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het wit en oogmerk
VAN

BEN

SCHRYVER .
BEMINDEN LEZER .

Gy hebtgezien voorin deTitel - plaet, hoedatdeW

Defelchilderye , goet giinftigenLezer&gt;al ishetbymyeen

deren
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deren gefprotigen , heeft haer de paruk van't hoofdgerukt,alha

Ietdiergelvks te doen aendievalfcheen op - getoy-deMe-vrourv

Der.

Den Philofoopli Diogenes woonde in een ton , endefcheente

Ende op dat wy ook wat van onze tyden hier byvoegen.H

onder-

Í

onderyínden : ik bekenne geerne dat myn raeskenzooveelftaels
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ne Schotete ! en dat't çiver al gefielt was oft dedensdaergew

winkel
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winke ! öp te breken , zoude ontdekken . Gy zietwel&gt;beminde

Doch ditaltemael , al fluyt het zeer bondig , isnunoodeloos

Nu wat belangt den ftiel of manier vanven,dieisklaer,gemee
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gemaskerde

WEREL
VAN
P . ADRIANUS POINTERS ;

DE Weréld h add' zoo lang geßaen -,Dathaare(cboonbeydw

Waef ujt zy fnoode ßraelen filmt ,DatwasvanUppendtkenroo

In baeren zoeten mond geplant ,Diewat'erdoenvrelvierin'tgra

Alleen zoo blyft'er ßboon getalVandteperompéisoverai.

Dit hudde de Wereld zelf gehoort 5MaerWierdeweltedeegç

Dies quam zy loopen voor 't gelas ,DtierzogMadatn'boedat

Wat

1
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Wat zoude doen ? z.y wenfcbte ml

Te fteken in eenjonger vetMaerdez.enwerifcheubolphaertiiet,Scboinz
En de de baer een Masker den ,
En zjyd' bet z.ou dan beter gaen .

Daer med' zoo fcbeen zy weder fcboon ,Engingvannieuwsnaerbae

Die zig in fchoonen glans verbeugd :Maerzoodoereens«Jods-liefdeq

TOT H E T

B O E K X K E Ne

Aet Bockxken gaet vry uyt ., en laet de menfcheopraeten

Die fchorft is op zyn hoofd &gt;

die zal den kamwelhae

Gaet henen e ven - wel , en fprekt met ftouten mond*Daerza

Maerwatgy doet oft niet , en fpaergeen Zolte - bollenDatvol

O Lie3
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O Lieve ptjn , o zocte fmert !

O hl]de wonde van myn hett ?

O augtjens vol van boning z.oet !

O driik dut fujkert myn gemoet ?
Ey ! voelt eens boe npu bertjcn jnegt ,
Otn riat bet ktoeke vlammen dmegt ,

Ej ! tafl ecus boe myn poUkfh ß -iet ,llettvygtmynz.itkgezonden¡tu
Myn 00/ en en myn blind çez'gtl)tefcbeppenbinnehklaerderhebt.

Den ¡muck en tnynen bleel. cn morid ,

J) ie zuygen boning uyt de IVorid.

Myn flauw gevoelen is verbeugt :
Waeragtig dat is Hemds vreugt .
; Eyl zegt myn Engel wat ik voci :
IVie kiefi myn bert voor eenen doelt .

Wie is't die my neemt mei er handt „hitdie'tlancetdaerbinnenplant
'Tis Jefiis Naem , dat merk tk weU'TisJeftisjJcfusinynenHeer!

Hy fnyd , by cjuetß , by wund al meet .

Uefchryft bet wit ran myn gmoeiMetdierbaer)&gt;urperranaBloed.
Drukt Jeius Naem die ik bemin 5Daerbondertduyzentreyzenin.

O Naem , voor men de grooibeyi beeftliei,Hemel,enalwatterJee
O zoelen Naem als bonuig -graet !
O grotnder Naem als't Levens - hout ?

O ryken Naem als V fijtifte gout !
O e .tgter Naem als tort el duyf ,

O ver[cher Naem als ÌVyngaerts - ùruyflOklaerderNaemalsZqntiefi
O flerkw Naem als lout er - fiiteliOgrootenNaemalsKeyzcr-tyk,
0 Naem dis mit bad zw getyk,

E

Duykt

Dujkt Bloemkens wie gy ook mengt zyn ,Wantgyverließhie
En gj Ki vierken loopt itiy na ,
Geen zilv're nat en bei ft liter by ;

Gy trotfe Kruykens bujgt u veer ,G'enrtektzjx)zoetalstifienH
Sluyt Vogelkens « beckskens toe ,lkbenuzwgennv.almue,

Al wat iL' z .ag oft beb geboörd ,
Bat if vergeten door een Wo orci ,
O Jefu , Jefu , Jefu , zoet !

O Naem gedrtikt in myn gcmoet !
Ik ben bewaert , en ook vereert ,

T is Vidit , en geparapheert &gt;

Laet vry de Wereld nit voortaenlenskomenumetbaerMaskera

Al komt Genügt gclyk zy plag ,lkbengewapenttotdenflag,

Weet als tk dees Hoog' naemen draeg .DatiktiaerDoodnogD
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Orel ïthplomeùs hoog gelecrd ,¿£\xt%M

ïï ,J %bitP Tf Is't dat Amenais nog Jeeft ,In'tDeeldathyge

Zyri over al o m hunne vaerd•NogDtaekenCavdyszeer

Dees zeylclen wel de iVerehi rondDaeridérèénnieuw

Hier in biet Oogß , daer in het IVeft -,
Maer ontdekt de Wereld beft.

Al quaemen Sp . tcnfcbc kraeken aenDaerwoonddenzw

Schoon d'ander vlooten zyn beplantAenBatatas,enG
Maer gy geeft ons beduydenis ,
Hoe dat't met ha'er gelegen is .

Gy foònt u Pbilotbea klaerDeWerehlinhetopenbaer;

Gy toontfe haér vol van verdriet ;Volvanbedrog,en
En Tdel , idei , ïdelbejd .
G , V , E . 13 * AiJguJli ,
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DAT ISDeGodt-minnendeZ

ite Et is gefchied buyten myne meyningeenverreb
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nen acker af , ende gaen op Gods genade dryvenbiddendez

Het is eertyds het gebruyk geweefl: dat'er in deKerkevand
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gen &gt; dat'er een gaetjen alleen was daer - men deWerelddo

'

Buy ten die plaet ?

en willen

wy haer ydelheydjiögzoor

Ende min oft meer gelyk die eenen Almmachzoudewi

(teilen
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ílellen , 't gene ik in dit bockxken hebt getragt tebewyzcn.Ik
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genaem
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genaeme walge van de
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acndoenklev

Wanneer bet Hert van d' aerde gaet ,Endoordeblmve

Warnen 't gem od daer boven zw e e ft ,ErinietalsHeme

Wanne er de Ziel baer keerd tot Godt ,Danisdewerelde

Ik weet wel , gy zyt al verheven van moeten cou -ragie,gye

wateren ?
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kernel , feboon bet lighaem hier nog word trahottden opderatrd

faen genieren die zekere geruflbejd , die geru/ie ¡lillig -eyd,diez

Wie dees wereld verkjeft ,
Zoo dat hy Godt verlieft ,
Als V gaet op een Jcbeyden ,

Miß by's alle bey den .

