vervolgen op hetfpoor ,

QLVaerde Heydenfche Poeten ,bftyhebtmyinurijmvermeten,tardâtic
VVoon'ngb hadd' op Helicon ,h"oeApollomybeminden,
11 dien ick Arme , Lamm'c en Blinden .
v.

Vytlegginge .

IAE LIERweleer ,datweetmen wel ,IJIDatplachtezijneenKo

$Q°et met den truggel -fack verkeeren ,°draeythetAvontuur(chera
V

Het 45 . Raeittfcl.

JYf Yn VadervvasnochBoer noch Mayer ,"^'4.Maerbengekome
Des

! !

! !

1 KbK 2evp - 323

4

!
5

6

7

8

26
Des draey ick oock voor Arm cn Rijck ,
Maer denEfel fchiergelijck ,
Want fai ick kloeck aen 't draaijen blijven ,

'Soomoetm

Uytle^ginge

DE DRYF-TOL laihydraeijend' blijven ,Diemoe

Die niet en wil ais deur de ftraf ,Sietdefenluijaart,defentra

En wil niet vvercken ais deur ílagen ,
Die luy zijn in het Schoole gaen »
Die moet men drij ven al met flaeh ,

Een fnoode put ift al zijn dagen ,
Daer in men't water ftaeg moet draagen .

Het qô . lîdetjèl.

WAt ben ick voor een Schont by nacht ,Dierondedoeo
Hetampt vaa Beifl bedien ìck mede ,

Want wien ick vangh't fy kleyn of gf ööt ,
Moet dadclijck van lijf ter Doödt ,
Ten baet geklagh , gekrij t noch Bede.
Uytlewitìge .

E En R A T E R is een Sellout by nacht ,Bynachtfogaeth
En maeckt het Muysjen heel benouwt ,
Het welck den feilen Kater fchouwt ,
Oock mede den geilepen Rat ,
Die fchout de Kater of de Kat ,
Wort hy aldus geichouwt , wel aen &gt;

Soo mach hy voor een Schout beftaen ,Inraedts-plichtishy

Want hy is Schepen , Schout en Beul ,
Hy is een boos en wreet tyran ,

O Muyfje wachte ílaertje dan .

Ì

Het 47 . Rgcitfcl.

^ . 2ae te voet wanneer ick ry ,vfijnrosofPacrt'tgunìckbefchry,

^ yijght nummer hackfel , Hooy nodi Haver ,^°cheenighvoerva

0e dat ick 'try , en laet geen fwéep:
y

Uytlemtige .

LT Etkintje'twelckeenftock befchrijt ,^XßatvvaentdatliettePae

Het ftockjen dat is't kindtjes Paert ,ç,.paertjenhoutetvryinwae

^ 'lekhet al fijn poppen dóet ,
Uckigh rijck , is't fonder goet.
V

Hct 48 . 1laeàfel.

J \ Aer zijnder veel door ons bedroogeri ,

Men fiet ons met beflooten oogen . , -\Enwyverfoeckenallema

S0 jeelderley veranderingen , .atmen'tnietverteilenkan.

bUytlemnge
. ;k ,Symaeckenarrem.enderijc
E DROMEN diezijnongelij
Sy toonen in de nare nacht ,

Sy §Cen men noovt en heeft gedacht ,Okaeckenvreugntenoockverd
0ln 'sc'ro8'10 l'eve vrinden ,

^ckt in't bed ghy fultet vinden ,
h V 1

Hetty . medtfil.

K * °k zijnde , macinigli ende groot ,
lu

Was IC^ ge^d1l°os (j naakt en bloot ,

, s 'c'k wel gekieet , ge'doïf &gt;

(O

,V^rdoe'kinarm

28

So heerl ick , deftigh , hups en fijnAlsdoetertijteenPrinsmoch

Mijn Vromven -pronck en was niet minlatrotsdietijteenKon
Ons Kleere -maker ( waert verlieft , )

Had heerlijck net de maet gctreft&gt;
Geen mangel had de Broéck noch Keurs ,
Doch 't is de Baes van alle lchreurs .

•

*

Uytiegginge .

ADAM was feer hoogh verhevcn ,Godhadthem'tPA
Ick fegh een Heer daer van gcmaeckt ,
En gingh doe met fijn Vrouwe .i ) aeckt ,

Maer zijnde in de iond' ver vallen ,
Doe was hy arni , had nict met allen ,

Vervallende in fiilcken leet ,

Doe heeft hem Go'dt de Heer gèkleet ,

Rijck zijnde kofthy dit ontbeeren ,
Maer in fijn arremoe droegh hy kléeren ,
Doen Adam fpitt' en Eva ipan ,
Waer was die tijdt den Edelman .
Hei^o . Iyactfil.

't

N deed' een haeckl ken meteenfteel ,
Den Efel ffiúde'welbneel ,

En waer datmaeruyt tómg^étrockeh ,
So waer hy eel fpijt alle Bocken .

; 1

Uytlegviiive, ^^

.

ALsgliyhetwoordjenEfel lpelt , I»

,

) 2i rn«-

So is een f daer in geflèlt' , / : &gt;fIseenhaeckfkenmeteen

Het 51 . l\gedfel

fV» ; i ! [lS *jbiäßWD

DE
- gedaèn
, Diewelckemyistoe
itortom my foirieiiS
mp; fttrain
- * i O &aWO
? 33 &lt; Mi93
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\V¡ ? °et ick hem op't left verlichten ,ímyditvoorquaetop-dichten,í

'it£llnt mennigh man vaack heeft befmet ,S^Cnfeergedienftighvoorde

h i:

'Uytlevginge .

L A MP met Traen vvel toe -berey t ,t\vaeckgebruyekttotfpae

Il

Het 52 . T\aedtfel.friers,leteensopmijnraden,*He

kNpKv ^en bonderheei'tbegaept
, olicxem na geaept ,

Npii r niaec'a vv'eow' en wefen ,

" outfte deede vrefen ,envvasnoytilimmerPeft,eetSnel-riemaldeb

h i;

Uytlemnge .

h^ROF -G E S C H I] T op fijn afuy t,

&gt;tçervvordtditRaedtfel mebcduyt ,iV-rfi1V''sdoodtenmaecktvee

Vj chrickt de ftouten en de blooden ,jit)fi0etcleovergroote(cha,
ma ,

bootftden donder 1iVisft'í3!hedrijvenkan,chierkeulijcka
(c 2)

P

30
In oorlogliis'teen rechte peil ,
•Je Hout met de vree , de vreed' k beil .
Hat 53 - ~Raedt [el.

EYIaeshoe veel van ons geflacht ,

Zijn in 't Gevangen -huys gebracht ,Menjaegtonsinalle

En zijn onnofel in het quaet ,WyMartelaerszijnindenhaet,
Olli datvvy onfe Nootdruft foeken .
Uytltrvinge.

DE M U Y S E N zijn felìier over al ,Enrakendiclcwijlsind
En als daer in gerackt de Muys ,

Sooishy in 't Gevangen - huys ,Is'tmuysjenheb,tenraecktnie

En dat om kleyne dievery .

1 .

Het 54 . J\aedtfe\ .'tTSommijnveugliden

Uytleggin - e .

E NO O T E - B O O M en flaetme niet ,

: Indien men daer geen vruchtaen fiet ,Maerwertweldap

Doch deughd' men vaeck met ondeught loont .
Htt 55 . Racdtfii.

ICk
beneneen
Oyevaer vertoornen
met hoornen, ,
Doch
falniemant
M ,Ter ben foTarn gelijck een Lam ,

Ais oí ick waer van í'ulcken flam .
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E

Uytkggmgc .

EnRAM datisdenOyen -vaer ,ßedencktuvv'étjeniftnietwaer?jyho
'enOye - vacrwas eeríl een Lam .

H et 56 . Racdtfel.

ISí
G l'ili Oogen flaen my aende neck,fK°eiifpits-vinnighendefnedigh,
, ^hebb' een lange fcharpebeck ,

Italic fnof van hovaerdy ,

\Vff toe gebruyckt raen meeftlijck my 3^necrmijnMeefterisonledigh

EUytleggiage
.
F-n SNYDERS SCHEI R isfcharpgebefM^P¡traedtfelish
^enfch tot fchade Scheyr is vry .

h

Het 57 . Jigedtfel.

E blonde Son in't Morgen - root ,

Öie maeckt my nieerals over groot,

S03lsdie isop 'thoogliftgerefen ,

^liacckt hy my heel kleyn van wefen ,
SQ alshy daeltwe'erna bene'en ,
^ord'ick groot gelijck voor been .
.

Uytlejgingc .

j \ E S C H A D U W E by lege fchij'n ,
Oie fai dan op hctgrootíie zijn ,
En hoe de Zonnc hóoger klimt ,
0oe, at de lchaduvv' kleynder íchirnt ,

hoe den hoogmoet grooter braekt ,

'tQC podt de menfché kleynder maekt ,b9tiCUrtvaeckinditAcrtfcheda
" " Qoge tnoedt komt voor den val .

(c 3)

H et

3¿
Met 58 . Haedtfel.

ICklicn geteeltin vreemde Landen ,'kBenblanckvanL
Des ben ick dagelijeks ter jacht .
Uytleggi'nje.

E En KAM vaneen Yporen tant ,

Gefproten van een Olyphant ,Geteelt,gevoetinvreem

Een beeft van ongemeen verftant ,

Die 's morgens vroegh de Zonne groet ,
Daer voor hy fomtijts valt te voet ,

En mennigh menfehte boven gaet ,
Die niet en prijtt alseygen - baet ,
Hct 59 . Raedtfel.

DEs Somers ben ick in dekleeren ,Deswintersleghickin
Als dan beila iek luyt te roepen ,

Ora 't geen dat d' Amfterdammersfnoepen ,DeManwiensV
Uytlcagitige .

EnKOEKOEK, trecktfijnveerenuyt ,\Wanneerde
Hy in een hollen - boom verfreckt ,

En fich daer met fijn veeren deckt ,

Tot dat de Zomer Zon geeft Idem ?
Dan is het Koekoek weer met hem ,

Hy forght voor 't winterlijck verdriet ,
Maer mcnjìigh Slainpér doet dat nict 3

IUI IUI IUI IIIIIIIIIIII III ! IUI llll llll llllljllll lillilll ! ilii Iii ! III !
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j? 'e fijneveeren fomers pluckt ,
0 hattet hem des winters druckt.
Het 60 . 1\gedtfel.

ÍCk heb de knjgh flaegh in den kop ,Öcbloet-vaenvoerickindento

&gt;1 j^ijn flemme doetde Lecuvy y erlchricken ,&gt;En(chroomegeenaerl
tit'rime .
V

-

-f¡ . , - •«&lt;

o.

f\ En HA A N datmoedigh ftrijtbaer dief ,-Í^J)Kamtftaeghm

ÏHct
t&gt;l . gelíaclu
Racdtfil.,
Ck lieve 'tmcnfchelijck

Het vvelck my haet en houdt verdacht »,Vi,.Calvendiemijnaerdtbe
5

Weckick op gefwind en ras .
°'k -,veetdat daer eenílangh omttent is .

XJytleggìnge.

En H A G E DI S de jqenifib. befint ,Envandemenfehweeronbe

u'aerTchou\vt hem tot fijn behoedt .t;ls«'elgebeurt*datinhetgras

Op

(c 4)
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Op's flapers aenfchijn been en tyeer ,
En weckten hem door dit gebeer ,

Door dien de ílangh desHagedis ,EnoockdesmenlchenVya

Siet menigli menfch beeft w'e ) egn vrnent ,
Biewelck hem onbekend'lijck dient : .-

Het 6z¿T{aedtJel.
DOor my gefchach heel we'jfnigMeet &gt;

t - 33ol'J

:imañ

, in : :

\ (Sola

Maer doen mijn meefter word t' onvreden ,

En my heel naeçkt en bloot oiïtklcden ,

¿à ¿à

Geraeckt'ick*tot de moordery ,

'k En had geenfchult , de fchult had "hy ,
Noch ben ick dien ick ivas voordefea ,

Bleef ick gekleet't fou beter wcfen ,

AI brenght mijn naecktheyt ferii ÌtÌc le i h îray s ,
Uytlevpnge .

, ,

'

''kBenf
] \\

SOLangheen DEGEN biijft bekleet ,InfijneScheyd,d
t : 5731 .

Maer a Is hy die hem toe - belioort ,Eensheftelijckewert

En treckt den Degen uyt de fçhey ,

i jbtaw jaH Pibn

So volghter fomtijts groot gefchrey .
Des u geweer feer traegh ontblcw ? ,
't Is vaeck een voorfpoock van dçdQot ,
En die veel met den Degen raeíV ,
Die is het krnys vaeck aldernaeft ,

&gt; A Ti n1

Het kruys dat raeckt hem aeiide vuylt ,

Dus kruyft hy of hy wercgckruyftyMet'tkruyshyvaeckíijnle
¡iorb1 -i9R'
Ditkruyce mennighdag'lijeks dtaíí^fit &lt;••'=
/ -I
Gaet met dit kruys verjaeght de N'fctlers ,

310 " "Enmet
mol'"; -
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.

Het 63 . "Raedtfil.

h ~n Wildernis van fchoone fchijn ,g-1Vanglansgelyckeenkriftalijn,we

(ver Wel vervult met wildt gediert ,
r d' aldertamftc van gemoedt ,

Q ^yght is tot des menichen bloet ,
S5^trÇnt en in dees' wildernis ?Crdickwijlsaerde-bevinghis.

HU^
tiegginge.
En LEGER dat 's een wildernd *m^ctisfchierwiltalwatteris,
¿¡ en de luyfen datzijn tammen ,

\ j (Wrmeer zijn als vette lammen ,

V°u zijn heclgoçt voorelckSoldaet»íjj'ederluyswaereçndukaet,lj¡r
Uut recht een aerde - bevingh geeft .

V

Het 64 . Estdtfil.pRijnJansdiebrenghtmyopde

Sy pluckt het hair van mijnenbol ,i'çE11ofickknorenofickmor,tJ
V^der een dit blij ven liée ,eePenwaerfoowaerdighniet.
V

Uytkggiiiú .

h

SPIKNE - WIEL datknorten mort ,

^ an " t rocken - hooft getrocken wort ,Vjetvlas,hetgunttotgare
^t ! ci men van doeck makèn kan ,
" ekent mee ft alle man ,

(c 5
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Het wertgebefight en befmit ,

Daer na io wafcht men't weder vvitSalditgefchien'kvvedvr
Het 65 . Tíaedtfel.

DAer is een heerli jck vverck gebouwt ,WaerH:deG:he

Uyt!e*ginge.

DEG .GALGE
,
inde plaetPmceftgemaecktvanhout
van H . tpekgout ,

Eick lpiegel fieliaen dit gebouw ,*tZykleynofgroot
Voor al aen die tegen danck ,

Hier eerílingh klimmen Kreeften ganck 3Hierfietmenhoe
Die aen fijn eygenGalgéhongh .

Het 66. l\aedtfel."T""^Aerisdickvvilstw

Daer is't rechte Vagevier ,
Daer de Zielen van de boofe ,
In haer leven Goddelooí'e ,
"Welck ontflipten fwaert en bail ,

Lijden grocte werrelts laft ,

Die noy t .Wilden , daer wel moeten"VVercken,orahetquaetteb

Talus vond ( fo Malo feyt , )
't Reetfchap tot haer nvrebeyt ,
En de Zielen min van ionden ,

Daer heeft Pallas vcoi gevonden

#P

m.
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finder lañen meerderkunft ,ichoon*tecnluyeZielverwunft.
Uytlegginge .

J&gt; Et T U C H T-H U Y S wert hier me beduyt,

Het Vagevuy r daer raeckt men uyt ,^MaeruytdeHellenumm

tuyght de Paufelijcke leer ,j^efipooghttefuyv'renreynenfija,^g

}/ ant fy vervloecken met gefçhrey ,
Vaeck Talus ende Pallas bey .
Ckben een ruftigh tijt- verdrijf,
tHct
67 . Hacdtfel.

Mijn deughd' i« höht 'k ben elcks gerijf ,,Hetfygetrouwtofonge

? Sia niemant of fo jonck als out ,
K 's mijn lichaem bont of blaeuw ,

U facht zijn alle katten graeuw ,

Rant's nachts dan werd ickmeeft befocht ,jjdaeghsnietveelaenm
Maer die my dagh en nacht geniet ,leleeftgemeenlijckinverdriet.
Uytle*giwe.

Li" Et BE DDE troeteltjftreelt derail ,

Alsdeur de vaeck datwert gekuft ,kDevaeckmaecktalleBed

cflapernummer tijt verdriet ,foiftmetdewakerniet,k.etisvoorme

Iflpppppppppl
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Het 68 . "RaedtfeI.

ICíe reyfden op een tijtmetgoet gefelfchap mede »Dacro

MEeil deSCHEPEN die daer varen ,

Over d' Oceaenfche baren ,Aenwiensboegh-fprietmi

Is een Zey I dat heet de blint ,

't Voorfte Zeyl dat heet een blinde ,
Als een yeder kan bevinde ,
AVaer het Schip -vaert Noordt ofZuydt ,
Siet de blinde is dan voor uyt .
. Het 69 . 1laedtfel.

E En vlnchter voor fijn grootfte vrindt»
Een flaper by verbolgen windt ,

Een doDbelaer om lijfen leven ,EenViflchen-aesinZeeg

Et'n levent lijck in'tlevëntgraf ,

Een ipoedigh Reyier fonder itaf ,Eendoodt-gewaendenalv
Die was van vleyfch en vifch geboren .

Uytiegginge .

S Hy
let nam
JONAS
was niet wel beduchr ,
voor fijnen Godt de vlticht ,
En Godt had joñas wel bemint ,
Des vlucht' hy voor fijn beile vrint ,
Een groote ilorm op Zee gai Godt ,
En Jonas worpom't leven't lot , .
't Lot viel op hem , des moil hy voort ,
En Jonas fmcétmen over-boort ,

&gt;faer Godt een Wal vis heeft gefchickt ,

Yan wien hy voort word« ingeflickt &gt;

2 evp - 32 3
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(&gt; ^'om met hem doe na de ftrandt ,\yPooghhemnochgefondtop'tlan

(¡eS ls de Man twee - mael gebaert ,5'VaneenVrouweofeenWijf,ernawe
^

Het 73 - l^edtfel.

' P En rondt van hooft en ftarck van lijf,Tweeftaertenheb¡cklanck

&gt; ^Wilniet eerder op hetpadt ,

L1 dat men by rnijn ftaerten var ,La'sopmyeenketelftaet,taefthetofdeT
f\ &gt;

Uytlergin^e .

«t een K R U Y W A G E N ditbeduyt ,^ç"aeropmenveelegoed

Sqi J balen , kitten ende lacken ,b)'tpynalsgroot,enfwarepacken,letme

4 ] s ^aeckt op ftraet alfulckgerommel ,{¡h^nienhoortvanveerseenTr

§&gt;'oot gerucht en weynigh wol .
V

Hct7l - l&lt;actftl .

{h

aßh met toe- geloken oogen ,

k at Hemels teyck'nen voor my boogen ,ôçattyeetdeHärders,we

( (] 1 ^°en ick raeckte deur de logen ,eenonkuyfleheduymgefogen)
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Be grootfte naeft fijn Majefteyt ,

Geviel't dat mijn benijders quamen ,Enknieldenvoormyaltef
Uytlemme.

DOe J O S E P H in den flape lagh ,Endroomdedathyk
En hoe dit fijne Broed'ren fpeet ,
By na fchier al de werelt vveet ,
En hoe men hem voor ílaef verkocht ,

En in Egypten wort gebrocht ,
En wat fich voorts heeft aengewent ,
Dat ílaet in't Oude T eftament.
Het 72 . 1\aedtfel.

T S 't nu nietwel gekuft , gefolt ,

Ick ben met kindt gehollebolt ,

Ick ben verkçft en niet getrout ,('tIshacftgefchietdatlan
\Vatfal het wefen nu voortaen ;
In my is karmen en getraen .
En o lick op en neder ga ,

En of ick heen en weder ga ,

'k En heb vermaeck in dranck noch koft %Danwaerickcensvank

Of waer het doodten uytte pijn ,jSofoudickeensinruftezijn,

Een yeder fpiegel fich aen my ,
Dit komter van de minnery .
Uytlegginie .

E En WIEGE daer een kindt in ley t ,Hetguntvaeckkreu

4is « , .

4*

iL '" ' " dt is doodt of we] gefuít ,ü,.tmenheeftdeWiegeruft,tjjJ'cgedoe
Vr , ,

Het73 . Haedtfel.

I ^Kben een Konftenaer in't wercken ,

I yci\'icr Paleyfen ende Kercken ,

O 'groot , in'tkleyn , in'tgrof'end " tfijn ,iLafrd'gh,fuyverendeh

Aislen den grootften pijpen - ftelder ,
ltlnen Amfterdam mach zijn .VUytlcpgmge.

H ^ O RG E L -M E E S T E R is voorwaer ,^£enongemecnekonft

\ ^iaftigh Pijpen - ftellen kan ,iLnsftemmeklinckenfchoonenhelder,
S ^it dan geen Pijpen - fterder ?vHet74.Kaeàfel.

K ^ van tien dat Godt verbiet^,1achticknochenlatetniet,
^ n, 8a mijri gangh't zy rechtof kroni ,

Oaeck der Heyd'nen Heylighdom ,itjtettershouden'tvoorwat(pots,
Luther voor ecu lafter Godts ,

V, , , 'indie achtet poppen -fpel ,bç._riefterseeren'talseenBel&gt;it)Peckdiefe

ÖL heeft ( ich beft tot Godt bekeert ,
^Verck - man of die't werreck eert .
Uytkjgmgc.

Is ? en Van de Tien geboooden ,
0 'cert ons den Godt der goden ,

tn
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En feytniemant fy fo ftout ,

't Zy van itcen , van hout , ofgout ,Eenighbeeltdaervantem
Maer men doet het evenwel ,

Is dan niet een B E E L D E -M AKHR ;fMochtmen'tfegge

't Moet gemaeckt zijn iou men 't eeren ,'tIsdesmakersfchult
Waerter niet men eerden 't niet.
Ket75 . Raedtfil.

\7" Eele in den dooden leefden ,
'

Daer zy uyt en inne Aveefden ,

Daer zy gingen uyt en in ,Enverborgenhaergewin,
I-Iy die tot een dooden niaeckte ,

Defe doodt , de dood genaeckte ,
Ende nam't haer alles af ,
't Gunt hy 't volck te Raden gaf.
Uytleg&lt;'itr&gt;e .

S\MPSON doodedeur fijn krachte ,EenenLeeuwdieh
Want daer in de Byen Aveefden ,

Die in defen doots - kop leefden ,'tRaedtfeldathydaervangaf,
Leeft de fchrift die tuchter af.
Hei 76 . Raedtfel.lijfenkleynvanoí

En groot van lijf en kleyn van ooren
lr Rpi 1 nr»r&gt;F

KbK

evp - 32

f* n rlnp vi &amp; rlr Annxre* hnrxrfn

43

tylts&gt;ck my dapper hooren laet ,

'j, alneer my niijnen Meefter flaet ,

groot miinoegh vail zijn gebueren »k'eQaerqmdickwilseldershue
Saen verhuyien vert van daer5111ujettehoorenditgehaer,

\jiu^' ick mijn Avontuçr verteilen »mochtetinKronijçkeftpllen,atwre

^Unt * s gepleeght by mijnen tijt ,b^oedatickinbandenraeckten,t'''oe
5. " fnioockten fwart gelijck een mol ,

^at in my't gedqrhite fwol ,

) . '] oe 'k ontquam ditgroot benou\ven&gt;e"mochtetvooreenrajjelhou
w

Uytlegginge .

p En BEULINGH -KETEL kleyn van ooren ,

Slaet daer op men lal't veer hooren$Qantalshyfomtijtswertverma

^ 'naeckthy dat den flaper \yaeckt&gt;
^aer als de llaeht -tijt is gekomen ,

^ Wort hy meeft in acht genomen ,
{; e Carmen dien men ftopt en vult ,

$.n °ock die peníen ofteiult ,h'etdanhoedees'geftoptevellen,ly0"!indeb

V

Het 77 . Vgtdtfel.

JUYnhuysjenerfdenickvanGodt ,
Het is fo dicht gelijck een pot ,

Qan f paer leefick in en daer fterfjck in ,lc"cenigliismijnhuysgefin»
Bs
(d;

44

En fo 'k verändere van ftee fDaerbreng'ickoockmijnhuysj

En blijf geftadigh onder dack ,
'kEn vindenergens meergemack ,'tlswaerickfteeckmi
Maer anders niet , dit is't belluyt .
Uytlcgginge .

E En S C HI LT P AD' werdt hier mee vertoont»Die

Daer woont fy in gantfch onbèkomtnert »
Daer menigh men Ich met fchult bellominert »

Leeft vol befwaer in groot' onluft ,

Sy leeft in tegendeel geruft ,

In haer kleyn aen -geborcn wooningh ,

Gerufter vaeck als mennigh Koningh ,
A1 waer fy gaet van ftee tot ftee ,

Baerdraeghtfe haere wooningh mee ,
Daer draeghtfe mee haer kleynekfuysje ,
Des waer í y is daer is haer huysje ,
Vernoeght haer met liaer kley ne goet ,

Vaeck meer als mennigh Rijckaert doet .
Hei 78 . T{aedtfcl.

MYn
is als eenis Eye-dop
DaerHooft
af-gelneden
den top , ,
Mij n ftaert is oock wel wit en lanck &gt;
Waer uyt dat komt een viefe ftanck »
Die mennigh man voormufkuskieft ,
AI fchoon inen daer van hoeft en vnieft ,

Of quijlt of feyvertuyttc mondt ,
Mijn Vrienden achten 't voor gelondt,
'k Werdt meeft bemint in KaLis - gildt ,
Ofdaer Ian -iap fijngeldt verfpildt.
Uytletginre .

E En PYP TABAK heel wel ontftekcn ,
\V erdt dit gebeel t en vcrgeleken &gt;

*5

jjen cencn feyt daer tegen fy ,-eRandrenleyt'ti'sleckerny,
ìlm ityi L io lv^^ivcA uy j
•üa
^en eenen feyt 'k mach't garen drincken ,
.^nand'ren feyt 't kan my verftíncken ,

^untdeene prijíl den and'ren laeckt ,r?tfn}okenfuyv'reÖogenmac
°e lecker is't Varines roockje .
Met Jg . Raedfei.
T&gt; En koop ,"'k en faey , 'k en itiaey geeti vlas»

Jtj, Noch fpin ick van Mijn felfs gewas^Tewonderfijn,alsyederbli
I}'1 Waey en wèeffo net daer van ,

S^^iemandt dit begrijpen kan ,

.^at daerom de Kunñ -Goddinne 4fc'Jf1Voorfaethatenaiscenfpinne

Ï n ^ C gelijek de fabel íey t , )ínnaffenhandtopIiaergeleyt,b¡agcn

Uytleggingc.

En S PIN N E - K O P; gemeen , maer aerdigh &gt;"v*Haerdoend

c'athaer wercken zijn gemeen ,
^ aebttuen 't niet voor wat befonder ,
,r ^eSge noch 't is vry een wonder ,

J) ®1 haer gebrey en haergeípin ,

\y .&lt;jr is gewis veel wonders in ,k'«tnietteveeluharfsenflijpen,caerdtfe

U a)
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Ghy die tc hoogh klimtnadehooght ,BlijftbydeAerd'end

Hei 80 . I\aedtfel.

E En flechten Harder van het vee ;EenMeefter-ftucktotp
Uytleggme .

KONINGHDAID de Prc-pheet ,Doenhydroegheen
So gemoeten hem een Leeuw ,

Die hy fonderfchrick of fchreewv ,
Heeft gedoodet of verflagen ,
Defen Man na Godts behagen ,

Dooden inigelijckseen Beer ,
Sulcke kracht gaf hem de Heer ,
AI die vaft op Godt betrouwen ,

Sal hy helpen uyt benouwen .

Het 81 . Kaejtßl.'kJ7NbennochGodth

I , Dat waer teleelijck fpots vergift ,'kEnliebgeenleven&
Of wat ter werelt hier gefchit ,

Gantfch fonder my gekhieter niet ,
Al wat Godt deed' gelooftet vry ,

Hymaeckt' of deed' , niet fonder my ,OGoddelijckeMajef
Vergeeft my heb iek' hier mis - feyt .

Ectfonder TYT mepnietvermagh ,TiitheeftvandoenecnO

Salomon in 't langh bediet ,y'°wyaltemaleweten,,'*

^3eçk. wert de tijt onnut vetfleten »
de koftelijcke tijt , .vellJckeenNVeversfpoele/lijt,

(\Cettit waer den tijt die g'hebo vopr handen ,J1datghynietenkomtte

^''ick ais David dat ontleet ,

,j,°chfeggenfojptijts;MansënW

J»?11 tijt verdrijft ons al te feer, ,h'ernatotboet'isgeentijtmeer,
fai men roepen met gekrijt ,

'

, ¡ :'kfoumybet'renhadiclc

Hct$2 . . naedtfel.

\Í r El drie .duyfent Maris enVtòuwen ,VyOmderblindenfpelt'a
Worden alle feer gefwir.dt ,eUrdenblindenfpeelmaublindt.
Úytlejginge . , . -.

V^MPSON lxethemheçlyerleyden ,^^anfijnVrouvv'diehem

Vj

HJn kracht was af-géfne'en ,

'§en hem de Philefleen ,

Cd 3

\

*4»

Die hem itfn geficht benamen , En met hem te gafte quamen , ' V
En een wijle- tijt hier naer ,
Wies hem weder kracht en hair ,

r
'

jj4

!

En diePhilifteen uyt weelden ,

Wilden dat hyvoorhaerfpeelden ,
Toteenfpot enhaervermaeck ,
Sampfom wcnlchte na de wraeck ,
In het huys daer 't fou gefchieden ,

Waren by drie duyfent lieden ,
Sampfontrock de Pylaersnéer ,
Sietdaer flortcti -'fcHuys om veer ,

't Guntfo al dat volck verilinden ,
Ende dooden dat zijn blinden .
Her 83 . 1latdtÇcl .

ONtfcIuildighraeckickVafedcin banden ,

•Oockdiekw

Op't bloote Lichaem d .fpper ( client ,

Ick fwijgh al ftil , de Beul mach fmijten ,
En laetmijn naefte Buurwat krijten ,
Üytkfginge ,

BE U L S - G A R D E N dát zijtt barken rij fenTeftraffefftü
Wanneer de Beul daer mee den Guyt ,
Af-keertde vliegen van fijnhqyr . ,

Dit íbetgefteel om fijnetfínden , 1DegardenopfijnLichaemfe

So langh den díef is in getruur ,
Ts Meeitçr Beul fijn naeíte bum* .

Het 84 . ~Racdtfel.ïTTleraedtghyd

VV IckbinfòmvvijlGodts woortV
Ick bin de blinde Min ,
Ic'^ bin fçhicr wat men hoort ,

'

f

'
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EUythgginge.EnBOEKE-BINDERfome

Die blindt fchier wat -er is gcfchiet ,tVbindtGodtsWoortendaerb
11 lVat voor't Minnen is befchreven .wHet85."Raedtfel.

p En flucxfen Jongclingh , een Harder van het veldt ,g-*^ord'nav

Uytlemnge .AVIDdiequamindenhaet,

Van Sauvvel , door fijn vrome daet ,kVWaseenHarderophetvel

Het 86 . 2\aedtfil.

I ï S een lange wijl verjaert ,
1.

Dat al't volck gingh op de vaert ,ISeggeallediedaerleefden.

. ''e^n Schip ter Zee - waert fweefden ,ç.^elckefonderzeylofroer,k

II haer reyfe noch volbrochten .
•V -,

Uytleggime .