Hier loopt my als in den mond &gt; ende in de penneGerardu
bouwd ,

; ,
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bolvwt j en was wel geftoffeert , waer toe hyzynevriendengen

on -

( a ) I . Cor . 7.

s8
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onverwagten ond ergang is brengende - 'T gene de-fenRola

Iper en meer andere koitelyke toe - ruftinge ; maerdaeren

T O E M A E T I E N.

IK volge hier in de voetftappen van Sen'tca , diejnzynB

wczcn«

( a ) lixch , 27 . ( b ) Pfalm . 2 .
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wezen . Een arme Vromve die faaren koft met fpin -nenwon,had

Dit voor U Ed .

Heyììgbeyd en leyd tiiet atleen in den fchyn ,Maerbeytïgbeydl
Dit voor~de Luyaerds .
De alder- naefte by de Kerke ,
Zal-men de alder-laetfte daer in merke*
Dit vcor de Modiften .

Tluweel , 7atyn en Hofscbe reuken ,Bluflcbtnbetvueruy

-

-
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Het Ma&lt;her
Dit vöor de Miftroöüige .

LÌev' vncndcn wilt dit ml verwitwen :

Elk bujikeri bccft zijn kruysken ,
Ii 't ritet van buyten zoo is't van binnen .
lue is'er Gods fouisken nut ,
Zoo en is 't Godts buysken met .

Tyd verlies dat is kleyn Profijtelykenarbe

Uder z.oo veel tyds ?Hocvceynigprofijts.
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G Oít voorácrt u , Madamoifell' ,

Guet dit voorgoet oft is't maer {pel,Zoonecrfugaund

Oy z. yt e en peu le van een Vrotiw -Ey!zieteenswateenz,uyver

Die ¡net zoo memg voitden draet ,

Door een fijn SpaenfciH kantjen fleet ,BalzulkeLiedieworde
En )Vinnen 't geld gelijk als Jhjk .

Maer z,egg' een reyfie , van dit goet ,tluevecieenvaeyeniko

Wel ! lagte gy als tk dit vraeg !
Ha is mißcbten voor eenen kraeg.
En voor een al weet gy 't met ,

Mißcbten die gy ntet noy en ziet .

My dunkt dat zy van jcbacmie zjwt'igt ,Omniettuzeggeiiw

En çlatfe duervni ¡¡eel den dag ,
Ontrent de Spin wel werken tnag ;

Wel als bet al gekropen ti ,
En als bet al geloopen is ,

. &gt;

En als bet al gekeken is , ,

En als liet al ge/tekai is ,
En als bet al gefingert if ,
En als bet at gevtngert u ,

Eil als baer netten zijn gefpreyd ,
En als baer kanten zi/ n gebreyd :
Is t nog een mcugsken voor tie Spin ,
Bat is voor bnei 1 : 0g groat gewin .

Is't eenen fcbellttig voor sen ell'
Soo gaet ile Cuopainrfibap nog wel ,

Want dikwils zijt gy dagen lang ,

En wagten tot 's avonds wonder vang ,Endikwilsuttmenda
Hangt aen de Mode van Parva ,

Zoo weymg brengt baer werken ,

Maer zitt wat ik bier ujt beflujt !

Ik
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lk zegg' , en ik wilt bouwen fiaen ,Datvetidezelvew

Ziet op Mcvrouw ßet op myn - Heef ,EnwatonsJou

Eh (ieken daer huer leven in :lkz.egg,alhevetgeenenfe

Dat is den vang Van onfe Sloor ,'Tiswelgerangenma

Maer uccti , by iß te fltmmen Gaft ;Hyis'erdear,ent
Doch zy en is bet nut alteen ,

Verloren arbeyd is gemeen .ls'tdatgy'theeldewereldvr

En Floris onfen eigen LoerDielettehoedatBesjen

Otti dat bet goed op hem verviel ,Enwißdatmbitteß

Dies hoopten by dat't reyfen *,&lt;? « ,XnBesjenzitWte
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Mijnen Heer was in bet Hof gtagt,Zoodatbygrooterz
My wagte aeven jacren lank ,
En febeyde r,og met cenen flank*

Ik ben hier natß een weldtg Kind ,fíetfpttßeEnijedatm

Bet trotfte Quantje van de (iraet ,Datattijdtrotsentrotfe

Dat quam bier nimmermeer voor- by ,Oftbadi'eenlouffer

En ging fpanceren naer den noett ;

Want anders bad bet niet te doett»EndiendenbaervoorTa

En wou , en zou , eu moeß bet z.ijn ',)Endiendenbaervoo

En droeg een roosken voor faveur ;

En aen 't qeveft van zijn rappier ,lienLintienvanzijnVen

En mids by dit hid voor geluk ,toowoubyvaßgaenophetft

Dies fchonk by aen de Camer Maegd ,Eenboritemoeffeldie
En aen den voorfeboot die zoo kraekt ,
Daer is z*y 00k z.00 aengeraekt . '

Maer ziet den wind en vrouwen aert ,Diekeerendikwils

Men vierd hem niet gelyk men plag ,bykrijgtnieteenena
Men laet bem dikwils bellen ßaen ,
En komt dan imand noç gegaen ,
Die z.eyd' : on s louffer is van buys !
En dat is fpitfaert z.ulk een buys ,

Dat by gaet druypen längs de Statt,,

Ms oft by't niet wel vaß en bad !
En feboon oft byfe aomtyds vind ,

Hem word niet eenen ftoel gediend .Mmdoetbemnietmee
Met is veieyd : en komt niet weer.

G
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En beb ik dan niet wel geuyd ,
Dat al dit volkxken webben , breyd „
En zoo dees fpinnen al - te - gacr ,

Zoo volgter bun met duyzent naer ,GyPhylothea,\vy
Ey , uet eens bet er in den wind ,

Ziet eens voorzigtig in den Tyd ,Dievrugteiousdaerben
Gy újt van nu af al bejaercl ,

Wat vrugten htbdy al vergaerd ?

Ey , ziet eens Ruth baer oogskens flaen ,En[cbeyden
Doet ook zoo voortaen eer gy fcbeyd ,

Daer is geenen tijd in d' eeuwigbeyd ,Dieboordwatde

Want Tijd in Tijd is V befte goed ,

Wie defen nu onnuttig quift ,
Die beeft zijn goed voor goed gciwß.
A E N - S P R A E K.

IK weetwel Alder-liefße Pbilotbea , zondetvley -ingeofte

geen

1 KbK 2EVP - 323

4

5

6

7

8

9

'

van de Wer eld.