\] OACH metallefijngefin ,^Diedrevent'zeewaertin,

(b 4

KbK
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Haer

*o

Haer Stuurman datvvas Godt de Heer ,
Die haer bewaerdein'tgroote meer , *

'

m

Hyisdusmetde Arckgelandt ,

Daer hy den Wijnftqck heeftgeplant ,Doed'cerftewerreltw
Vongh Godt een nieuwe, werreltaen ,
Het 87 - I\acdtfel.

KOm ghy Kaffers , blaff ers , rekels,
Bijtet noch eens op mij n hekels ,
Daer mee dat ick ben befet ,

Oft behaeghtet unietbet ,
Neen ick hoor 't wel aen u krijten ,
Ruyckt my aen , maer fchroomtte bijten ¡.

AI fchijn ick een rputve kloot ,
Van u heb ickgantfchgeennoot ,
Luft 11 noch wat bloet te fpouwen ,
Men fai u den rey uyt - Iiouwen ,

Vleegel heet ick hoort ghy't wel &gt;
Doch daer moet af V . en L .

Uytlegginge.

DEn
EG
L met
fijnniet
fcharpe
pinnen
, ,
Daer
faiEden
Hont
veel bp
Winnen
Die daer op blaft maer felden bijt ,
Dat ick raed' oock , dus fchelt het quij t .

'

Het 8B . Hacdtßl

Die
leed Ven
klèet
Of my
heelmijn
ontbindt
en liet
myorithaeckt
naeck-t , ,
Sal fulcken aengenaemheyt viride ,
't Gunt d'oogen opent aen de blinde . * .
Uytleggkfge .

H Et NIEUWE TESTAMENT deur -leefl»Daerv

Daer vindt ghy klaer en toe -bereydt , 1Denrechtenweg

KbK
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Hct 89. Raedtfel.

j~K ben gantfch fuyvcr ende net ,ye'fchoonenaerdighwelgefet»

VQ atl veele werd' ick feerbemindt ,Hirnarnelijckvan'tvvcrreltskindt,b

0Q î_aeck ick lichtelijck om den hals ,L^erdmijneergekrenckt,befme

ì\ E K R A E G

K

gÎMj'tfen wel gefet &gt;^Enkreucktfeniet,fyf

Hetgo . 'Raedtfel.

n nr

IT Zonne-glans , u fchoone lchijn ,Öoetmyeendoodelijckepijn,
su

^ek fterv' eylaci in den brandt ,
11 ^innaer mijns gelijck in * t landt.

K

Uytiegginge .

J \E MUG H fich in de vlam ver ilint ,^Wiei$diefofijnliefbemin
öie voorhaer fterven fou in &gt;t vuyr ,
^'nt die liefd' waer al te duyr .

Ì

Het 91 . Raedtfel.

Plompert ben noch wijs , noch fot ,
£ °Qlitans al ben ick grof en bot ,

\»r , Bantfeh vervreemt van docloir grepen ,c'nenighdeurmywelgef

bUytlegginge .tSlypSTEENdieisplompeng

( d ff
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Het 92 . Jlaedtfel.

ICk
fnel gelijck
een
Ree
En loop
blij vefoftaegh
op eene
ftee
, ,
En aJsickmocde ben geronnen ,

En heb ick geen voet plaecs gewonnen ,
In 'i kort al loop ick noch fo ras ,
So blijf ick daer ick eei ftmael was .
Uyilewingc .

DIt'seen EEKHOREN meen rat ,Datlooptenb

Wat moey te dat het beesje doet ,Tenwlntdaeromm
Het 93 . Raedtfel.

ICk ben een Hov'lingh van genucht ,

Een trefPlijck jager in de lucht ,MywertvertrouwtdeH

Daer fich de Vorften me vermaken ,

AI draegh ick ichoon een kap en bel ,
'JcBedrijfdaerom geen Narren -fpel ,
Uytlegginge .

E En VALLEK. die"jaeghtindelucht ,Hyvanghtde
De Vorlten dient hy tot vermaeck ,

Desdienthy indehooghfte faeck ,
En als voleyndight ishet fpel ,

So kleetmen hem met kap en bel ,Maermennighfchijntc
Dewelckdekap veel leterpaft .
Het 94 . Raedtfel.

WEl eer een deel van oras geflacht ,

Word' dem- de Duyv'lenom -gebracht jNuzijnde
Die leelijck met onsroefemoeleii ,
Haer wreethey t valt onsal te {traf , .

Tcnbaet gcfchreyrdenbeckmoetaf?

Éir

S3

ì fj
1 .^'fneníchelijck datfy ons dooden ,

^ JUnt noyt gefchiede deur deJooden ,uldees'diebeterwillenzijn,vA

\y als het Vrouw - volck wert bekeven ,
Cfd onfe naem haer vaeck gegeven .VUytleggirtvc.

VARKENEN " verftaet den fin ,•IJDaervoerweleerdend

S PeVarkens die .verdroncken ,

1 nat den duy vel dee gequel ,e«lochtfichdrogenindeHel.

bMct
. Jlaeèfc!.^ ,
E wegh enis noch 95
veerrìdchwijt
Dieick bereyfthebtlançetijt ,

Ma er valt my hondert rhijlen langh ,\svveleenhoopeloofegan
Wat ick ga 'k en vind'geen endt ,
C'1 is my de wegh bekent .
i V

Uytle/ginge.

JpEn PEERT datinden OLY -M EULENDerondedoeteng
Want defen wegh"is fonder ent ,

¿ aef is het Peert heel \vel bekent ,b-.deSonfchuyltvoordenacht»
' Qisde reyfe eci'ft volbracht.

m
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Het$6. Raedtfel./~vMhiertevvinnen

Betreed' ick een te fmallen pat ,

Te forgeli/ ck en ongewis ,

Die geen twee ving'ren breet enis .Ehdefepatfoo'knebge

Hoogh tuflchen Aerd' en Hemel leyt ,
Tot wonder van een yeder man ,
Hoe dat men die bewand'len kan .

Uytkggitige.

EEn KOOROE-DA NSER foo menweet»Om'tge
Daer danft hy op een Galliacrd ,
En wat hy varder nicer bedrrjit ,

Onnodigh dat men dat befchrijft ,

Blijft by de aerd' , hooglimoedigheyt &gt;
Eer datghy mven val befchreyt .
Het cfl . Rgedtfel.

T~^ Lek wacht fich van my te zijn ,
K Want ick ben vol -van foet fenijn ,
Vaeck vuylder als een vuylis -vat ,

Jonck zijnde is't met my noen wat»
Out zijnde acht my niemant'niet ,
En ick benwanckélals een riet ,Enongeftadigeralswjndt,
En't alderdartelft dat men vindt ,

Mijn weelde paelt aen arremoe ,

Voor dienft krijgh ick vaerk flagen toe»'kBrenghand'ree
In't kort ick ben der helle deur .
;

Uytkggime . _

EFn
HOER iseenfenijriigh dier ,
Elek wacht fich van het gifligh vier ,

'
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tKCe die in hare minnebranden ,
!{

ngt Ziel en Lichaem heel ter fcUanden .^rdartelheydtisfonderm

Q^'yeder een wert zy mifpreefen ,

ftraet foo wert zy na -gewefen ,^yederfeytwatpryisdat&gt;anderweer
0 ckfoofpeltfenoch mooy- weertje ,&gt;ss*eenverrottetPeertje,

&gt;l\ui

ty11 ftoothaer yeder mec de voet ,\erhonninghwerteenbitterroer,b
1

^OotdatishetloonderHoerqn .

\
Het 89. Rae dt fei.
' Cj Oud' hem tot den Hemel heften ,
0 Die de vrede koft betreffen ,

Ifjjj In ditdroevejammerdal ,
\ ar¡js is yets gekomen ,
tarder dat maer uycgenomen ,danPayszijnoveral.

b

Uytlegging .

1 MC

e R neemt uy t het woort Parijs ,u;,Soofultghyvindenhetbéwljs,

r

Unecht van veele flechte lieden *we&gt;grooteheerenmaghgeb

doende is-hy maer een flaef ,!ih^tigcrgelijck«enGraef,L^
1

^aer diemen houdt in wáerden ,

I hfy bedietdienhygebiedt ,
0nder haer en i»hy niet .

Uytkg-
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Uytlegpftge.

E En KONIN G welckerhygebiedt»Oockfonderdi

De Kroon is laftigh ora te dragen „OmGodten'tvolck

Des is hy maer een yeders knecht ,Hetfchijnteenweeldevo

Ick fegge noch met vaft bediet ,

'k En ruyle 't mijn voor 't fijne niet.
Het loo . 2\aetfel.

E En ftrijtbaer Franfche kock van moct ? 3Heellichtgekl
En heeft de Franlche Kock gevat ,
En met der vaertden beck gebroken ,

Heel naeckt ontkleet en yoort aen 't koken ,Tendifchgeb

Al vont niemandt vaijfijn leven ,In'tmartelarenboeckbefc
Daer is foo veci gefchiet , mij n vrint ,
Het gunt men niet befchreven vint .
Uytltggìnge .

E En KOK datheet op Frans een Haen ,EenHaenwert

Kan 't Meefter Hans dan niet uyt -leggen (Soovraeghtetmy

1 KbK 2evp - 323

57 .

Hct 101 . Raedtfel.

En Bou

„

oumanismi . nover -heer ,k-l)icdrijftfodickmaelhc.cnenwcer

Uytiegginge.

P Een SAGE die is heel gerneeo ,níBekent,gebruyktfchiervanelc

Soonefo daer wordt gemeldt ,iclieeftfichaendefaeghgefielt,

liy op Aerden hcëft gewandelt ,A'efthyfelfdeSacghgehande

's dit niet den Timmerman ,

I çjl .^aer komt dees'de wijflieydt dan ,'JckinMarcuslfaetgefehreven

Scen Propheeten wert verheven ,
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Geachtet in fijn Vaderlandt ,
En hy vertrock voort naderhant ,
Niemant hoeft daer op te nimmeren ,

Jefus Chriftus gingh eerft timmeren ,
Eer dat hy 't volleck heeft geleert ,
En met de Sage fich geneerc ,
Dit deed' de wijíte alder wijfen ,
En is de Saegh dan niet te prijfen ,

SoHeyligh ishy dat ghy 'tweet ,
Als 't beeil daer Godes Soon op reet .
Het 102 . ~Raedfel.

MYn
vluchtigheyt
die wert
bekent»
Recht
tullchen harreft
ende
lent ,
Dan is't dat ick op rey fe ty ,
'k. E n loope , vliege , vaer noch ry ,

'kGebruyckgeen karre nochkarros ,
Geen Wagen ,, Eiel , Muyl noch Ros ,

Nochtans fo maeck ick fulcken fpoet ,
Veel meer alseenigh Bode doet .
Uytkggime .

DE SCHAETSEN indewinter -tijden ,Diegebr
'tls geen loopen , 't isgeengaen ,
* t Is ick weet niet wat gedaen ,

'tls geen vliegen noch geen vsren ,
Overlandt of water- baren ,

Watiftdan eyfeggetmy ?

Segget my ick fegget dy ,

'k Weet geen ander naem te prijfen ,
Alstenoemen Schaetle - reyfen .
Het lO^ . Tsaetfel.

ICk
ben een dwael - geeít al mijn dagen ,
.Om kinderen na bed te jagen ,
Men fpeurt aen my geen hovaerdy ,

Maerfomtijts wel watdievery ,

¡á

L

.

.

.
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.

.

»9

¿s ben een fnode Pelgrimminnè *
(; n lagebootfte halfMpritine »

Prophetefle by den Boer ,t^onbehorelijckehoer,v

H'algh in alle Heeren Lande1!eluckvoorfeytin\ekelinden,eghdeV
£ ù geene dat haer welbehaeght »
^ °ock fo vley ick yeders oor.en ,etaliedatfegarenhoòreii.
Uyitwgingf.

HEY DIN doot"- loopt de lahdéft}

)f ^Velck' om geldt derleken lianden ,
van binnen wel befifet ,
^ld er »yt

vaeck bediét t1^,«rlcye]apenleurcn,.

He a er 1S
gcbeurén ,
al wat men garen hoort %

; Vt n8cn fy gemeenlijck voort«V^enlaetunietbedriegcn,
111 fy fteelen ende liegen .
L

j

Hetioo . Kaetfil .

N heb geéñ inacht eôn huys te hUeröh *ISodatíckvaeckmybe
1^ ^^búytén dack io ben ick ilo &gt;

^ lf

§een geldt om yetste kopöh ,

5je om by den Backer lopen ,

niy niet een kruytrej brpoi ,b0l^oetickfteelenvaeckuytnoo
¡ Sqj

en&gt; ímout , diímeer , en fpeck ?eurgewoont'alsuytgebréek,

( e)

m

6o
Des ley t men lagen my te vangen ,
De kleynedieven moeten hangen ,

Degroote raken dickwijls vry ,
Deur winfle van haer dievery ,
Maer koft ick ook wat duym -kruyt geven ,
Ick wed men lict my vaeck in't leven ,

Dat vraeght de rechter fonder ziel ,
Die kent my wel 't heet wagen -wiel .
Uytlegginge.

E En R A T of Rot alfoo men 'theet ,

Verichuylt fich meeft gelijk men wect,InKoren-huyfe
Totfchadevanden na - gebuuren ,

Een Rot dat is een fchad'li jck dier ,
Dat weten alle menfchen fchier .

Uytlegginge.

DAer is een fteen van deughd' en kracht»

Die alle hooffch gefteent en pracht ,(Hoewaerdelij

Men vindt hem weynigh in ons landt ,
Te rek'nen by den Diamant ,
"Welck duytendtegen dees' wel een zijn' ,

En by den rijckdom gantfeh gemeen zijn ,
Maer dees noytfo gemeen en was ,
En ftaet verheven in een kas ,

Men vindt hemfomtijts by de Aromen ,
Daer yeder veyügh by kan komen ,
Siet d'eygenfchap van dit juweel ,
(Verändert't ratte - kruyt in meel .
Vytlegginge.

DE MEULEN-STEBN dientniettotprale«»Ma
Hoe nut dat is de Meulen -fteen ,

Datis wel kenlijck yeder een ,

I

w i.

tj^doen oils nut de Diaftianten ,KblÍrien,PeirknenKarkanten,

'«en hoVaerdy me ftelt,Miteengroufaemgeldt&gt;1?deprachta

\ff otls by der aêrden blij ven &gt;voor'tgelt,datzijnmijnreell,Ioudetme
\.

Het io6 . Hgedtfel*

y Acher vede fötlder fonden ,
So gefloten als gebond en ,
L Oaer was druck in overvloet ,

\y^r denck in fijn gemoedt ,

^etis te zijn in banden ,ijçrgeenüytkomftisvoorhandent%erdev

il kflvvinckelvàn verícfieyden BÔËCÎÎËfÎj

welck de goéde Lefcrs foecken ,^e,r'sdrückfogrootalskleyn,t)

4[s erfcheyden bandt geboiiden ,

W
daer gemeenli j ck nwi
fiet &gt;
" at- L
uavrgeniccijiijciv
So v ^hoefcet meer bediet,
' '-iJ"1 kleynen als van groóten ,

% , et banden als met íloten &gt;yvarialderleyePrent*clíe-makenhee

bH
107 . niet
Ttgcdtfel.
Aer is een yet cn byetkans
,

En doet vaeck mesnigh menfch verdrief j,LEhdickwijlsine

( eai

«a
En maeckt onvreed' in 't huysgefin ,
't Gunt nooyt en leefden in onmin ,
En onder groote heeren daken ,
Kan 't vaeck betraenden oogen maken .
Uytle¿gw;e.

DE R O O K is vaeck een groot verdriet ,Mengrijptfen

Doch fraey ift daer de fchoorfteen roockt ,Enwarmenmag
Het 105 . Hgedtfel.

STrate
- fchenders , ßoere -plagers ,
Guyten , fielden , hoere -jagers ,

Roovers , dieven , moordenaers ,Valfchetuyflehers,

Hoeren , fclieucken , leger-proijen &gt;

In het kort het zy wie 't zy ,
Eert men vaeck , en dat ommy.