55"

geen feerden iti den mond Katzien die ons worden gc^e -ven.Wa

Dit foo wefende , om - myne Aerifpraek tenein,ibozegg'ik

G z

( a ) Nieremb .

voos

.
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voor rotte mifpelen gefpelt hadde» Op zekerentydzooh

dans -

( a ) Aula fantta .

van de Wereld.
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dans - fchool , met vreyen en courtiferen , met vleyenenftreelen
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Jáeren , dat het Vrankrijk en den Grooten Ueer langzullenged

if

Dammo fleo rerum , fedplus fleo damma dietum :Tkexpoterisr
Dat is te zeggen ,

Mjn geld en goed , al ben ik 't qujt ,ììnirmisikmeerverlore

Want geld en goed dat krijgt men veeer ,
Maer tjd , die weg is , nimmermeer

Dit , zegg'ik , zoudenderveel met groote letterenmögenfc

fchoone

f
van de Wereld;
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íchoone Jaren worden verfpeelt } gelyk den Pro -pheetAgch
In de wieg is't fnotte -bel ,

Op de ßraet is't kinder -fpel ,

In de jeugt is't malltgheyd ,
In de wyfie ydelbejd ,
In de oudße fuffery ,
Ziet zoo gaet den tyd voor- by .

Dat is te zeggen , het heel leven word ydelyk ver-quift;enzo

C 4

Tour
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Tour à la Mode verquift wierden : de derde en dekleynfte

gent-

( a ) P. Barry U Solitude .
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gentheyd zouden wy wenfchen ecn vrugtbarigerJjeftedinged

Dient Godt , want dat betaemt , twee uren alle dagen ,Ennutufp'jsen

Oft ider een dit voor een ftok - regel zal goetden,daertwyffe

Ten zoud' nietraogelykwezen , Lieve Plnlotbea ,datikaldet

liggen ?
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Iiggen ? Ten leñen vattende den regten grond , zagdathyo

( a ) De í Ame ( b ) Corn . á Lapide.

zig
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zigvaftelyk liet vóorítaen dat'er t'eencmael nieuwvolkindeSta.i

EN tvaer het niet wel tyd dat Momus zou verryun :Omidereenva

'Ten is niet meer van nood' dat by zal aen de menfehen :Oftvenfiers

En
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n als by't badi' geziert , hoe zou ber» dat bevalleu ?Ikkend

Dit bebben't bier zoo breet , en t'buys tylaeslzjoo nomiMenvin

Wilt gj een ßraeltjen zten van dees gewijje klagten ?Ikbidd'ubli

Matt
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van de Wereld .
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Maer wat doch bier al kernt , en wilt den Jonkey maeken ?Diequaiijkva

Ziet eens daer komter maer eenpaerken op eenry.'Tenkantiietande

Dees koets wcrd op't left nog van den dijkgewend.Watwonderis'te

Celijk doen Phaéton eens won gaen avontueren ,DenwaçenvandeZond

Zoo by watjoeg te leeg , en deed' bem nederzinken ,BegoßbetAerd'r

Gì«
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Met Masker

Gew/s Seignor Dool - boofd , daer toe ten ligie DaniDiejaeg

En längs « bloote borß daer bangt bet peirle fnoer ,Mirakelt

Die om den nieuwen Tour maer weijnig tijds gedaen ,Zijnvan

Moet ßellen naer zijn winft ; en voegen naer zjjn neiring ;Maerg

Lief kind men kend u wel , gy zj&gt;nd u können lijden ,AIquaemt

En datgy zondergeld al menigmaelgaet koopen ,Alwat'erisgeb

Den man wagt naer zijngelddaer gy u ftoffen haelt :Gaetr

Daer gy zoo onbefebaemd gaet plukken uwewaerenllkbidu,b

Dat gy't daer aen wilt doen , en rijden¡Iraks voor- byi

GJ

van de Wereld .
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Gy tneyntgy zijt heel fcboon , 't en is nog met met alien :DeMandiel

Endat gy altijd Jlrijkt blanketael opu wangen ,

En dat naer Musktljaet zoo riekt geheel « kleed ,Menweetwelzom

Och , dat zy verr van my ! 'k en heb dat mytgedaen ,Dieswouikua

Eens C&amp;fars al - te- mael oft Alexanders zijt ,

Ik kenn' n fcbernrfcbool , zy paß op z.ulken Elen ,GyhebtdaermetdeP

Wit

4«

'

.

.

Vet Masker

Wie daer z.ijn vende / laet maer om eett Tdel tuyt ,lkvaegden

'Tz.ijn vogels zonder bek, 't zijn Lceumn zj&gt;nder klau wenZybebbe

Tuey Venus lonkers f"ey , gy zijt veel aes te /igt .lìcelangdoo

Bat zjy den tyd niet meer en açt ,î»nqytgedenktden

Die leeren nog gewinnen kan.

Men voerd , men roerd , men rijd in't wildZooqutßig

Wie tyd heeft , en den Tijd verbeyd ,DenTijdkomt,da

Ende als deze Ligt - miQen den Tyd zoo fchandigoverbr

vòór-

Van de V/crtld.
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voorzigtigheyd Gods beíchikt en beíliert alle 7ae -kenzoo,d

Nil heb ik hier eenkleyn pratende vraegsken metuOPhilothe

D

Ca ) C brenna dil Roy :

S.

5o

Het Masker

S . Ruße ( de plaetfe vanzyn So /icude -, en vertrek) zalbegrae

EX

ULTROQ_UE

C Ai S A lì .

Dat is te zeggen , niet alleen dobbelen Amulmaerdobbe

dit

( a ) Strada dit i . { b ) Mcerbeeck'

van de Wer'èld.

&lt;¡t

Die Ifoningriiken won , en Legers heeft verßagen ,Diemagvryv

D a
( a ) Greg . tum . 3 . 28 . in EUf.

1 KbK 2evp - 323
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Bet Masker

voy blyven daer aen va/i houden ! bet xvAnkelbaer eynde
geeft getuygenis van baer geveynfle ftandvaßigheyd.

Overpeyß dit wel en wilt voortatn vaß m de mí -wigbey

Al ligt de aerd' zoo vaß gegrond ,

Wie is't die daer ßav.dvaßtg fiond ,inu&lt;SHemel,Waertgy

Scboon gy nu loopt , zd ruße zyn .

Ditbevroede . den H. Ignatius , en was by nagteninzyng

Als nu bet fierren licht feboot duyzend belle ßraelen ,Enclat

Dies leyt daer wat in 't beri , en in de ziel en wotlt ,Dathem

Eit 't ander vrteß de dood nog baere pijlen met
O Hemel
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O Hemel zend ti viier ! en weird die my beletten ,Enwiltdenaer

Zoo riep ik : Li even Gadt -, boe zeer is by verblind ,DiedezenHem

En boven een rivier van wijn en fuyker fcbietenlDanroepik:Lieven

En hier een donker graf, 01 bleeke doodte erven !DanroepikLieven

Wat is bier al ons vreugt , als alle dagen krujskens !Watisbieralons

Wat is't als aerd' uyt aerde : die nog om aerde vegt !GyHemeldie
Adieu dan Arragon , Bifcayen , Pampelona :

Adieu , O Konings Hof , adieu , adieu voor al ,Mylufteenfeb

Zoo fprekenfe die met't lighaem zyn op de Aerde ,endemet

D 3

TOE -

54.