Uy tlenirne .

V Rinden 't zij n de M O Y Ë-K. L E E R E N ,Daerwyye
Die het heeft die treckt het an ,
Komter een onnofel bloetje ,

Kaeltjes met een fmeerigh hoetje ,
Deugdiaem , eerlijckvan gemoeet ,

Qualijck yemant diehemgroet ,
Komt een deughniet aen brageeren »
Yder groet hem om fijn kleeren ,

SoeenHoer de JofferTpeelt ,
Deur de kleeren afgebeelt ,
'els maeck plaets voor damoifelle ,
't Gunt dat ick hier vertelle ,

!
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fonder wel enwaerj[yeromfeghickvooralsnaer»h1^enomdemooye

'? ghy zijt dan hoer of dief,btdemoyekleerenlief,yHei109.IIgeAÇe

jrOmvryal ghy deughden - rijcke ,
IV Wie mach fich by my gel¡jeke ,
\ k Rade niemant fy io koen ,

^ ^at dit fou derven doen &gt;vntdegrootfteoytgeboren,
1üyt allen my verkoren &gt;

L^leeck fichielf by my ,dtwatickvooreenderzy?

bUytlfiggimt.EWYN-STOCKheerlîjckisb

K Ick ben een Wijnftock feyt de Heere ,enaldermenfebenleere,

V 'Ìnftock dan de kroone ftrijckt ,tLrChriftusfelffichbygelijekt
5

aider Heeren Heer bequame ,
eenen Wijnftock noemt met name .VHetno.Haedtfel.

I \ fe my heeft die moet my vieren ,kWordgefpijftopveelmanier

NoCk rmijn hchaem vaeck gevult ,
It

&gt;0 moet de Kock by tijden ,
8epreutels van my lijden ,

^ enthielt men my defpijs ,^¡ek°Peenanderwijs',
Vîtl ? n mijnen naem beramen ,lerElementent'famen,

(e 3)

ff

:

-

-

_

r

,

i,

H
Is rpìjn tcelingh en geboortMennight'isdeurmygefmoort,
Jck ben hart en ben oock teder ,
Set m y toch niet onfacht neder »

Of't lai hap'ren looftet vry ,
El ? verlieft de dienft van my .
TJytlemme .

E En AERDEN -POT ditraedtfelraçc&amp;t»Vanwater
Eeríl van de luchtgedrooghtbequaem ,

Dit zijn vier dementen t'faem ,
Daer doet men in verfcheyden fpijs ,

Als erten , bonen , fpeck en rijsjEnveeldatonbenoemtishier
Hy wert geviert , dat doet het vier ,
Hy koockt en preutelt dit 's het flot ,
Dat hebt ghy van den aerden - Pot .
Hei ill . 1îacdtfel.

'k D Enlangh van fnuyt , fchoon niet en rnyckj

O 'k Hebooren aen mijn fronfel - buyck ,Hetongefien

En 'tgunt ick fwelgegeve ick uyt ,
Jck ben ( al ifter veel eenfchant )
Een blaes - kaeck en een floocke - brant .

Uytkzginge ,

DE BLAES - BALGH met (ynlange fnuyt ,Haaltin

Hy neeinten geeftal is 'tniet weert»Dochisvaecknoodig
Dit flechte racdfel fulckcn fin heeft ,

Een vatgçeft uyt gelijck het in heeft .

Het 112 . t^aetfel"ÄyCYnLichaemisb

Daer me Lab - lysje vaeck gaet fnat'ren over ftfaAlsf

*5
u ^ont daer me qnanfuyshaerkloeckheytaen de buuren»
janeen ten isdat niet , fykan in huysniet duuren ,

(; at 's 't ende met het liet , nu raedt hoe dat ick heet ,"etlrijmeropniijn

Uytleggwgc.pEnHASPELkanditbeeltverklä
, ®ekleedet met 't bequijlde garen &gt;
&amp; e k

Trijn -kalsdaer medegaet ,b"uurtrontommebydeftraet,h^e

t die geen vliege kan bekacken .v.Het115.Raedtfel.

p N of ick yeder een behage t •

% En kleed' de naeckte , en fpijs de grage ,h.Nochhaecktmenami
L n

voor vereeuwdejaren ,beeltenisdermartelaren.

ESCHAPEN met haer wol en velleo ,
bUytlemnge
.
Ons veele kleederen toeftellen »

5q Haer vleys is fpijfe die ons voedt »
L'lpdigh tot des menfch 's behoedt ,
Q - p .hrift zijn uytverkoren knapen ,lljkthybydegoedefchapen.
\

Het 114 . 'Raedtfcl.

Li En meeft heel Hecht gekíeet in 't (wart ,
Xj Deur my gefchiet veel leet en fmart ,

^

'k Ben fnedigh ende wel geleert ,lc.Jedereenmetmyverkee
(e 4
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$0 is 'teen uytfchey haeft met my »'kEnhoudeyangeenbrafle
Uytlerginge .

E En MES gelijckeen yeder weetsIsmeeftin'tfvvartele

So moet het Mesjen uytte fchey ,UytfcheyishetmethetKnij
Al eer dat eetet Man of \Yijf ,

Uytfchey ishetmijnen Vrint ,
Aj eerder y emane cens begint .
He? 115 . 1ìgedtfii,

EN ofickwel met groote HeerenVerkeerinkoftelijcke

Daerom ? orn dat ick laes och armèn ,Mymeeftverfeilemett

Mijn wijiheyt fchoon men my verblqft, )Gaetboyenljetgem
_ Vytkggin;c.

E En LU YS dieniemandtenbegeert ,VaeçkbydeKonin
JiççJ rijçkejljckçn op - gevoet ,
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u .n Luys die mach fich hoogh vermeeten ,yItsfyGodtsvingerwortge
KäI1 Wijfen in Egyptçn - lanat ,
°e Pharo voelde Godes handt ..HerIl6.Bgodtfel,

P En fack was vol en wordt geleegilt ,

^ Nu vindt men dat hy fwaerder vveeght ,j»Alszijndeboorde-volge
°e kan dat zijn i ghy meughtet raen ,yUytiegginge.

i EghtopeenfchaeleenßLAESvöl WINDTS

tj

fultbevinden mijnen Vrint ,

Dat'tfchelen lai wel mennigh aes ,atfivaerderweeghtdeleegeblaes.

Ii?« 117 . Hacdtfillocktotmydeurmijngeluyt*v

(¡ . . ^ach voor wild - braetlijn gekeurt ,

Ve , ^es voor - feyd om kleyn genot ,i^ndenhaermeteedttotGod
^aer nummer heeit mifdaen ,

Vi

Volck verfelfchapt My ,

Watiçk voor een Piiefter zy .

V

Uytk^giiige .

E T R O M M E deur haer krìjghs - geìuy t ,

Die lockt den traegen luyaert uyt ,

0f

d'Een dient uyt noodt den aer uy t Weejt ,Veylichliick'denBoè

5)

1
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De fommighdat fy door de Vaen ,

Bevryen 't quaet vjm haergedaen ,EenPot-boefvoordenre

Des zijn 't de befte Prieftcrs niet ,
Die volgeri moeten Trorame flagh ,

Het is noch fo gelijck het plagh ,
DeTrom datiseen leelijckfpel ,
Dat weet den armen huysman wel .

Het ii8 . TtgeitfcL.'kT)Enfchoonva

BJ

) Behulpelijck , en oock wel fchadigh ,

Ick beve' en ( hebbe geen gevaer , )

Als of ick felf de koortfe waer ,
Ick beve en doe vaeck and'ren bevcn ,
"Want hebber veel gebracht om 't leven ,

Verdorven en berooftvan goet ,

Oock veele zijn door my gevoet ,
Doch als men't (teilen ( ou tot oordeel ,
So doe ick minder fcha -als voordeel ,
Ick viere vaeck en vafte niet ,

Ick koocke veel en gafte niet ,

Veel die deur my haer tijt verquiften »
Voornamelijck de Alchiiniften ,
Ghy lekker- tanden eert my vry ,

"Wat foudt ghy wefen fonder my ?
De Schilder - kunft moet voor my dalen ,
Want niemant kan my recht af-malen.

Uytk«ginge.

H Et VUYR wiens vlammeftadighbeeft»

Veel voordeel oock veel fchade geeft»HetVnyrdek
Het Vnyr den Backer doetbeklijven ,
Deur 't Vuyr de Smits (ich onderhouwen ,
Deur 't Vuyr is't dat de Brouwers brouwen ,

)K
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bCt yuyr geeft voordeel ende ( poet ,j;efisvoorduyfentdingengoet,

K1 f is voor veele dingen fchad'lijck ,j?etvuyrverflii.tvaeckongenad
ÎJefcken , Klooflers , Huys en Schuyr ,j^den,Dörpen,flinthetVuyr,
en Vee daer deur vergaen ,

^ uyr heeft groote fcha gedaen ,
QCUr't vuyr ieer veele Alchumiften ,
't gelt haer groote goet verquiften »vuyrismenighrnenfchontzi

KeUf 'tvuyris Sodoma vernielt ,j.QchwatGodtdoetisgoetbedrijven»

^laet ick dit hier dan by blijvçn .
Het 119 . T\aedfel.

¡pbenfo bruyngelijck een Neger ,;fwarteralseenfchoorfteen-v

Jes veele my na&gt;t leven dingen ,
^ cuben noch fun noch droncken (let ,
9er een verhatcn fchijte- bedt ,
V

Uytleggingc .

pEn VLO verfçhoontgeengrootehanflen

Diederftin yedershemt wel danffçn ,t)2yisderJoíPrentijt-ve

J? r al het Peut'ren aen haer lijf ,
Ish
ken waerdat is de fchortingh ,
^1 ,at geen rechte tijt - verkortingh ,

Sy r°e.î Vl° ons vaieck verdriet »
' 'dijjtin't Bed men voeltet Diet.
V

Het 120 . Raedtfel .

BEn
deughdelijck van groote flam &gt;
Heel vroegh genomen vande Mam »

!

!!
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Geprefen fchier van alle menfclien ,
Die na mij n haken ende wenfchen ,

Men lieft my in mijn jonckheyt feer,
Vaeck in mijn Ouderdom noch meer ,
Iae als de wormen my ontginnen ,

Noch veel mijn doodelijf beminnen ,
Dat meer is , als ick ben verrot ,

Bemint men my , ("al lijcktet fpor . )
Uytlegginge.

E En KAES van íoete-melck gemaeckt ,Daermennigh

Verfcheyden fmáeck is uenighvout ,
Kaes vol Mayen of verrot ,
Houdt men voor een goet genot ,

Ick fegge Boter , broot en kaes ,

Die dat verfmaet dat is een dwaes ,

'k Seghdie daerniet om engeeft ,

En is niet waerdigh dat hy leeft ,lekmeeneenfrisendartelma
De Siecke luy gaet dat niet an .
Het 121 . Kgedtfel.

WY twee gênants van eender Namen ,

Zijn ftaegh by een , en wand'len t'famen &gt;Eenyedero

Om dat wy treff'lijck zijn geleert ,
Dies Princen , Vorften , ende Heeren ,

Oock dagelijcks met ons verkeeren ,

Maer 's werrelts ftant verändert feer ,NaeZoune-fchijnonftu

Met H eeren is't quaet karflen eeten ,Voor-gaendedeughtw

Dats't loon voor ons gedane goet,
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^ .et'al u dart'le Hovelingçn *
, 'e dus met ons foo om gaet fpringen 3

onbehoorlijckvernielt , .)h°chwroegeneerghycensontziclt,JUu

Uytkgginge .

Oj C H O E N E N die de voet bekleeden ,OOmgevoelijcktetreden,
^ Over weghin dun en dick ,

S ? y op droogh ofin het flick ,vienenvaeckgebruyckttotdanflen,K*

\ erden nederigh vertreden ,
A ?eck het nederige hart ,deSchoevertredenwaert.
Het X2Z . ~Raetfcl

ÌCk ben gefien by groot en kleen &gt;j^meynfaemoockbyyedereen
) cl * 1 lo ruft den gantfchen ftaet ,
S0 L ? ys met menigen gefant ,

•j hier en daer in vremde landt ,¿1binnenRomenvintmenmy,t£Pau

72

Want dickwijls ben ick fwaer belaceliEnvaeckbefetenvande

Eick denckj hoe dat ick ben te moe ,'tIsredendatmenboete
Uytleggiwe .

EËti KU S SEN kent een yeder een ,DesiseenKuflenfe

Waer mee dat reyfdn groote Heeren»En'tKuttentotge
Daer op fy fitten tot haer ruft ,

Des wordt heel vaeck den Eers gekuit ,Deswordthetkuflenw

Ecn boef wordt 't kuiïen vaeck gedaen *Danis*tbefetenvande

AI waer daer op een kruys geflagen ,'tEnfoudenquadenniet
Het 123 .

MYn Moeder die my heeft gebaert &gt;Isflapenwekelijckv

Noch werdtfe vaeck van koude ftijf ,Ickbenoockdickwijlsfw

Maer blij ve by mijn oude Moer ,

KbK 2EVP - 323
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S01 erlaet haer niet maer blijf haer by &gt;langetotickwerd'alszy&gt;
w

Uytkgginge.

kl" Et Y S van glans is fchöon van fchijn ,^4.HetwaterwortalsChrifta

'ijit Vaer en Moer vaekheeft beklaegt,l¿riifthetdickwilsnochfofti

VHet 124 . ~RaeAtftl.Aervintmenergensbeterflaet,Alson

fo de oùdeChrift'nen deen&gt;S0^bbenonfegoetgemeen,íhatvv
0ck van ftaet gelijck zijn ,

Wv ?.mtet dat men treckt te veldt ,Vçr»ienenwillghfondergeldt&gt;

V? tcn onfe wooningh ,öj)sygenonfeKoningh,t)eseendrachtftreckt

Want

1
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Want die ons komt verñooreíi *
Krijght dapper wat om d'ooren .
Uytlegginge.

DEDatB isYEN
hoefyfieligeneeren
, »
een wonder
werck des Heerert

Hoe dat fy vliegen &amp; yt en inEnfoeckenhaerfeerfoet

71 So werthy trothv Van haer verfclt ,yEnzijtfokoennietvang
J Om eens te proeven hare krachten ,

cEncjûeltfenietmac

Noch taft haer poppen -goedt niet aeni)"Wiltgantfchnie
Ick hebber eenmael by geweeft ,

ct.

&gt;» Dan mijne Macker kreegh het meeff , «i-)Hywaseenartze

» Daer dit gelcllach , Lek waiter by ,

e&lt;

11 Maer ick ontliep^des was ick Vry ,

u.

Ick volgende toúdefpreeck - woortsltíer ) «»Ontloopen
H et 125 . "RaedtfcL

ICkbetl veel ronder als een bal ,Enfchootlderalseenber
Doch wie my heeft in fijn gebiet ,
Die heeft een opgepronckte niet .
Uytkrjmve ,

E En BOBBEL-BLAÉS daer 't kint me fpcelt »
Van warer , windt^ en feepgeteelt &gt;

Is fchoon in 't Oogh maer dtiert niet langh»
So gaet het met desMenfchen gangh ,

Hl
1 KbK 2evp ,323
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^°°n op - gepronckt 't is huyden yet,

9S

" S men fpcurt vaeck, morgen , niet .

Het 126 . ~Rgedtfel.

Stornine ben een trefPlijck tolck ,tiidoeverklaringhaenhetvo

V

Uythggmge .

PEn BRIEF aen yemantaf-gefondeil ,%Kanduyd'lijckfonde

Î) athy begeert of wathy drijft ,

^omme brief al kailen ,briefvanfulcksweetnietmetallen

VHet 127 Raedtfil.Anrijckdomvverdickmeeítge

bUytlegginge ,

E \V E E L D E heeft een ftvaer gewichtMaerfchijntinyeders

V,; ( 'ei'r de weeld' al is gefchiet ,íti1°ngevalofgrootverdriet,ße(n0
Pfoten uyt dit dertel Mal ,

(0
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Die dit verhalen fou te gaer ,
Had tijdt van doen wel leven ja er ,

£

'k Segh tot bcíluy t een ftarrek man ,litjdiedevveeldedragen
Bet 128 . Raedtfel.