Bet Masker
TOE - MAETIEN.

Lleve Kinders , gelyk als gy zyt , Pbilotbea , diemoet-me

Philotbea , om hier geen ydeie en naekte plaetfetolaeten

Daer
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van de Wereld.

Daer is geen zilver oft verguld ,
Zoo feboon als leven zonder fcbuld.
Gerardus die

cerft

uyt zee quam , ende ecnrouwtemp

Holland , Holland ,

Zeeland , Gcen land ,lkbondaendenHeykant.

Arfenm die de ydelheyd des Werelds , ende deHoofsche

Geen Heer , gcen Eer ,
Geen Excellent te ,

Gaet'er voor een goed" Confeientie .

Uemardus die van zin

is eenen winket op tefettendie

loo gj een Koopman wilt zijn ,
Zoo bandeld met graenen , en Wyn :

Maer wilt gy zijn nog wyner ,
Zoo bandeld in flael , en yzer .

florentine dat eenen Regts - geleerden was , yer -gelykend

Den draeyer gaende agterwaerds ,
Gaet dan in winfi me eft voorwaerds ".

Wie dunkt u , Pbilothea , die hier den eerften pryshaeltjenw
D 4

1KbK ; W

4

5

6

Nie -

7

8

9 .

5'6

tìet Masker

Niemand en heefç twee Hemels .

Rieß ecuAlleen

1WW

4

5

6

7

8

9

1

57

van di Wer»,lì.

DAer bangt . wo veel aen , wat men kiefiiwantZ.00menin.de

Die niemand niet berdoen en mag ,

Gy zjt gewis u voordeel qu) t ,
Den kei'u die geld vor alle tyt .
Wat dunkt a , ah gy raeden zoud ,
Wte isV die gy voor wijzer bond ,

Die bier ftaet aen de regter bant ,

Oft die ftaet aen de flinker kant ?
Den eenen kieft de Zon en Mann ,

Met duyz.end fierren die daer (Iaen ,
En tieemt den Hemel met de band :

Maer't ander Kind verließ bet land»
En zeyd' : De Wereld dti is myti ,
Daer med' zal ih te Vreden z.ijn :

En boutl gy dan den Hemel vry ,
De Aerde die neem &gt;k voor my.hetmyndatisalverimeertveercl,

Daer rijd' tk op een bauten peerd ;
Daer mack ik huyskens in bet z.and,

En leere een musken op myn band ,oftmetdenvltegeraendendia
Ziet zulke fpeelen vmd men bier ,
'K en agt den Hemel niet een fier ;

En daerom blyv' tk by bet myn ,
Ik vrees gy zult bedrohen zj / n .

En is dit niet wel Kinder -praet iDiefeffensbuytenredengaet?
Doch hinderen bebben kinders zin ,
En meer en fiekter oçk met } n »
Maer dat een Man die is bejaert ,

Vn't boofd vol grijfe haben draegt ,
Dat die ook nog hop is gezind ,
Jk zegg dat is cen dobbel kind,
Dat

»I !
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Bet Masker

Dat die bier agt des werelds goetEn(lootderHemdmetden'vo

1er gy hem haven al verließ ,
Ziet hoe gy bier beneden kieft.

i!

AEN - SPRAEK .

I

wê}

GEmeenlyk die keus heeft Godvrugtige Phi -lothea,die

de

1 KbK 2evp- 3z3

^

6

6

7

8

9

van de WereU.
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de Aerde gedurig draeyde en keerde , en in tegen -deeljdat,Zon
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io

Hit Masker

fche welluften ? en aen den anderen leant , daer eengrondelo

weeft by onfe tyde een perfoon van groote midde -len,dieto

ende zoo breed op gefteld , dat hy nu ziek wasworden,end

C a ) Patri *
Ca ) P. Tollers Spec . Vanti.

I

van de Wer eld ,
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( a ) Patriarch Jacob zag dit wel , al fcheemerden zynoogenvano

bood -

( a ) 48 , Gen. C b ) Conf, in Symb, Egjpt .

IIIIIIIIIIII IIIIIIIII 1 III ! il IUI IUI IUI IUI IUI Uli
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Het Masker

bood zyn Edel - Iieden , alle middelen te gebruyke .lomdong

Godt Almagtig fpeelt met zyn vrienden verkee -reibendie

ftön

van de Wtreld.
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fìendrukt hy beneden : endaerde wereld het mee -itewerkafr

[
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Hei marker

kan qualyk gcfcbìeden , jaò bet a onmogelijk dat je -wandde

braeden
( a ) i . Cor . 23 .

1 KbK 2evp - 323
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van de Wereld.
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braeden van de Zon , om van de bien ende wef-penbeííra

GAet vry dien am van de Wereld ,

Stijf van Gond , en dik bepercld ,
Zoekt hier over al in ruft ,
En wat dat bet berte lofi ;

Al ti vreugt bangt in twee fcbaelen ;
Klimtfe hier , dáer z.alfe daelcn ;
Hier in pyn : daer in ¡relu /; ;

Hier in vreugt , en daer in drubZietdenrykenl'rekeensb

Die bier ging in V rood Schar taken.

Die fat midden in bet fpel ,
Die ligt midden in de bei .

Hoard hem in de vlam cens kernen ,bathtmAbraâmXjouon
Daer en is nu geen genaej.

Maer als Lazarus gà . t fcbeyden .

Ziet voaer d' Engels bem geleyden ,
Ziet die bier van zweiten fiinkt :
Hoe by van glorie blinkt.

Daer , door Abraham doen rußen ¿

In fyet midden der welluften ;
Daer men ziet etn bof-prieel ,,ToegevlogtenvanCaneel,

Daer de klaere z.tlrere Beeken ;

Vjt Cbrißal de roche lecken ;

Daer men beel paleyfen bouwdfanhetalderfijnßegotul,
E

daer

¿6

Het Masker

Daer geín /¡raffe Nourde WindenNoggeenhuyenzyntev
Daer geen beete Zon en brand ,

Midden op bet done land ;

Miter daer altyd ßaen en bloozenOpdebagenzoeterooi.c

Daer de Witte Lehe bloeyd ,
Daer den Lieven balfem vloeyd ,
Ryken Vrek daer ruft den Armen ,
Die gy vòor u deur zjiegt kernten »
Daer ut by in overvloed ,
Als gy hier z.00 bidden moet.

Weeldtg menfeb wilt bier tiyt leeren ,
Dat bet Werelds fpeel verheeren ,
Vat gy wel wat dat ik 'meen ?
Ziet biet in den dobbel -fteen.

Gaet de Six haer boven zetten ,
Wilt dati em beneden letttn ;
Ziet hier e en s den teirling-fteen ,

Gy vind daer een Aes alleen :
Maer is't dat de Six leyt onder „
Boven is bet Aès besonder :

Smy't hem op , en fmyt hem neer &gt;Ditverfcbtlblyfttn

Hoord dees les dan aerdfebe Heeren ,
Godt zai uwen teirling keeren :
Godt veri1 leynt hem naer zyn doot ,
Die was in zyn leven grout.
Die bier bunnen Hemel kjefen ,

Zallen hem bier naer verliefen ,t'Eten'twitte-broodbierv

Zoo gaet bunnen Hemel door.

De kanfe dan van den Ryken Vrek , die is ge -keert,
zoo '

•

van de Wereld,
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zoo dankbaeri oft zoo beleefd , die hem eenenSarkopzy

GRAF - DICHT
VAN DEN

RYKEN VREKe
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Hier ander leyt den Rijken Vrek .
Die brand in folfer en in pel: ?
Hy leefde bier in xveelde groot ,
Daer met by flerven ponder dood ,

Ziet hoe de wecld' , in fpijs en dránk,Iioor[prongvande

Hier ziet gy den droe ven ítaet van e'enendie ongé -iöKkighee
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Het Masker

ven en '£ eeuwig verblyden van cíen Brood -derLazarus

Lact Hemels vreugt , en Helle pyn ,

Aityd in u gedagten zijn ;
Denkt boe het wezcn mag aldaer ,

Daer eenen dag duert duyz.enrl JaerlEnpcyficensbo

EEN

TOEfERPIEN

OPDENH

MY dunkt , Philotbea , dat gy hier op het left alomzie

Binnen Vanjs wierd over 13 . a 14 . Jaeren een tref-felyke

vrien -

i,,:

.
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van de Wereld;vriendendanziendedatfevertr

Vier Jong'e Jouffrouwen

hoorende de

eerftekriekenuy

C&amp;xtlia willende fpelen op het fpreek - woord :AlleVrijers

Veci Serviteurs tnneken Kafleelen in de logt , endezoudengee

Catharina gaf een lek , aen de gene die zelver vuy 1zynde,aen

E 3

p}lpjll ! !
1 KbK 2evp - 323

Die

lllipilipilljlllipill impili l !
46

5

7

lll ! ! ! !
8

9

"jo

Met Masker

Die sen glaefen hup hecft , inoet gem fleetien op zynBuerma

Trancoife nypende de onbedagte jonklieyd , diedeeenig

Niemand en zal zyn werken z.00 leeg ß.oken , oft.zytienroo
.

'1

(

"•

'

V

Anna tegen de ecrloo ? e Lir.kaers , die

aen - ko -menme

Ali de Vos de Paffie py ? ekt ,
JJoere wagt u gatifen .

Hier moet gy , Pbilotbea , oordeel ihyken wiedekriek

Het

1 KbK 2evp -.323
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Héc quaed exempel van de Ouders ¿Medeg

het quaed zet voord ,Gel)ktenWoord.

£ 4

lip
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Bet Masker

ÏIC print bier boeken heel den daß ,

En druk wat dat ik drükken mag ,Enhebmynlette

En al de woorden wel gefpelt ,Zoodat'ermtn/temete

Want waer't te lang oft waer't te kort ,Deesfoute

Zoo dat ik grooten ernß behoef ,
Op dat ik beb een zttyver Pioef :
JE en zujver Procf daer banget aen ;
Want anaers moet bct qualyk gaen .

Alwaer't papier nog cer.s z.00 fcboon ,AIbadd'denZ

Ontbrekter jet in't Principael ,
Zoo is't bedorven al - te- mael ,

Dat zoti men voclen met den teiß :1'Itswonderboe'te
Maer dit en is bier niet alleen ,

Bet is de Ouders ook gemeen ,En'tquaeclGezelfchap

Dees drukken in de teere jeugd ,EenUeringdienietvee'

Exempt is , wat en vondy niet !GelykmenindeWere

Daer komt een Jlegt onnooz.el kind ,Datnergensinge

I

'

van de Wereld.

ill leert daer alle fcbelmery ;

Daer word bet geld hem af geviß ,flyifeenBoefkeneerby'

Ew daer triaer eer (i was eenen Gujit ,Daerkomt'ernueenp

Vonr aie met boeven wat verheerdìWantz.eldenkeerdezjon

En gy , ü Ouders ! wat gy doet ,EnJciieuddot;geenonnoo

Want qiiaej manieren zetten voord ,GetijkeenDruk-foutin

AEN - SPRAEK .
I

Z Ommige Dogterkens , van datfe uyt de wiegekomen,zoo

zomtyds

74

Hef Masker

zomtyds haeft vergaet , om datfe bemerken , datfedenoo

De Hiftorien melden f Lieffle Pbilotbea dat Key-z.erCa

de

1 KbK 2evp - 323
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de Steden . D' eerfte was P . Pulfis , dat is , oft défclokweliloe

76

fíet Masker

den een oogmerk , op de gene die de jonkheyd isbevole

geer -

( a ) bier . Epiß. ad Latum.

van de Wer eld .
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geerlykheydj eenen boozen mede - gezel kan dencenvoudigen

Zegt mymet wte dat gy verkeerd ,
Zoo bebb' ik u wen aert geleerd .

( c ) Van waermeynen wydat hetkomt , datrne -r.igdeugdelv

Vader
( a ) Prov - c . 2s . ( b ) Cauff. c .

1 . i\b , feil . ( c )bom,&lt;?.(d)Pat

«7$

Hei Masker

Vader de lampe genomen , ende die den Zone naerhetho

En 't is van ouds gezeyd :
'Tisbeter dat bet Kind , als dat de Moeder [cbreyd.

Van hetbeginfel af, dan moeten die geoeffent wor»den,h

En dit , aengaende het eerfte deei , nopende hetquaôd

van de Wereld .

jç

dige Memme , oft bcoze Moeder , zoud'ingenomenhebben.(a)H

man

( a ) Aufl . Lib. 4 . de gen , ( b ) Marchant in Concie,Lab.Mjlßko

8o

fíft Ma&lt;her

man ten houwelyk gegeven . Hier op heeft de Boe -rinne

Een woordeken nog , Philotbea , raekende degeoverdeo

van de Wer eld.

8r

IndeUniveríiteyt zyndie'erbleynen medevan'thertgelacchenh

Belieftunu 00k in hetkort te verftaen , wat daexempelen

Heeft een aertjen , Naer z, ijn Vaertje .(a)laezeker'tgaetz

Zoo dat den H . Cbryfofiomus wenfchte , dat de Ou~dersgelykee

Quaey Vader ; quaey Moeder ,

Quaey Süßer , quaey Er oeder ¿
Quaey klok. , quaey klepel ,

Quaey pot , quaey lepel.