'

WAnncer ick woone by devvijfeii ,Salyedermytenho
So ben ick flimmer als een aes ,

En ben gerneyn by alle vqlcken ,
En oock een Baes van alle tolcken ,

Men moet my hóuden in bedwangh ,
Of ben veel fnooderalseen limigli ,

Door my beliaelt men ecr of fch .nidt ,Enmaecktwelop-ro

Deur my gefchiedt nicer quaedt als goedt .
Uytleiginy .

Tpv E T O N G E in de mondt der wij fen ,Is-loff'ljjclc

Wat deur de tongh al is bedreven ,
En is niet vierendeel befchreven ,

De goede tongb looftGodtden Heer-,Dequadevloeckte

Het fwijgen overtreft het fp reiten ,

Belial ven recht G odts woordt te preken ,Dan'tfwijgend

Want fo menfwijghteen valfch yerraer ,Vertrouwtvanv
Het is een kloeck veritàndigh Man &gt;
Pie recht de mate ramea kan ,
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^vPreeck -woordt feydt ; 't is beft gefwegen ,^.hinderdeurdepra

\j' , n 'vvÜgen heeft my rioyt gemoeyt ,:'crhcbmijnlprekenvvelverfo
y.

Hei 129 . T{aedtfeL

P En valfche moorder ismijn Vader ,

En ick een Ziel en Landt - verrader ,\iEntrouweveeltijtsmeteend

^ [ ? nt elck heeft fijns gelijcke lief,K^uaedtdatd'aerd'oytheeftgeno
''Salleen uytmy gefproten .v.TJytiegginge.

LEUGEN isdesduyvelskal ;

Die ons al t'famen bracht ten val ,)sDeleugenwildedeughtver

Q1 deurde leugen al gefchiet ,ty^chtuvoordeleugenblame,atltdiefe

Het l ? 0 . Raedtfel.AEftMaentjefchuyltdesAvo

k vaeck verfpie en fleur haer praet ,
) ¡ hy die met my omme - gaet ,
lverdt doorrmy
my eéri
hooren - drager ,
&lt;
Uytlegginge .

S Jeteen L ANT EI RN E 'savontslaet ;
V r\ .

L. Al'l

1

oa . uuwi

liact ,

Die
j* oud'ley tfman lieft , den minnaer liaty.Dees'wege-wijferdief-ve

^ Aleteen minnaerwordt geacht ,
«at hy hindert hare jache ,

KbK 2evp -.3z3
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Dat d' eene prijfl fai d' ander Iakcn ,
Hoe fai men't doch te paíTe maken .
Het 131 . Hgedtfel.

ALs
fes mijnsgelijcken
et , ,
Opghy
ry gefielt
, fo fiet ghy Iiniet
Maer let voor onseen ftaf of ftcel ,

So fiet ghy uyttermaten veel .
Uyttegfji^c .

S Et neffens een op ry fes N U L L E N ,Diewekkenietbete

Maer fet een ftreepjen daer vòoran&gt;Thienhondertduyf
Heti$z . Hgedtfol.

ALs ick befoeckden zuyder - bock»

Roept Rijckert öm fij 11 bonte rock ,Maerkomickbyden
Uytktginge .

DE Son heeft dan zijn veerfie fiaftt ,Danishetwinterinon
En als de Son is in dé kreeft ,
Men hier te lant de Somer lieeft . Het 133 . Kactfcl.

Tf Ck ben deur jiiijn getrouvve daet ,EenfpiegelVandfinédlt

Kooyt onvcrandei'lijck vñn zrnivcvHoewelrnijnkuyfcheyti
Noch ben ick van den lichten aert .
~U ytliggin^e .

EEnTO RTELDU Y E is fo getromv ,Hettreurtfichd

M
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**iaer menigli menfch fijn Gay bemint ,warrem-moesvolcojoquint
Het 134 . Haedtfel.

ÍCkdrage vaeckdeíchijn vangoed' en quade faken ,Aisprijfleli

Pock fchij n ick vaeck belaft met vrolijçkheyt en weenen ,"''Itghyd
Uytkgginge .

H En Schilders ESEL draegt pannqlen ,
•C!, Daer op den Schilder met Pincelen ,

Komt Malen wat hem vak iniin ,í^tfyvankrijghofblindomip

9f't geenedat hy pooght te maken ,
alderleye feven faken ,

&lt;

v* ? tgunt men weet en niet en vveet ,

'tis dat een Efel heet .

ÏHet
l Kacdtßl.
Ck heb veel geldtsen goedt
, en ben gefond van lijf,Nuraedeen
Uytkiíinge .

L&gt; En RYCKEGIERIGAERT van oiiverfaçt gemoedt ,CiDie

* I) En na de fchij ngefont , ep heb váel gel dt en goedt ,

Ij En leefdes niçt - te - minte recht in anvrnoedt .vUytfoigitùe

IT r Anneer't GEWISS' de : inenfçhequelt ,yAlhadd'hynoc
I»

Al had hy noch fo grooten goedt ,yWertgepijntdat'sarrem

DEn rijckvantijd'lijckgoet , veelmeeralsik behooveOOn
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EEnongefonde
, »
Die welck geenRYCKEMAN
Doftoir helpen k^n
Is dienletarrem feghmy dat ?
Gefonthçyt gaet veer boven ichat .
Het 138. 'Raetfel.

IOnckj en dorn , en teer en fvvack ,

Droegh ick licht een heel fwaer pack »

Maer out en ftarck , en wel bedachtjVielmytelaftighfulcken

Vytle&amp;inge.

DEWaerom
SONDE
valt de Jonckheyt licht ,
? bevluyft is haer gencht ,
Maer d' outheyt gaet die overvvegen »
En weet wat dacr in is gelegen ,

Die weet wat lait de fonde is ,

Die vajt het fwaer in fijn Gewiss' ,OÎJeughtenhoudtgeenf
"Want eeuwighdurend' is de hei .
Het 139 . Haedtfcl.

IN een onfuy ver broos en teder aerden -vat ,Ishcerlijckin
• V

''V

Uytkmns *

'

DEOnslichaem
ZIE L' äs ishet
dì aldenvaerfte
Icliat »
aerden-vat »
Die onfe Ziel befloten heeft ,
" t Ts Gode die onsgeboden geeft ,
Gehoorfaem men die volgen moet ,

Op dat men fo de ziel l&gt;ehoetrGodtisweleenbarmhertighH

Maer hy is oock rechtvaerdigh weer ,

Stennt niet te veel op fijn gena ,ygrtronwtopUêm^maerdo

!!
5

2m3U

!

lliijllinill
'

6

7

8
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Het T40 . Treffe!.

Qk lafter -tonge fcyt (die yeder heeftte vrefen , ),,DacBachusloum

lijcktof ickwelwatvanVcnusaei'd foá zijn ,kcÇoVenusñoock

'nt ick kom altemet 't geringe volck befoecken ,1'enviert,menko

ÍYEt PODAGRA kanditbeduyden ,i1Menheetetfieckt'va
Maer brochtc dit de Rijckdom mee ,

» , at had c¿an Amfterdam al \yee ,j'varentheytdoetaddersblijcKen,j,

J

en plaeght de rìjckdom nie't ,k.*1kenverfcheydenAmbachts-lied

j,'1 z'jn de rijckfte nergens na ,j;u'eeGlaiemakersentweeSnijders,

¿j1 ooek een Smit zijn daer van lijders ,
fCyt 'tkomt veele door den dronck ,
£ .e° and'ren 't komt van Venus vonck ,

YÄ

'iet 7jl) n&gt;maar

KbK
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f befijden ,j^ijnlagendiegeenhou.ten
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Of fchoon de Doftqirs çlaer van fprcken ,
Niemant en hecfc den prij s geíireken ,
Pan heb ervaren aen mijn voet ,

Dat Rijnfche Wijn geen goet en doet ,
Wie fou voor *t Podagra niet fchromsn . ?

De kladd' die iiTer in gekomen ,
Want heb een Pelfl'er oock gekent ,
Die daer açnlaghin groot elent .
Hen 41 . Bgedtfif.

OPmìjtmigge
,
Rijdtde vluggaAlfthemlangernietbehaeght,
»t Vieyfch hy na den Hemel draeght ,
Uytlevgmge .

E En KRAY op't V AR KEN fietmen vacck»Daer
So vlieght hy na den Hemel toç ,

Een fpreeck - woort voeghtmentotdiemcnfcbjWienhethi

Die wat hy doet voorfpoedigh is &gt;
So feyt men by gelijókenis ,
Het is een uytgefondertSwijn ,
AJ vvaer de Kray luft op te zijn .
Het i±l . ~Raedtjil

E 'k
EnHadde
bedrieger
boodt my çten ,
nauvvlicks gebeten ,
Of word' zijn bedroghgewaer ,
Ende was in dooisgevaçr ,
't Was my 11a den hals . gedongen ,

Noeh heb ick den dansontfprongen .
Uytleggmge -

E En VIS S CHER had een vis gevangen ,Hyhadhem

ft

. .

**

b Visjen fpartelt heen en weer ,
y" net va ) taf in 't water neer ,

bry Was het visje van den viffisr ,
âc'f Was de vifler eenen naiiler.

ÏHet
143 . F&amp;etfel.
Ck ben een fpinde van verfcheyden aert van fpijs&gt;Gewonnenenve

I En ben wel vaft gebreytvan ongefponnen garen ,Jkdienemeeftd
Uytiegginge .

EnBEDEL -MANT oft TRUGGEL-K ORF ,Veríeltmee

^.em dient den Rotterdamfen degen ,
J.c tnoet al me in vveer en wind ,

Vts fijngeweer en oockfijnfpind ,
, Crgacrtdaer in verfcheyden fpijie ,

vekoockt op veelderleye wijfe ,

M Vis , van Vleys , van Worft ea Speck ,aec'kd'armltefchijnheefm
Het 144 - I{aedtfe/.

ÌN Aeris een vreesYijck dier feerquaüjdk te Persaden ,.UYerk
Uytle$i» ?e .

WR A E C K -GIE R J G H E Y T d at is een zond ,Diemeerfic

0 leeft hy knagend' ongeruft ,tnwreeckthyfieligelijckhywenfeht,

( fs )
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Ofbrenght hy fijn vyandt 111 pijn^
Te kleyn fai hem de wrake zijn ,

De wraeck dat is een rechte vraet &gt;
Nietlichtelijck is de wraeck vej- faet .
H«I45 -

I\aedtfcl .

DEurwindten
vuyrbenick
geboren
, ,
'k Ben klaer van
lijf en hebb'
geen ooren
Eri hebb' maereenbepuyftevoet ,
In my is dickwijls Ebb' en vloet ,
En die mij .n vloet het meeft doen ebben ,

Oock vaeckbepuyfle Neufen hebben .
Uytlegginge. .

En ROMER luftighvolgefchonckenj

E
Dat 's Ebb' en ebt oock in den buyl ,

Dat 's vloet en dan weer uy t -gedroncken ,

Van rijcke Valck een kalen Uyl ,
Veel doent fo Ebben ende vloeyen ,
Datinhaer kleetgeen motten groeyen .
Het 146 . Maedtfel .

ICk word' bedrogen door het lock - aes van de minne&gt;^M

Ecnyeder leer van my het oor niethaeftteneygen ,Geloo
Uytlegginge.

DE WACHTEL -QU A CK. EL fomenfeyt»Diew

Hetpijpjen bootft fijti Wijfjesñera ,
Des raeckt het lichtlijck inde klem ,

Sijn geyle lu ft doet het verlangen ,
En wordt fo in het net gevangen ,

En mennigh minnaer vrijt fo heet ,
Heb is de quant vaeck eerhy 't weet .

KbK

EVP - 32 "

L

jjft

85
Hct 147 . Ilatitfìl.

ÏCkben van goet geilachtgewonnen en gefproten ,tÇuntloff'lij

Uy tkgginge .

LT Et K, AF hetlichte KAF van'tkorenaf-genomenVj_Sijn

Het 148 . 'Racdtfel.

AeriseenMan in onfen lande ,

Heel wel geleert goet van vcrftandç ,»,Kloeckinallefijnbed

nietiefen , oock niet fchrijven ,fy.kannietfprekenennietho

J1 is tot een goet afnpt gekooren ,kannietfiendaar'tliçhtenklaeris,1
Uytlegginge.

V Rinden dat ghy het wel verfint ,Demanenisnietdoofnochblin

Het

1
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H et 149 . Raedtfel.

DEughcÜ'aem ben ick waert en goet ,Vanmywort'terra

Al ben ick nochfo goedgeheeten »Sowerdickfchendelijckv

Verfoeyt , verfmaet met iulck benijden ,Sodatmyniemantf
Uytkggmgc .

H

Et BROOT ispphethooghftte prijfe« ,Hetisde
Het puy ckfte van dat eetbaer is ,

Geen dingen't fy van Vleys of vis ,Ofvruchtofanderaerdt

En komt by't Broot gantlch njette pafl'e ,WantChriftuslce

Waer me de Heer de merifch komt voeden ,Soweldenquade

Het 150 . llaedtftl.

Slot van 't verkeerenben ick ßaes ,JacalfowclalsMeefte

Ick rae fpeelt met u eygen fchijven ,'kSalandersudenrug

&amp;
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^ en fix- cìnc niet in den hoeck ,

l'j'crvveynigh hooger als de brocck
t • ''vilje dan noch riet wel ftuyten ,.iderechtubandeniluyten,
I 0

V°° iiilj &amp; op 't left hoe welje beeft ,
'CloK

.

1

nl r&gt; aan Tí

j; °ch moeten leeren als een Kreeiit ,j;1'achterwaertstemoetenleeren

at dan Ummer niet verkeereu ,Y1tefpringenindevlucht,vCelcabriol

UItlcaoiit [ C .BEULisdesverkeerdeisbàes,«

op fo fmìjt de Beul doubletten ,Ketguntdeus-aesnietkanbelettcn

Keus -aes oock dickwiU fo verkeert ,öathyverkeertdeleeropleert,i.e

Bet 151 .

A dat de fieckt my hadgedoot ,g;Sowordenicktegaftgenoot

^Untniijn benijdeis dapper fpeten .
S

U y t leming-e .
letL A ZA R&lt;J S laghdootin *t graf,WienChriftwswederleve
Daer
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Daer na vveer fris en wel te pas ,

Hy eens op feker maeltijdr was ,
Daer oock verichenen veele lien ,

Om Lafarus eens te befien ,d'Eentoteenvreught,d'aertotver

Want het beviel veel Joden nict .
Het 152 . ïïgedtfel.

WY
zijn meeft rondt , fchoon van gelaet ,
In ons en is noch been noch graet ,

De kind'ren kan mer vaeck me ftillen aMeeftallemen

Die 't minft behoeft is't die ons fteelt ,
En ons oock wederomme deelt ,

Aen rijcke, gier'ge , wijfe en fotten 3Dieonsvaeckfparenomte

Vfytíejrginge.

DE APP'LEN diezijn wel gewift ,"

AI waer men menßigh kindt me ftilt ,d'Eenpronckterm

Dendardenfnijtfein de pot ,
Tot fterckingh van dees huys- genot ,

En Godt die ons die mild'lijck deelt ,DieishetdiealdApp'le

AVantGodtdie maeckter fteeltjesanyDatgeeneMenfchedo
Het i Ç3 - Haetfcl.