Doch defe quaede naervolgingeälleenbeftonttuf«
P

fcheri(a)Toneeld

Sz

Het Maskey

fchen de paelen vän woorden , zy waeren altydderberifpens

(a) is't niet gebeurt dat twee Zoontjens (ziende hunbeyde

Daerom de H . Schriftuere hout voor een mirakel ,datCo

( a ) Confimtinopi Belgica .

van de Wereld.
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DEn Kreft die fat opfirand en [agzynjongkenskruypenEnfagliaerf

Lief Vaerken gaet eensvoor , tboont bee 117 mod en treden ,Denouden^

*
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Het Masker

Buen d gy dan niet den weg voor eenen Heynen böeftZoorasals

Al wat van fatten komt is bappig mer de muys.DeKind

TOE - MA ETIEN .

Ziet gy wel , Pbilotbea , dat ik mynbelofte houde :iken

van de Wer eld.
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SUPER .

ZOo daer nu eenen Boer met eenén haes quam orazynProcès

Noteert , Pbtlotbea den Advocaet hie t Joannes ,endohielveelda

Vier gebruerkens en Sufterkens zittendes'avondsby'tvuer,

Tißjtn zeyd' : Boter in de Pap , leugens in den tnond ,

Verraedeti bun eygen zelven terßond.

J&gt;ellokcn zeyd'van haer Meefterfle gehoord te hebben :'Smorgen
Een Kind dat drinkt den Wtjn ,
En een Vrouw die fpreekt Latyn ,

Zal het ejnde droevig zij» .htcohadeenquinkíláegske

Die zal van de vloeyen raepentCatok,epryzendedeneer

85

Het Masker

De fchoonheyd is vcrgankelyk .

Het verdwyntZoo'tfcbyntEntvergaet;Jüt

_____
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KOmt Jouffers , z.iet dit kinders-fpel ,Enhebtgytyd;be
Bet gene dat « dienen zal .

Ik blaes bier met een pypken opLeesbobbeluytbetzsepefop

Een ieder z.egt : Hoe fraey is datjEnisdatmaereendrupp

Maer't gene dat my dapper fpyt ,Eenoogenbltkikbenfeqny
Zy Jçhynen xvat , en gaen te niet ;

Daer vltegt bet fpeeltjen z.00 gy ziet ;-Daervlitgtdatfrae

Beziet dan eens waer't « gclykt :lkxveet,gyzytvanallegm

Gy bebt een Alabaftcn wit ,
Waer op een farmiljoentjcn zit ;

En zyt z.00 foet , en geejtig Kind ,DatgymleenenPrins

Maer 1 veet dat dit 00k z.00 vergaet ,Endatdefcboonbeyd

Als gy dan zJiet u fcboon coleur ,Enkomtufomtydsniete

Ilet Masker

$8

E n waer toe al dees Kramery ,Endeferìfpiegelaendez

En flnkken fcbur aen alle kant ,

En nu bet voor - boofd eens gegomt ;EndandeWyubrou

En altyd is * er wat te doen ,linalledaeg'ecunieiiwfatfoe
En als dit weder is gemeen ,DankragenàlaCroaet&gt;

Beziet eens boe de Wereld gaet ,Enwaertoealditpopp

Voor 't lighaem dat haefl rotten nioet ,lkzienboedatd

Sy is myn alder- liefße Kind ,Eenbobbelop-gejaegtmet

AEN-
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AEN - SPRAEK.

IN het fchelpjevan defen Soetaert , is nog regt zooveelzeep-íb

Jae Priamus zelve in het thien - jaerig beleg vanTroeyen:klim

Eylacs ! waer is myn jeugt , waer is myn aerdig bloofenHelenawita
Helena

£o
het misker
Helena wiens glatis mögt trotfen een Gorfdin ,

Daer is nu enkel fcbroom , en niet als grouxvel in .WaerisHe

Want zy en is nu geen gelijkje Int:ft gefchtnen .

Was ik Helena doen , ende nu Helena niet ?Acb!niemand

De jonfle van den menfcb gact vlugten als een firooitiEnmijn

Veel beter waer't çieraet dat noyt en z. al bedervnn ,Vcelnutter

Zoo ziel - zugtende defe wyd beroemde Helena ynadath

Ik zegge dan , dat alle het gene dat ik in u pryfe ,
en

It

van de Wereld.
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en dat andere în u zoo verheffen &gt; dat aî - te - mael isbroos3verga

( a ) P. Caßro.

íj2

Het Masker

glans dan moeten zoeken ? Doch wat zegg' ik vanvyftigJ

En op dat gy nl'et en zondepeyfen dat dit alleenvantee

Ook de bloeme van Schoonheyd is zulk een teergewa

'T was beden op den morgen ftond ,DatValentyndit

Vol foete peireltjens pan den dauw &gt;lkfpettend''tlufti
Het was z.00 aengenaem van geur »

En nog veel foeter van couleur ,ikwaserbeelmed'opge
Men rook bet door ons gans Salet :

Ik bebbe't daerom wel gemeyt ,f.nnogbenik'tgenugtj

Want'tis verßenß op eenen dag ,
Daer ik noyt fcboonder tuyltjen zag .

Al b looft gy Maegd dan nog zoo fris ,
Leert bier wat van ons bloemken is .

Zoo dat ons wel den Wyfe - Man waerfchouwt : ( b )Bedrie

ook
£ a ) Lhx Evangelica, (b ) Pro ? . 31 . ( c} P, V. Semel

van de Wereld.
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00k vergezelfchapt was met een lighacm , zoo uyt-muntendeinfc

zyn
( a ) Cant . i .

1 KbK 2evp -.323
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Met Masker

zyn voeten , ende fchynt te letten op de áfíchén diáoveral

Hier van hebben wy een bekentenifle endè waer -fchouw

St ofder mde , ende fpys der women , als't Godt belieft.

Defe Godvrngtige Religieufen willen zeggen ,datinh

Dat is het eynde van alle glans ende fchoonheyd :zooda

eeñen

van de Wer eld.
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eencn Àbfdlon zig t' eenemael weygerig hiel , ennietenwilde

H fìud Tagus uwenvloed , en flelptuguide zatideti ,Enfebietgeen
En wilt geen blyde jagt aen cenen weyman geven ,

Maer dat bet wtldgediert met droeveßemmen buy It ,EnEchotegen

En

1 KbK 2evp - 323
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Bet Masker

Ençy , O tnagtig Vorft , verge et wat a lautieren 5Die11Euro

Wie zal drceviglyk en met droevige kaeken ?

Wie kan m dejen rouw ztjn bitter truenen jiaeken ?Weent

Dm
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Ï)aer en isgcen onderfcbeyd , gy velt een Keyzerin „Enfleyptbae

Aeri wien dai Paris had den appelmoeten geven ;

Ztet eens op dees Princes , nu zy hgt in de kift ,Gybebtbierdatgyz
Is dit den eerftcn glaiis , zyn dit baer banden teer !