E En Koningh van het Joodtlche ftöf ,Lietvooronsboüw

Desmoft een vroom mandaeromftervejVanwienhyt'o
En maeckt' een hof van 't lelve goet &gt;

En heefit daer oRSgeilacht gevoet ,
AI wort ons Koningh'cquaet verweten&gt;

Men mach ons oock wel dubbelt heeten,

^'ti

89
^raedt dan cens wie zijn wy dan ,
^edoofde vuyris onsgenan .
Uytleggingè .

bE BUYSKOOL isfogoetajsbouwt .Alsdieisacndeworftge

?,aer Ac h ab was fo dartel niet ,vjWashyKoninghinfijntijden,u°chkofth

Met 154 . Racdtfel.

bAerisgebouwtin onfewijck ,

Famaes wooningh heel gelijck ,KDaermenhoortverfcheydenm

men vechtofhoemenkijft ,

&gt;T'er is veel en grootgewandel ,tpchijntmendrijftergrootenhande
&gt; * er is neeringh van gekai ,

^iseenhuys geflieht tot vrede ,

. °chtans men krakeelt daer mede ,

Qater fomtijts al te bont ,isdaerMofismont.fgelucktofnietwillu
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't Is ccn Huys van grooter eeren ,
Doch't zijn ilaven die 't regeeren .
Uytlegginge .

H Et RAET- HUYS oft STADT-HUYS gfonoeiWIs

Daer hoort men veel verfchcyden maren ,WatindeS

Van flinghs en rechtsgevecht gtíkijf ,
Sohafpelingh van Man en Wijf ,
Als van ontelbaer vreemde faken ,
Om daer 't onklaere klaer te niaken ?
Daer toe wert Arons mont gehuurt ,
Siet Aron lacht daer Mofis truurt ,
De Advocaren , Procureuren ,

Die lachen vaeck om anders treuren ,

En feyt men fo doet oock den droes ,

Jae praet watheen hetfmeert haer moes sMaerd'ed'leHee

Die zijn gewis der knechten knechten ,
Ick houdet voor een llaverny ,

Te dienen ftaegh de Borgery ,
Ick houdet voor verheven ilaven ,

Die levend zijn in tvviit begraven .
Hct 155 . Ilaedifcl.

ICk
wordfónder
jgebonden
en gdlagen
,
'k Moet
mifdaet
dit verdragen
,
Wat batet dat ick maeck geluyt ,
Daer moet een Brand merck op mijn huyt ,

Des fpiegelt 11 ghy dieffche knapen ,
Die bet als ick verdient iladts wapqn .
Uytleggime .

DE
en oock
halve AMEN
Deheel'
Anckers
halvedeAnckers
t'famen ,,
Die werden deur des branders liant ,

Wel vaft geflagen in den baut ,
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«a fokomtfe d' Ykcr Yken»s'yhydoetdepeyleblijeken,

&gt; yra0t hy dan op y eder vat ,
olkomen vvapeh van de ft ad f.
V

Het 156 . T\aedtfil.

J\ /T Ynhals is bitter even - ftaegh ,

^VX Men meent 't komtuyt een heete maegh ,£n'&lt;-)n8rijP'lijckishetd
K 'aei e walgelijckheyt voet ,

¡y11' warten doftoir van de keel ,
'e «elpt niy wel , niaer niet geheel .

bTJ
y tiegginge .
E SCHOORSTEEN fwartetdeur defmoock *Ongrijpel
Ii

De ichoorfteen - veger veegt fijn roetj^''vvinchymehetguntböfi

Ç ?.eeght den veger noch fo hart ,
^'jckvvel blijftde Schoorfteen fwart .
At voor vruchtert biert
he : lanüt
VHet
157 . T^aedtfe
]. ,

Dat men nietbefaeyo beplant ,

't Gunt verheught den kiîppdt - tàtft ,b¡e5&gt;'tfchreefwasfijngenan
L Yn ra'en een 110111 verítáht ,kn"ynietdatwaereenfchant,

L^k hem Veen -vuyr in de handt ,hemVoelthetfandtdatbrandt.
V,

Uytkgginxc .

j IE TURREF dieisfeergemeen ,
patBoeren - boufel ed'le Veeh ,

\\ -

't Gunt 's Winters onsdoet vcrliètige'n ,

(j'ens glory \vy niet m Ufen mengen ,haecktdaernadeiiklipper-tant,l0e

Cg&gt;
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Datmennighfeyt , daerbygefeten ,
.'k Wil my liefft warmen als wat etcn .
H et 158 .

Ilaedtfel.

SNuffelaertje
, ruycke
-vis
Die der Heilen
vyandt
is ,,
En die om fijneygen - baet ,

Staegh fijn Everi -náeften haet ,

Ja diens voorfpoet fobenijdt ,
Ende daer fo tegen ftrijdt ,
Datter rijft een groot gekrijt ,
Dat men't hoort veer ende wijt ;
Defen Kalis , defen bloet ,
Die men onderhouden moet ,

Heeft niet anders als m' hem geeft ,
Doch is daer voor vveer beleefc ,

Dan gaet vaeck op rooven uyt ,

Krijght vaeck ilagen voor ecn buyt ,
Defen bed'lder , defen dief ,

Vrijt my feíer en heeft my lief ,Ommijnínkomft,ommijngo

Daerom is't dat hy my groet ,
Daerom hy my kuft en leckt ,

En hy is io wel bebeckt &gt;

Heeft getrocken deurfijn mont»
'tBinnenñe van mijnegront .

"Wie na't eeten komtte gaft VVind'tonsfohetfpreeck-w

Uytiegginge .

DEnHONTdieis hier in de Pot ,Dat'szijnverval,d

Daer fteeckthy in zijn muyl enfnuyt ,Maer'tHeyl

Daer fnufFelt hy geheel in in 't ront ,Enflicktenleckttoto
p*
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doch hy leckt hem fëldenfat ,rechtenhatervandelvat,
K el eer de Katten (o men lccit ,at'sderHeilenNaemge;veeft.
x

Het 159 . Ilaet'H.

W As Edel en vangroot vermögen ,

Nu is de geeft, van my getogçn ,Nubenick'doodtenlonderm

, 1] aeckt de menfehen fchier tot beeilen ,ijÜ'1geeftvaeckZielenLicha

geeft de fob'ren dy'dt ten goede ,
I] : .11 gültigen totAnemoede ,

geeft is goet , mijn geeft is quaet ,
9t is mij n geeft ey lieve raet .

bUytlejginrc
.
E B R A N D E W Y N van groot vermögen»DatisdegeeftvanW
mennigh Menfche tot een beeft ,

^f !Cele zijn daer deur vçrgeren ,tfleurveeldrinckensdootgebleven,

Í'y verfetten Ket'len ^ potten ,lu.enBulfteroockdaerby,

^ Ucort , hetfchijnt eenTovery ,

^ Mannen , Vrouwen ende KnapenVa'cndrAnckfoleerverapen,
Ver pock de Brandewijn is goet ,
:

Ci' " i men maet beramen moet .

(g 2)

94

il'ji
Hetióo . T^aeiitfil.raedtvoor'tleñetotbef

Haer Bruy 20m maeçkte krullen ,
En zy word van een ander fwaer ,

Gelagb daer van in kräem hier naer ,Vanontrou'datfynooy
. Uyttygii0.

MARIA van Godtuyt-verkqren &gt;UytwienonsÇhriftu

AVant zy was van dejoodtfehe wetten ,GelijckGodtdeurM

Siende dat fijn Bruyt bevrucht was ,

Maer God hulpiiem uyt dees' deucht ras ,Jofcphdievvase

Deskoft hy krullen maken dan ,
Maria raeckten in dekraine ,

't Was hären Jofeph aengename ,
En is van fulek in kraem geraeckt ,
Deur wien dat alles is geniaeckt.

T O
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TOE - GIFT ,

O P

D E

ÜAETSELE

E

En Huystnan Too ick heb verftaen ,Sprakopee

Den Raeds - heer we'er die feyde ja ,tioer.ZijtghydanRa

5t Is wit, of bont, of fwarr, ofgraeuw ,'tIslevendeen'tk

Boer fey de Raeds - heer Vis een Ratte ,'Ghyhebbetfch
Neen 't is geen Kat, maer 't is een Kater ,

'Wilt ghy al mee voor Raeds - heer gaen ?EnkuntgeenB

Des wilt met Huyfhiy eerft verkeerenEn'tradenvand

(g
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JAN

VANDER

V- E E N S

Gulden ende Yferen

E

E

U

W

E,

Wtcrheyit endè Leùgen , iVaerheyt GàlàenJEeu'W1,

WAeriâdeGûlden E EU \V ( eylacy.) nirgeblev^'Do

Blonck als AU RO R A die met fchoon Robynrnghbloft' " 'Do

'tGuntin de duyfternis veel duyfent heeft verlicht ,WiensN

Heel rtatelijck gekleet, doch niet in overvloedt ,Maerheer

En álle dertelh&lt;ifhvoid' oock van haer verfonden ,SoiUteli

En was nochtans bekleet in reed'lijck groot getal ,Pjç'laute
r
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Een gedeelte der Namen van des waerheyts
Hof-gefin oft gevolgh .
Iae veel minder dieverye ,
G clove , Hoop en Vre deIedel¡jde.KuvlicheZede.

L

Moet - wil ofte fehenderye ,

Overdaet oft dronckenlchap ,Veynl'eryenathtei

Geen uyt- fuypery of wo«cker3Qtialijck-lprekcro

0Q - - acl¡jde , Kuvliche Zede ,tL,^0etandeDanckbacrheyt,fvavercr°oftcr,Goer-be

Hoerdery noch overfpel ,Lichiomdeyne,ydelda
Yeder deed' aen ander lieden ,

So hy wild dat hem gefehieden ,Leugenwiertter

til ,
»It ,. ,. y "

Vi

" " J' " «'- tí

j

om kortheyt fwijgh ,

S j, ^'Eenvoude Nedrighcyr ,ì^govolghvanHovelineen,kwaerheytftaegaen-hingen
Was als een geftacfden eedt ,

Men en wift van pleyten , plechten ,Nochvangeen

apery noch eygen - baet

Yder dat voor wonder hiél .

( 0 E viel op fcker tijdt dat om tvvee goede mannen ,KDerechtsbank

^ " anden op de borft fo vreemt klonckt in haer ooren ,•'vraeghdeme

quam een Ael - oudt man en feyd'ten heugd'my niet ;\j^ytin'tg

hoorde defe faeck in 't goede te beflechten ,uJl1ßeftevaerenwiftf

^ eken de faeck is fwaer en qualijck te verftaen ,kp0ver-kloeckve

1 KbK 2evp -.323

^

5

6

7

Sprack doc den oudenftam : ick fai u doeivbeícheyt»Van't

Ick meen dat Naetfit - Gciris en Ttgyn - Voor - Ttyck te fame *1 'Ul

DeKelder wastekleyn en vvoii een grooter maken ,Enfog

En heeft H et arbey ts - volck de Kelder aen befteet :Eenyede

Een van het arbeyts -volck die fagh op 't felve pas ,Datdaer

Men íoopt na. Rey ti ^oor

die welck men dit bedietjVo

Het gelt behoort u toe , fchoon of ghy nochfo ftoft :Ickfeg
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K at waft ? men ç&gt;pfter an , onaengefien hoe no. ,,enoot-dvvanghwasda

.

!? .

„

,

j

,

umringht met aile Rnyght en dorenen -gewas ,

( was ,^eeldich

gingh na't Rae t bu y s toc , feboon 'tlagnoçh wildenpjaeríietde

&gt; açr waft al wederovn , die buyten is blijf buyten ,jjpnfteld'hetwede

fj oiitbiedt da Smeden doe , die deden aile vlijc :

floegh de floten ai met groote moeyt' en flagen ,.edeurenraken

K^al gelden nu , men meent dat aile dinghis klaer ,teHeerengaenw

J1 Rioften tot dien eynd' weeromme't rechten ( taken ,

&gt; ^datmenluydenkreegom'tRaethuysfchoon te maken^eluck

Pleyters elck om't lchoonft die uyttenhare fin ,Heerenhoorent

j! 1 Wenden vaft het Schip op d' een en d'ander boegh ,^etíleñení'ey

(g 5)
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i

Gelijck ghyhooren fuit , de Pleyters weer ontboon ,Getred

Een yeder die verlanght met jeuckerige ooren ,
En kregen voor befcheyt gelijck ghy hier fuit hooren .
U Y T- S P R A E C K .

J

J) ESchep'nen hebben met de Raet ,
Geletwaef op teletten ftaet»
Aengaende van't gevonden gelt ,
Daeryedereen fichtegenfielt ,
Als dat ghy beyde met gedult ,
HetGelttefamcn dey len fuit ,
T en eynde elck de helfte krijgh ,
En wijder dat men namaels fvvijgh .
D It viel haer beyde fwaer, wat haddenfe te feggen ,

Doch gingen met haer tween de faek vaft overlegg'En

Wat raet , Wat fai ick doen ? mijn knagingh doet my leet ?Od

Kent ghy mijn name niet , 'k ben liever^» als ï^g'c/t ,Iaewe

Wel vrinden , feyden fy , ivaer toe dit droevigh karmen »Mi

{" Wie weet wat komen kan ) eens weer te voorfchijn quaEnv
Tegeven ieydel^y« , 'tgunt'tonfenietenis ,

. - fi

Dat 's ookal buyten 't fpoor , en'tmochtonsfelfsontrO
Wantdatgege'ven jsdat moet gegeven blij voti &gt;
^

iqi

jr

(àeer ^.'e verfekert vvaer fulclcs nîet en fou gefchicn ,bje.nHeverdingh,a

\\- 'nficht ftreckt te wijc , verklaerde Mcdelïjdcn ,e\Vectniificbienditgel

Vç Ur) t wy fo fuurlijck beyd' met flaven ende blopken ,ygaderthebbe

J.( ^ort ick feph als Heyn men moet verfekert weefen ,MshelfeYMe¿eh

haergoette zijn en Raed - faemft voor het beft ,'''chreefdae

genaemt requeft .VF.RSOECK

mede ,
u §even te verftaen Eerbiedelijck met vrede ,I]^oedathierNau-g

Ht, 1 eynde krtrtelingh fuleksaen 't gerechte hingh ,(MOrdept'faemge
En
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En hadden "t d' arme luy feer graeghlijek toe - gefonden &gt;Mits

Docht ons als dat vvy daer geen geven hadden an ,Miifchien

Op dat men buyten fcha en onbefwaer gerake .
Verklaer , anders lAppoflille .

Q Elefen zijnde dit veríoek ,

So hebben îijpelijck en kloeckDeHeerenditwelo
Ontftecken zijnde met medogen &gt;

Verklaren dies dat al dit gelt ,
Den armen werde toe getelt&gt;

Ivoincd'eygenaer nadefetijden ,
So fai haer 't Hof van fcha bevrijden ,

Eerft dat men by gefchrift gevvis ,
Stcl hoe veel Mùnte datter is ,
• En wat waerdy defchat kan halen &gt;
Dit neemt het Hof aen te betalen ,

Dit ftelt men haer ter liant en wort haer voor-geleíen &gt;Desi

De twiil was neer - geleyt , geeendight was 't krakeelen &gt;Dus

En korteüjck hier na ontftont ees nieu gefchil ,'tGebeurde

m
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/^t Eycken hout- gewas rondfom aen alle kanten ,^'ijkmenhedens

^°e ! feyde Goetbart doe 'k en heb geen hout gekoft ,Keßoömer,hoo

J1 Watter oock op ftaet ; 't zy boomen , gras of kooren ,i1"1liebickfo

J* fai het mi jne zijn , des graeft de boomen uy tvvortelendeal,'kbeg

^ 'ck veel min als ghy , antwoorde vveer den and'ren ,uUsduerdelan

Ij ^n liebbe geen meer landt , ey wilterdoch op letten »uiCrickdeb

ii kinderen : dat lai ick my wel wachtenhyGpefttaríhalfgeí

ooofljcn moeten voort , dat is dat iclqefegh ,^*°qjenietenwiltm

p

T
104

Ja , feyde Eetftoutweer, ghy praetvaft metterne t ,Diedoe

Seyd' Goetbart , dit is wei en licht'lijckte begrijpen .Hethoù

Ick houd' my aen ù woort daer me is't al gefeyt &gt;Alevenweld

Dat waer my oock wel lief, fey Goetbart-, dat wcet Godt &gt;Mij

Mach't dan niet anders zijn , kan 't dan niet anders wefe (1'So

Wel hoe , fey Ectù&gt;oùt doe , wat meenje daer me, feght ?lekfa
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Ja Wei men fai bet fien , ley Goethart deúr 't geairigh ,
Jat fai 't wel wijfen «yt , daer me waft: dat hy gingh ,

ck ook Eetftoùt deed' en klaegden 't elk baer vrinden ,!:'erottenb

P°ch ailes te vergeefs ; dus blijft een vvijle ftaen ,

Ten leñen Goethart klaeghd' en gaft de Heeren aen :9lefchuddent'fam

noch en wift men daer geen Moùwen aen te fetten ,£er&gt;langeia

^aet fchelt malkander qûijt , ontflaet alfo de koop :

?jeen feyden fy , ons woort en meugen wy niet breken ,J'ywarenand

Pis woort is als een Rots' op d'Oever van de Zee ,J^nummerllorm

¡^t vrinden laet u raen , 't is fchandelijck te rechten ,

kan met mindermoeytde falce wel beilechten ,yaeckvrienden

Mijn

1

KbK

evp -.32

3

io6
Mij n Heeren des verföeck ick defe fake ftilf ,
En fo het ù belicftte rechte litten wilt ,
Wy willen u en Godt de fake toe betrouwen ,

Daer is geen beter bier voor ditmael van te brouwen :Vanh

Mach 't dan niet anders zijn om dit krakeel tekeeren ,Somo

Daer brachteen yeder voor van't gunthy had' te íegge " 'En

Hier inne dunckt my fo gebruyckt hy misveritant.Ickfegh,fe

Als twee fo Man en Vrou die met malkand'ren paren ,

Dies oock dit een igh twee hier vruchtefi t'iaem vergabDeM

Aen't lichaem hecftde Heer veel leden gaen beramen &gt;Ooc

! ! l llii llll H
2m3

4

5

6

?
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^Lijfen de leden zijn ( fèy Goethart) vleyfch en bloet ,houtenisgeen
_

- * AJ i. V_li

V«u

.