,S'enismetdie

Zy die voor defen bad' de liejfelykfte roofen ,
Die met een foete verf op ïmands wtmgen bloofen :
Zy die uyt baer e oug maer enkel (Ir¡telen fcboot ,

Z iet eens boe (tat zy is gefchonden van de doodUetisal-te-maelweg

Die is voor u een febool , leert flerven cergyftcrft ,Opdatgyalsg

Zoo fprak cíen magtigen Prince , en trole daecuytditpro

ö

wer .'

pn^ppptpip^iii^ì
I
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Het Maskey

werken u wilt blyven oeffenen , op dat u paffe 'tgenede

Maer hoe dikwils gefchied het } dat de fchoon-heydzi

Waeragtige en ftantvafìige fchoonheyd , zeg ik ,wanth
Coti :

.

v, m de Wereld.
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'Couleur ,
En geur ,

En mehïgmktl 00k Serviteuy ,EenverftandigeGo

Die een Zot ;

Trouwd om ujn hot ,

Verließ het kot ,
En houd den Zot.

Zoo zeg' ik in tegendeel :
En die c en wyf ,

Trouwd om't fchoon l)fVerließhetlyf,
En houd het xvyf-

Laet ons hier by - voegen , Beminde Pbilotbea , eeiigefchiede

Een fris Edelman Raymundu 's',geboren in't EylandíMajorca,w

g ì

mí

Ça ) CauJJ, Tom . 4 .
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Wet Masker

Aus zoo fterk gevallen , dat hy zig nog door devreeze

en

van de Wer eld .
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en rypen raed volgden gelyk als defen Raymundusgedaenhe

Maer eer moet defe Matroone hebben , endedienttoteenenf

( a ) Kan ons dit het Ryk Ciprus niet genoeg be -wyfen,e

G 3
( a ) Strada, in palus, Acadtn .

Turk

io2

fJct AUsker

Turk te vereeren . De ryke plunderage Wierde ge»fcheep

Wie dat hier zeylt voor - by die rnoet zyn vlagge flryken :Envoorde

En heeft . den Chargo nog hit min/len met by haer .Gywinden

Het was waeragtig een Roinyns - fluk dat defqJdoeke

weerdige

H

van de Wenlâ.
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weerdige waerfchouwinge van aile eerbaere Maeg-den,enu,OP

G 4

Nog

104

. HÍÍ masket

Nog een Hands- volleken op denhoop

I Ken zalhier niet verre buyten fchreefloopen , is'tdatikin

voo'r
( a ) P . Teylingen in Paradìfo fol.

193 , ( b ) P,Drex.t

van de Wereld .
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voordat geld veel nutter doek zoude gekogt heb -ben,omhaere

haeren

( a "¡Triumphe de la Cbaftetè» ( b ) Gregorius Tu -ronenfis.

jo6

Vet Masker

haeren hals loopen , als de fcheireover hnnne lok*ken.Ma

Op 't booft geheel verrimpelt vudDraegrs'eenparukzoo
Het is gekogt , ií't dan niet vcaer ?

Watdiend hier nog voorder by - gevoegt , L'tefßepbiJotb

dünken heeft - fe zoo gebeten datfe zig inbeeiden dat zy'tzyna

Die ider Fier Magrietjen Inet ;

En was nogtans de fcboonße niet !

Doch zj frifeert , en bold , en draeyd.

Zoo datfe melden fpind oft naeyd ,

Een

io ?

van de Wenlà.Eenvuylbruytdiewiltpronkengaenljfj

Maer daer- der veel zijn aen dm dis , .fVeetdatdaerdannefpoelingis
Daer z. itfe nu ons trotfi Dant ,

En is van nu af van den tant .MetoorlofJoujfersvandefiad,Ikwenfib

En gy an pluymken , (tat 'er is ,lktwyffeliutebetligfteis.

Ik. bid' H , eer u naekt verdriet ,Enftenntdochopdewereldniet,Envee

Want dat is voor de bleeke dood.Hoeaerdigdateendogterzingt,Hoeg

Ç! n als wy daer liggen , dan is hetlíedekenuyt , endeydelheydvan

de

1 KbK 2BM23
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Met Masker

de mode , die wy nog eens raer alle defe nieu we Mode zullen aentrekken .

Aengaende de faveurkens en couleurkens , Thilo -thend

Wit
Blauw
Gombien

Onnoozelheyd .Getrouw

Geel

Rood
Incarnaet
Groen

beteekent .

Hope .

Tarneyt

Mii'noegen .IArbeyd.^Wa

Grys
Feuille morte

Wat belangt de kleedinge van het geheel huys - ge -zm,z

En dit tot nog toe van de Mode : eer ik even welhiera

Wat dat bet fchoonße ftaet ,
En alle r'tjk (teraet;
En glans te boven gaet ; •

Dat is nog zagt zatijn ,NogDiamantenfibijn
Maer dat is eerbaer zjri.

Van dit myn gevoelen was zeker Madame inVran
Wil-

1
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Willende te kennen geven dat zy buyten den Hou -welykenflaet

Waer blyven nu onfe ligtveerdige Laiulatiens sdiezondertro

Ik fluyt dit al - te - mael , Plnlotbea , met vier kortewaerfchouw
De eerfte voor Vader .

Die zijn maeltyden laet bouwen-,

En zijn brootjen laet kñouxven ,
En zijn graentjen kan flouxven.
De tweede voor de Moeder.

Geen beter loog ,

Als Vrouwen boog :

Geen beter zeepAlsbydenreep,
By kujp , en mas ,
Dat zuyvert ras .

De derde voordejonge Zonen die tegendenwilenderaedder
Van V gene datfe niet en zyn .
De Vierde voor de dienft - boden .

Zyt gy Maerts , oft zyt gy knegt ,
Houd u banden altyd regt :

Zyt gy Knegt , oft zyt gy Maert ,
Zwt dat gy u eerken fpaert .

Den

no

tiet Masker

Den gierigen fpaerc , daer eeilanderw

Hoe vrekker ;Hoe£fkker.

1 KbK 2evp - 323
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Als Tantalus heel dorjtig zatl'enuorrntoeiri'tvluçtignatiE»dathe
Doeii u by tot Zinne - beeldVaneinenVrekkaertvoor-geßelt;

En zuo gevat den regten zin ,

Daer fleekt de lauter waerbeyd in.
Macr even - wd vòu'rd zynen aerdDoortiezenEzelbeßverklaert,

Die draegt wat biers , en beel veel Wjns {
Met wilii braed , baefen , en cony us ,
Katkoenen long , en tiogtans vet ,

Cappotr.cn die zijn op gezjet ,
En /nippen met e en langen bek ,
Die Ukker z.tjn oin baeren drek ,

En ßewe vyjens vei fcb , en groot ,
Daer tot bet witfte witte - brood.

Dit draegt den Ézel wat by kan ;
En beeft'er ntet met allen van ,

Als dat - men hem met ftokken ßaet ,

Zoo dat den rugg' vol wonden ßaet ,
En zynen drank fnoet water zijn ,

Als d'under dronken Renfcben wijn.
En difiels eet dat mager dier ,

Als d'ander maeken luftig (ter.