J

1 vy

t.

y

^eaart vaneen natuur , 't is vleyfch en bloetal t'famen ,?°ütheeftg

Kegh noch'tis vleys en bloet al wataen 't lichaem is ;

Ij?e nag'len ("fey Eenïouf) aen lianden ende voeten ,P'e(budenvleyse

vvaer ten deel mis -maeckt fo'thair ons waer beiiomenj,°oiftoock

Mijck aen 't lichaem 't hayr , foo nag'len als de leen .jvegrontdieisde

van haer voedfter d'aerd' alfoo het voedfel garen ,.eregenended

Maden , tacken , (tarn in't handelen verfchelen ,

^'erom is boom een boom , beltaend' in veele deelen ,

anders is de boom te rechte niet voUmaeckt ,j^!edoorfijnMoederd
&gt; * woi ci

Ja ( ( cydc

( li )

1
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Daer

_____

io8

Daermee iftniet tedoen , 'k feghhouten jsgeen lant&gt;Ickie

Staet een te grooten boom daer van Natuur geplant ,Diewe

En of een plompert wel het water noemde wijn ,

Waer 't daerom waer , ó neen , dit kan u al niet baten »Hoew

F y fchaemd a voor't gerechten fchrikt gy niet voor y * t'k

Mijn Heeren , feyd ' Eeifcotit, wat 'dat men hooren'kMeendie

Die wat te feggen heeft die fpreeck met billickhede -

^

i mi mi mi mi i il mi impi il nu m IUI IUI lili liliÍ mi mi ml !
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^nomen, feyd' Eetiïout daer ftotid' ecn boom beladen ,^etvruchte

!? etacken , vruchten , bla'en , zijn al des lichaemsleden ,zijnnochho

man die is de man , en't kleet dat is het kleet ,

9°ck fo de vrught en 'tbladt , ja praetvry datghy fiveet.'P-ierop(fe
Ja feyde Goethart , dit 's noch cens gefeyt voor defen ,

vveet dat fonder groey de boom verlieft zijn wefen à^datterloo

5 " alderleye gewas , dit maeckt my niet verftomt ;fjetkoorengroey

fteen groeyt .van nattföodie wort in de aerd geworpcn9enieeft

^'s Goût en Silver , en gefteení van grooterwaerd , •jr°ckkooper,l

Je naem fo ghy hoûdt ftaend' van aerde , fant of lant ,MVedghywe

( h 2)
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Ja feyde Eetftoììt doe , 't is aerd' 't fai acrde blijven»Menno

Al drij ft ghy't noch foo íterck na eygen vvil en wenfch»Alh

Zijn meerder als gefteent , oock d'edelfte van al ,DeHeere

Men koft voor defetij dt geen fúyver oordeel vellen ,Desg

YfercnEcuw , ¿e Leñgen .
«%

DF.n tijt die alles ílijt ei^veel verand'ringh fenlr ,

Heeft detir zijn fnellen loop de Guide Ech^ ge - eín ^S

Datál de deugjiden zijn daermeeíHijckdeúr ontzieU»'tO

Dies vvört van't flechtíle ftof noch llechter vveer gebo&gt;Soó
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^eúr dien dat fy gefkeft wort met een deeltyrannen ,J^aerdeiirdeIV

J 'ens grootheyt overtrof een ^Alexanders fiaet ,perovergrootge

^vvien dat fy bevondeen vonck van deughd tevvefeq ,^amvoorti

&amp; hate vromigheyt gelijck als Godt het boos ,j,iensdart'leovermoe

- u gingh fo homp en tromp aen beyde zijden m anele ,ees'Leithen,de

pP fek're tijtkreegh luit haer landen deurte rey fen ,
, ^eboodthaerHof-gezin te voetenoockte vos ,

. at yeder na fijn lia et fou volgen harr Karos ,

• . aer in fy fatheel prats , hooghmoedigh , opgeblafen ,,rompetenTr

12 had fe by der han dt , dat was haer lief ftç lief ,j-'1foo'kverftontfo

(h 3 ;
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't Getal was al te vcel , wie fou dat kunnen ftellen
Dochial al even -wel daer weynigh van verteilen .

Gevolgh van de Leughen .'yLoecker,Vuylb

Moorderye , Vrouw - verkrachter,Twiíle-maker,fladigh
Strate - fchender , vals verraet ,

Valfche Tonge , valsbetichter ,Bloedt-fchana-Rover,B

Onrecht , onbarmhertigheyt ,
Onrecht - oordeel , Boolheyts -lager }

Woekerye , Weefen - plager ,
Afgünft ende eygen - baet ,

Wraeck -luft ende Rocken - quaet ,"Weeuw-verleyder,v

Oproer- maker , landt- bederver ,"Weesuyt-fuyper,Gier

Dobb'iaer ende dronckaert ,
Valfche munter , Gelt - befchroyer ,

Valfche meter, Valfche royer ,

Dubb'le Tonge en Schijndeught ,
De verleyder van deleught . ,

Valfche Maner , Valfche Schrijver ,
En de Valfchen Handel -drijver , '

En den Schoon -praet Hypokrijt ,
Ende Allem ans - ver w ij t ,

Oock was daer den Galgh - ontvluchter ,
En den Pliarizeeulchen - Suchter ,

Den vermomden Kerreck - uyl ,DenvervüyldenLafter-

1ww
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Valfche ftroymaer , woort- verkeerder ,Godt-vergeten,droes-be
Den vervloeckten Fame - fteelder ,

En den Valfchen Teei lingh -fpeelder ,Hooge-moedtenOverda

Hoverdy en Valfcheraedt ,
Pype - ftelder, Glafe - fmy ter ,DenGeveynfdenPylaer-byter,

Droesin 't Hart, God tin de mondt ,

Schoon in 't ooge , Vals van Gront ,Loon-onthouder,onder-dru

Rùym -gewiilè fonder voel ,

Noch ib quamen groote hoopen ,

Iß

Dßeurfe
Snijdersna
- geloopen
.
At defe- groote
Schaer
de Lei'gen
eer bewees ,

.

NVasomdatfyal'tvolckden ruymcn wegh aen -preésJ^nieera

I'pis mijn Erf-deeldaer quam ick voor den dagh .

.

J1 t eene fey fy waer , in 'tander fprackfy logen ,

t jmsrnh

(h 4)
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Deur ongehoordebrant die niimmerraeer íal dooven ,

Da t 's maer ecn Bulleback , ncen , wilt het niet gcloovcn »Des

. 't Zijn grillen dat men wil de menfche foo bepalen ,
'tZijn neufe -wijfe die den engen wegh af- malen :

Wie fai dan zeligli zijn , ey lieve fegli my dat iHoevvaerdatm

Van maer sen vpet - ftap breet ais F/í''r¿r .fheeft bcfchrevC " ' jW

Indien ghy maer gelooft dat Godt u heeft verkoren ,Laetfe

II

Dat ruymer noch het ruym geworden is in'tlandt ,'Wiemet

Dus word haeraenhangh groot , en waenden oock geljj^1De

Soo Letilen , foo Princes , wilt foo de deughtiiyt- boenC1'Te

Gods Rijckelijtgeweit' , gçweldigè nemen 'tin ,

Doch wie der ! dees Princes met woorden weder - ftreven ?Die
h !

I

pe
'

^

1
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^Leuven als voor -feydt deur - reyfende de landen ,

tquaet van haer gevolg, als moorden , rooven , branden ,1veelongo

^err&gt;ani dees' groote ftaet te voet en ooek te Paerde ,&lt;&gt;L"'eydendeeenV
'Lp 'u&gt;- «uci

j

0

,

S , 'agnoytfchoonderbeelt , voorwaer'tfchijnteepGpd -j^lchecni

M acrhcyt was beluit te vveten wat het zy ,j.esdaeltfevan'tgebergh
Orn +-

7- fliin- fl« ! d- nnf rrpmnpfpn .

^°rnt met een vry gelaec de Leugen ftout gemoeten ,j,"komtfoonad

'

datfe nader quam hoe haer de Lengen fcheen ,

^'lenghs te leelijcker , daer zijnde by gekomen ,

•S°9heeftfedees

doçhtO vuyle pry , de\yindtontdeckt« leet ,
, et is een Îçleyne wint die u licht kan beklappen ,

&gt; " fiet dit onder-kleet , liefet met duyfent läppenY311alderleyeverob

fb 5 )
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De jYaerbeyt dië begon op d' onder -rock te micken ,Diekun

Hoe dat liaer Iijtjen was t' onmatigh uyt - gefneden ,Sodatm

Zy is een Prophetefle nummer lieghtfe niet :
De Leugen op dat pas liet ftil de Koetfe houvve ,

j

Sprakdusde JVacrhcytaen , watzijtghy vooreen Vrou^Die

Waer komt ghy dus van daen , waer heenift dat ghy g'ie!De

Die ghy niet lijdenmeught , en ick u noch veel min ,

,Gh

Om n -. y , al i'chljn ickteer , redelgen in dengront ,lekbend

ih

tiy

1 'e Leuven fwol vati fpijt wanneerfe dit aenhoorde ,IÍVknarfterafend
iten

^icrinde duyfternismijn toortfelaten lichten .ï'°ck,feydeLeugcndo

En by een Herrebargh wait dat men Aille hiel ,

Paer trad de Leuren af en haer gefelfchap mede ,^aer'theirbleeFo

ÎJen brocht de IVacrheyt daer deur iorge van ontlopen ,"jefatftili

P'e't meefle quaetbedreef was daer debefte Man ,.°e'ttijtvvasom

feyde doe Bedrogb , ja telt vry fo ghy telt , t;nrekentfoghywilt,g'e
iegget fey Beirogh , ick fegget voor als na :

Waeromme fey de \Vcirt en fou men my nietgeven ?IeLeugenfey

houd ick voor bedrogh en valfche dievery ,cvvijldeWeirtditfp

I

'II -
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En feyde tot de Weirt ick hebt gefien metOogen »DeWeirt'

Daer fwoer Mcncdwheyt en deed' een fwaren Eedt ,Diesuyt

Ick die rechtvaerdigh ben geweeft van al mijn dagen ,Inalmi

Het glint noyc menfeh van my noch mijn gefin en lioordc' "W

'tis dat ick fwijgh en dençk , hoe'khierte palle kom»Ogoe
Is dit voor Wijn en Biergefpdcnengebraden ,

Enheeft mijngoetoiithaelalfulken loon verdient ,DeLeute

Want fo ick onrechtdoe fo werd ick nietbetaelt *Enhandeltm

Flock feyde houdt de mont 'ken wil geen tegen - fprekc11 'De

Ten eynde dat ick magh mijn huys en goet behouwen ,Hebm

h.
'mW
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^el fey de Lernen doe , om dat ghy fpreeckt befcheyden ,^Pvoorwae

lachten ora de Weirt met Ichampen ende fpotten ,Pyha'ddentd

*rn in het fcheyden fo bedanckten hy ons noch .

^ fey den grooten Vief, voor niy viel niet te plocken ,
)vfnt om een Goude Kroon en magh ick naeulijk bocken ,

En Waller niet aen 't ftro hetSchaep enhadgeen wol ,5Envond'd

neeringh is niet goetdaerHoeren njoetenipinnen ,'IsVenuseen

Weirt die komt bloots hoofts , aenfiende defen llaet ,X^efthaer

'Was brengt de JVaerheyt hier op dats' ons niet ontga ,j^e«eeienv
V

•«.

» V JJIJ V_ 1 j

y cibili *- J c v, w J

jr «- vis. A

'

*

ö

alle dart'le weeld'en fpottelijckgejuygh ,j^hafopgefoon,geb

't'

op geioon , geDraen , totuatueu unie uujSu ,,iePyederomhet

^ufiqu'en fnaren - fpel en waller geen gebreck ;

- • " ivju en inaren - ipei en wancr jjetu youitv. iv , h-nfeydentotdeW
Dí. t.
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Dat's lufìlgh , íey de Weirt , dan weynight'fijner batenHyh

Gelijck ghy hoorea fillt ; want onder inde íackVondbydere

So Irief fy op en fanghdit volgendegefanck :

Hoeren , Boeven , hups en fijn ,Dancktdieae

Piip Hoer , dans Diefj"kHebûal-te-famenli

SOfpot'lijckenGodloosdenHeerefy verachten ,Enfch

O ! ghy zijtwel te recht een goetlanckmoedighGodt&gt;Doc

Maer waertghy menfcheliikghy louthet daed'lijkwreKHo

Enfo liecGod'loosvokkhaeroogen oopendoet ;

cjj

Iii

i . 0c'i zy fiende bliut , al quaemdy felf van boVen ,j,"fagejidijnchan't;s'

,- 1 Jeggen 't is geen Godt die met fijn roede Üaet ,¿Gewetenisverbrá

^vreemt my doch van hier , vervoert my daer het daegt
van my dit gefpuys tot's weerelts eyiidé jaeght .JJsb'advaftbinnen

Godt der Heeren Heer met droet hey t ende fmarten ,ifrwijl'tge

Kn hier ooek aertfche vrught vergatiç wcy nigh uuren ,,,esvielenopd

} Een hier, en d' ander daer , fom hol en over bol ,j^sbeertenoverhoo

^dat men d'oogen vreef, en d'armen heeft gereckt
I c kòrt , de wackere den flaper lice Ft geweckt ,

s II dat de nuchterheyt van hooft - pijn komt te klagen ,?'eggenfe,m
Va -

•

-

-

•

i

r_i L

i

_

12'jn wy nu wat fwack .» wat quaps en ongefont ,!^etonsgebruyek
,ra !: is den beflen raet om haeft een narte wefen :
X . e tafel wert gedeckt , het middaghmael is ree ,

Je0 voeght fichaen den difch een yeder o p fijn flee :&gt;eLengenbove

en Ipracker geen Gebedt , maer yeder gingh ten flrijde.&gt;qPHaes,
Daer
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Daer wift van derteíheyt de Tonge niettekeureíi ,Mengin
"Wiens lange nagelen de beeflen zijn gelijck ,

.

Voomáem'lijkdiedaerwoonen op deGout - kuftsftran° 1A

Den nacht wort deur gebroght , den dageraet begon&gt;Auro

Dc Leugen vol ontfaghdie quam haer weervertoonen»Enf

Als't lpel is op het hooghft io moet men't eenmael fia'1En

De Weirt die rekende , 't bedroegh een groote fomme &gt;Da

Loop haeftigh haél liet pack , waer ftaet ghy na en draelt ;Ifc

h

.

nì

j ? Leugen feyt hoe ift ? nu Weirt wa er toe dit beydeti ,ck(eghnoche

Weirt hoe is't met u , moet ick hier dwangh befteden?&gt;fokickha

e Weirt die ftaet verbaeft en feyt , ift geek gefchooren ,Ke"jckick

^ ghy dus nietgedraelt , gaetuws gelijcken fcheert ,^yzijnbetvo
K u Weirt doe dat men leyt , niet hooger man te roer :

Weirt verbaeft , verfuft , verbleeckt , en fey t met eenen&gt;kemftof

. oe fey de Leugen , fegh , hoe hebt ghy't met my voor ,

is't gelegen Vriendt, verdwaelt ghy uy ttet ( poor ,Iyduncktghy

»0 doen krauvven man aldaer 't u niet en jeuckt ,jasgaeteer'tvaltu

niy onnofele dit gaet te lafte leggen ,
hoop ick ummer niet , alfo ghy beter vveet :

} ,

feght ghy daer ghy fielt ancwoorde voort Meneet,'cl;i^berbyg

11&lt;; ght ghy noch dat ghy geen gelt hebt in bevyaer.

( i)
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Ick fegge fey de Weirt noch eens , het is gelogen ,Oheyl'ge
Hoe dat d'ontfchuldige dus werden o vertuyght ,

Endatde VlaerheytAmrwi deurdeXe« en buyght ,OWaerh

O JVaerheyt miin vrindin ^ hoe lijtghy nu vertreeden ,Wae

Geen IVaerbeyt , Liefd' of Trouvv is meer op defer aert&gt;De

U roep ick tot getuygh , verlicht docht mijne pijn ;Isuhierv

í2j

^aer banden knarften en haer gantfche lichaem beefden ,£nleynoytf

flock en háél de P'Vrdeck: die moetfe wacker fmeerë ,^"ourévu

Verdeck- lu'ft kbtftt in hnys en vraeght wat 'sut egeert;^leurenfc

'âF'Pàttheyi fèy , Ó heen , dai: fai ick nummernïeer ,¿tovaftéwoor

men dit gefchil bellechten met éen Ëedt ,haërving'renopcrif

V 1 r irt Reheel verichrickt als hy dit heeft gehoort ,S0,feyd'hygeldda
C^dtmachiniet
" 'Civil 1ÜV- L

5 n Eedt di

"
*,
beftaen
in yemants eygen faeck
UV- LtllV'i

" •

jf W

J

m.

-edtdicqnàm onstoe, desmaeck ons geen gebraeck ,,jrfeytfetotd
7

\
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Het gelt datmoeter zijn , daer baet geen tegenfpreken »Gae

Hebt ghy 't verborgen of begraven in der aercle ,

Hctgelt dat moeter zijn , ten minften wel de waerde :DenD

De vvelck nieten vergatfijn hamer ende bijlEnwatnietopen

Een yeder denck hoe dat dee Wiert riep van verdriet ,'tGe

Niet fonder grootgelaghen overfchimpighjocken ,Enfey

Daer hadden wy 't goet koop , en zijn daer wel geweeft 'De

i,11 yeder íeyde 't zijn , elck wilde boven drijven ,öCnheftenHuerenD

e Leuten fey , 'k gebie dat ghy u hout te vreen ,KL*nD'i/heeftmyget

es wilt u onder een aldus niet twiftigh kanten ,vj*yHoerenghyBcdro

dit moet ghy verftaen ghy wort deur my gevoet ,&lt;/antfoghywertb

laet ons met malkaer doch t' faem eendrachtig mallen,5antdeu

fchrij ven des Poëts , en lockt fo tot u minne ,

V elijck fy deur haer faugh betovert en bekoort ,
atwie haer hooren , lieh begeven buyten boort ,
K .'n fo by haer te zijn , maer in de diepte ftorven ,
^

Ie u het meeft bemint die wert oock meeit bedorven ,
- " V- l U1V. CH UtUHWl. uiw

M —

—

y* y zijt als fommigh fruyt , daer fnoeper op verlot

k^evlieghop
» efpin is als dg beul , fy pynight in de hooght ,

I^Qunt vari de Lucht en wint , en Sonne wert gedrooght ,^ct%enlac
lus li

î - lr

Alst, Kill , ** !- ivtl ri if rlnc nmmpfl

iMajefteytontfagh
(i 3)
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Dies heb ick mijn gelijck wat boertigh uyt - gekoofen ,Neen
De tijt die korter me , dies fegh vry op u les ,

De woorden doen niet feer , hec woort en is geen mes .Welda

Ghy zii't een fchoorfteen daer men dagelijcks in viert ,Metp

Ick fegge in dit fchoon en koftelijck vertreck ,

Bevint men maer te ziin een vuyle ftanck en dreck &gt; _Vooro

Daer vint men kladdigh fchrift , niet ais van duy veis roel1Vo

Ma%r çiert u fo ghy meught met noch fo fchonen ñof iOp'c

o

.J

,

i29

. - Y doc de Leugen weer , en lachten met malkandre ,

J^aer vvaerom ieyde fy krijgh ick meer fchimp aïs d'andre ;Hfeydedo
? et meefle komt u toe, ghy zijt ons over - hooft ,

* Beken , want fonder u en kan icknietbefchicken ,J^esheeftmijnon

Paer ick my vry deur- maeck en dievery bedeck ,

^ear u fCy yenus n¡cht ben ick een Eerbaer Vrouwe ,leghdaticktenv

,Jt dat mijn Vader is h ; el rijck en goet van leven ,î;ndatmijnStiefmoe

K * aer liever wil icknoch gaen in Turckyen woonen ,

dat ick wefen fau daer mijne Stiefmoer liuyft ,
Pjt doe ick al deur u mijn poílen aen de vuyft ,

! " erom ó Majeíbyt vvy ons in u Verheugen ,i-SyHoer,'tíyDief,Bedrogb

quam dit fthoone volck , in 't groote Babilon ,f^aerhieldeLeugenH

fai Her overflaenwat datterword' bedreven ,
^elijck nen dencken mach , een overdadigh leven .
Is'a dat ite Zewen had een maent of fo geruft ,

^ wee.'d' en dartelheyt fo wortfe feer beluft ,jJtnofhetwaterhaeree

( i 4)
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Voort waren daer gereet veel Scheepen ende lachten ,Metv

Daer gingh men heen te Scheep met pijpen , trom enfpel &gt;Tro

Om fo met fchimp en fmaet de fpot met haer te drijven &gt;Dus

Viel plodfelijck in 't feyl , daer ley t de pincxter -blom ,Slaetw

In 't kort de Leuten met al haer gevolgh verfocoen ,DeWae

Maer JVaerbeyt Godes woort fai eeuvvigh blijven fta«n .
NI
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NIKKERS - PR AETJE .

Ale&amp; o , Megera , 'Tifiphoncj :
Helfche Rafernyen ,
ende
Charon

Helfche- Veermaru .
Samen -fpraeck.

4le' * W As g°ct dat wy by tijts opftegen uytter Hellen ,,Om'tda

% Wat dùnckt ù heb ick ú hier qúalijck in gera'en ?Ickfey'twasti

Ora dat het Yerfche vverck het volck foo tegen ftondt ,Endatme

Ick was't die 't Parlement voor eerft " t vergift in blief,Soodata

Die welck in Eedt en dienft van 't Parlement doe ftonden ,Endaera

" oe was 't wat fai men doen te breken onfen Eedt ,patdünktons

(i 5)
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Tiß. Ick íloocktfe lúíligh 't vúúr en blies haer in de oore° 'Ve

Al. Ja holla docht ick doc , dit doelt niet na ons wit ,

Want i]: açtdit KareJ toe , miflúcktzijn onfe Taken ,Sofaim

En even als ick docht fo foüdetzijn gefchiet ,

Me . Ick waller voor , en docht , dat gat en boorje niet ,Wantd

En den gevangenVorft fijn hechtenis was moe ,
Om dit en anderfints , fo fiont hy alle« toe .

Ick fiendedit verdragh , begoftehelsterafen ,

En hebbe 't Parlement het gift flúcks in -geblafen ,Van'tílim

So dat een yeder voort-word' anders van gevoel ,Enhebha

Neen , defefchoone proymoetniet iiytonferhaudt»Verm

Deshoùd nú dat ghy hebt ; ditfcharptenick haer in .

jtl- Maer doenfe waren metde^Koninghsfack beladen ,Enw
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En iaet ú toch met raedt fo verre niet beprangen ,ßatghydenKon

Tifi. Het fchijnt dat û den lofalleene toe - behoort ,ûeùrmywaftimm

¿I. Neen dat ontken ick ni st, Megera holp oock mede ,Ickmetmijn

^¿ . De Koning zij nde doot , doe lag ick op mijn luymen ,Ickdocht
Of Parlement febe ítaet , van 't Leger -Hùys befpien ,

Wiens gront , engeeft , enhart , wy doe fo wel heproefden»Enfpeu

Om h a er te brengen fo aen 't opperfte gefegh ;Tifîpbontwasme,

Wiltghy voltooyen 't fpiji , fo fuit ghy dan behoorenWelnaerfti

En füllen metter ti j t al eer ghy " t wert gewaer ,

Deíir ú geringigheyt, ú achten niet een hair ,
Want fiet den Adeldom , de Edelen aenkleven ,

Iticlit foüdende het landt weer Kareis erven geveri ,Syhievenin't
En had nochgrootgelíick» behielt ghy uwenkop . , . ,
'tKrijghf -
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'tKrijgsvolck aeri ú verbindt , het gelt dat kanfe binden»En

En wie daer tegen kickt met bijl/of koorde {traft ,Nieman

In 't kort l'y brachten fo het hoger hiiys te niet .

^ ?Me

So dat daer dèùr geheel haer Gods- dienft is verwarf ,Dieee

Een fchoon Commedi is voer ons dit Nikker- fpel .

Tifi. En hebben wy oock niet de Parlement [chedwaien ?Dero

So dat fy hebben eerft op 't landt haer luft geboet ,Daerna

Op dat ghy deiir de rook als bokkingh wert gedroog^'Te

!l!
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Ei hem behartigen , met hart , met ziel , met Tinnen ,

£en volck die na Gods aerdt voor al de vree beminncn ,

Ick fegge dele Lien vcrdroegen lange tijtOnskindersdievery,fchoo
Men hielt voor mifverftant 'tgùnt bùy t was binneLonnë ,

Alwaer het Neerlants volk heeft klacht op klacht gedae ,
Üoch voor een do ofmans deûr , më nam geé klachte aen ,
En of nie fchreefen vriefaen haer ontelbaer brieven ,
^e - Volftandigbleef ons volck ,het zijn,en blijven dieven,

;•

Mjcr doe haer Hollandt fondt gefanten over zeë ,
En haer met vrind'lijckheyt aenboden hare vreë :
Nu doch ik is't bekaeyt , 'k riep Pluto wilt niet beyden ,

^om hellep , hcllep toch , menwil ons volck verleyden :^Elyquam
Dit werreckt in demenfeh een opgeblafen waen ,

!

En hoogmoet alio grootgelijck den Oceaen ,Hetgùntfofwellen
So datfe dúrven wel de heele werrelt tarten .
^l. Wy lieten 't Parlementvoort ruyeken van dit kruyt ,

't Gunt alle vonck van eer en deúght heel blúílen iiy t :Dehoogmo

Daer wasgeen helpen aen , hoe meerder haer gevley t ,Hoemoedi

F'fi- Wy maekten dat de eer en fchaemt haeft was vervlogc ,Ditblijck

^Vy hebben Hollandt u de fchijve fo verfet ,
^hy foeckers van de vree , dat vreed' u is belet ,
Me . Nu

i ?6

Me . Nu wacht u dan voor onfe ParlementfebeHeeren ,s'Enp

Die oris een kaers' ontfteeckt die vint fich wel bedrog^11 .T

Dat wy te famen eens tot on fen Chdrori gaen ,

En feggen dat hy laet fijn oiide boot kalfaten&gt;

En dát hy voor een wijl fijn luye ruft moet laten ,NuValter

Tifi• Maer of wy hem al fchoon dit geven te verftaén ,

Wie weet of hy wel fai gelooven onfc fpreken&gt;Me.Waero

Dat dieons 't meeft gelooft , na onfe wooninghvaert :jil.

Siet gindei* waerhy fit - hy is in ilaep gefeten .

Tifi. Hoû Cbaron , Chàronhou , ghy flaperdaer ghy zijt? _ ?C
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fo pick fit hier leeg , daer i ? geen vracht gekomcn
¡en ;;
':¡C'\Í0(1t¡id!n8h voor " Orient, ofhebe ghys' al vernoroen?
en&gt; ¡ck vveec nergensof, wat ifler nieùsen goer ?

^e . Maer noodìgh is't dat ghy û fchûy t vermaken moet ;

b . Waerom , wat iifer met ù gaens ? ick ken û met ú liegen ,

j*'- En fo g* ons niet gelooft , ghy luit û felf bedriegen ,

Jj - Hoii my niet langer op met úwe dubb'le roen ,
• Hollande en Englanit zijn heel twiftigii tegen een , KtZ

I S° datfe voeren krijghen oorloghmetmalkand'ren ,
Wel hoe îçle E/iqc/fibe mediaci- gebiiùr d'Holland'rem
'ß- Wy hebben dît berockt , en dele twift beleyt ,
* ck en mijn Suit Yen zijn een oorfïieck van ditt'eyt ;
. W y rieden d'Enjelfebe tot lleelen ende rooven ,

^

" En zijn 't geen Chriftenen die beyd' alleensgelooven ?
Die oníeGoden gantfeh verachten en verfmaen ,
'öat zijn àlfabiilen , dat kan ick \vel verftaen .
e - Ick fegh , 't is fekenvaer , by Pluto f?,l ick fweeren ,

« ^

'3cs Engels hooghmoetdùrrnù yedereen braveeren s Nu
Aen weder - z_yden heeft een Vlootelcfc toe - gerùft ,

Wat duncktîï mijnen vrint , is datüws harten lú / t ?
Sy fu ! le n op een kort malkanderen befoecken ,
Met ys're kogels maet , maer niet met oly - koecken ,
" •Dat denck ick wel ( is't fo ) oock niet met Appel -taert,

. Hoe is de hooghmoet ib geklommen in de ftaerH
J^l flat is vry wat vreemts , wel dit zijn wond're dingen &gt;
Sy meenen datfe heel de werelt kunnen dvvin^en ,

Wy ga ven haer de reük van't Helfch hoogmoedig krûy t&gt;
Nù breeckt hae'r ho vaerdy aen alle kanten üyt , ,
En doen dît over al loo bíincken ende blijcken ,

gantfche werreltdeùrin alle Koninghrijcken ,
-" •Maer nu ick my bedenck , 'k en hoùd niet al vooí boert,

Want heb noch krots een deel nieefl Ewelßke gevoert , in
Q . • Dat was van'Blakes volck , den jidmnacl der di even ,
Irli

**

miin frinivi- nnrh nafTeliirk rrpripvnn .

ç / ' Dat was van Blaket volck , den Admira el der dieven ,•lekkoílfem

Dies
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Dies waren't nìetals Èntelfche die ick moil voeren ,'tVe

AI. Neen , neen , verfloert het niet , veel lichte vrachtEnden

iHARON feyttoteenbeílúyt ,Gereetis
T romp die iàl my Zielen fend en .,

5k W edder haeít wat vreemts gefchiet 3

..Die

Ga Hy Moordersjverftoorders van 't EngelsrUZie

Die fill ick noch voeren , 't iy fpaed' of-vroegh ,ByH
O Blaken , ù Taken zijn indendùt ,

Het rat en 3 en kraken van Märiens gefchùt ,Datdee

En fey doe lacchende , de Parlementfche ftaet»
Dat is een Willigh die hacfl: fprùyt , enhaeft vergaet .
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