En gaet den Vrek zijn leven langBynaernietaldenzxlfftengang!

Den ou den Fokker bee/t z. ijn geldOpallebankenu^tgefieltEnbee/tfaä

En wijjelt ouk in allé Land ,
En ftbepen die . zijn in de firaet 5EneendatopGuineagaet;

Behalven dat by by zig houdXogbtclefoßersvolvangoud,
En

-I.,;.,.
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Het Mitsker

In is zoo njk'naer iders gis ,
Geïtjk bet diepße water is ,Eneven-weldenoudengek.

Uljft even vreed , en even vrek ,DeHeedersvanz.ijneygenlyf

Dat bond den gaft voor lekkerny ;2ypAmmelaekeniseentyk-

Eylaes die zoo inaer geld vergaert ¿Enaltydpot,enaltydf

Veel erger als de Bedelaers :

Daerom is by ( dat úet gy wel )ÈenEzelineenmenfebenv

van de IPerdit)
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TjT Ommige fpits - vinnige verftanden waren eens be-"zig,omee

il y grafft gondMecZfjntandem

Dat is , uyt zynen mond zoo fpaèrthy ; en vootisenanderve

Een Ryken VrekHeeftmeergebirekTerwylbyleeft,
Ais íjden kan ,
Een fcbamel riánDieweynighecjt.

H

[í!

!
1 KbK

!!

I«

[lll ! ¡ ! lll llfl¡ ! !
4

5

6

I
7

114

Het Masker

lae , want hy bezit zyn goed'zonder zyn goed , dat is&gt;zond

daer
( a ) Eu , 24

van de Wer eld.
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'rfatet af te maeken naer den Hemel , daer hy die ge -bruykttotz

Het geld bfi woeyien te vereiteren ,
Het geld kofi mnejten te bewaeren ,
Maer die't beeft verçaerd , en bm.aerd ,

Muet kontier geld guen ondcr d' nerd.

Ih tegendeel hebben de Bermhertige daer van hierhetgebruyk

Dat meer is , dé gierighéyd en isniet verzaed &gt;voordatzyde

Doch watzegik , begraeven ! Als den . fVtffc doodis,zooIeeftno

H %

nieuwe

ii (5

Het Masker

nieuwe Oliò in de vlam jendegelykde fchaepen te *gende

Sparen uorgen klagen
Waffen alle äagen.

Eylaes ! zy zorgen voor een brood , en zouden met«enftn

fchatteß
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{ chatten , niemand en weet'er van verzaedheyd tefpreken.En

Hoe dut ons. kindsbeyd eerfien tijdMetwieg,enfuygenbe

En als wy rijp zijn van verfland ,1Lanfcbraeffelt-men

Zoo leeft en ßerft den armen menfcb ,Ennojtverzaed

Doch omtot onfen Vrek weder te fceeren : ls't nieteenmaled

H 3

heelCa)ProV

Ii8
I'let Masker
haer Jaer door gerookt moçt hebben : Defen vogeí

was immers vergcnoegt om zyn eygen zelven tebe -druypen

Vette vogcls , gladde vtirett ,

Die veci vfhid , mas wat verteiren .

Dies te meeromdat zynen Zone agt dagen van tevorenm

i¡L_
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Het tydelijk goeiDatmenigmaeldoetHetHertbekoren,
Word met moeyt vergaerd ,
Met zorge bewaerd ,

Met droefbejd verloren .

En Godtgeeft dat dit verlies van goederen'dik«-wilsnietenz

H 4

1WW
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wigheyd,
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JVet. Masker,

wigheyd \yil^ in het helfche vuer branden , en niet eeqyanuki

Zoo lang als 't verken is op (lai ,Zoobaet'tverk

Maer als't gekeelt is beeft men fpekf ,ï»ZJOOMl

Voorwaer gelyk- men 't fp.el maekt yan de penne,yand

it ,

.

. .

. .

.

.

.

..

.

.

.

p
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H ter onder ¡igt begraven Jan van der fcbaren ,Dieliierfvoord

Ende is dat niet wel eene groote dwaesheyd ?denWjfcma

ALs men de Wereld wel bezjen ,Alfcbjntfevolwinwyfelien,fo

En die een Bibliotbeek gebeeltiefluyteninImnbekkenheel.Alfchynenz

En in de tabbaerds van fatyntfevindmendatterkurenz.ijn:Ahvaerbe

122

Het Masker

En boe gy't knoopt oft hoe gy't flujt ,hetGekxkenwilt'erzom
En daer in is een tder gek. ,

Veel van de menfcben z.ijn verzotOpkindersdienogzynbefnot:
Veel van de menfcben z.tjn verzotOpeenontugtigboerekot:

Veel van de menfcben zyn verzotOphunnenbuykdenfiemper-g

Veel van de menfcben zijn verz.otOpgoud,enstiverdatmenpoti
En defe z.ot»ejd , zoo gy ziet .

Is nu ter tyd de minfte niet ,

Want die gefchied doch allen daeg ,

( En 't is dees Vrekkaerd plaeg )
Bat wat zy dolven in den grond ,

En fpaeren uyt baer eygen mond ,
En trekken uyt baer eygen tand ,
Dat krygt een deurflag in de band.
Hoe dikwils riep ik

Heven GodtlWiefatternutterineenkot-,

Ms Elidió den ouden gek !
Die rijkdom bad en leed' gebrek &gt;
£n potten al wat dat by vond ,
En hiel zoo veci van ujnen bond ,

Bat by zig eens verbangen wou ,
Op dat by niet meer eten nou .

Terwyl den Tayaerd fommen laß ,
En rondfom zyn ducattn paß ,
En bezjg is met 'f Goad gewigt ,
Ben Spaer - pot word den voet gdigt .

Baer ligt by die noyt penning febonk ,
En niet als flegten kuyt en dronk ,
En altijd arm leven wou ,

Op dat by tens rijk flerven zou .

Zyn

van de Wereld.
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2yn Neef ken is een wonder Haen ,

Jjie fiaet Gramperes vosken aen ,Entrouwdterjiondeenligtetuyt,Enfm

JVant een ducatjen fes oft agtIsfpeelmansqeldopeenennagt:'Tmoet

Ziet eens wat komt van Vrek te zijn ,DaeromliefBedevaerkenhoord

Dae

III !
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Hifî Wrfjfeír

Dat die is zulk Cofijntie weirdDie'talopkörtentijdverteird.

Qaerom genici dat Godt u geeft :Tenminjtenvandeblaedtnglee

Want zoofe knjqt een doll ? kup ,DiebelptfeJaemtnfibandtgop,l

Voor een die [chatten beeft bereyd :

Maer wie nan't goed blijft even Vrek ,Dieboud'ikvoordenme

TOE - MAE TIEN .

Die vraegskens , Pbilothea , leg ik nog in ufchuyt

Vader

! !l

IUI
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Vader , die hem zoo fchoone goed agter- laet ? Hyantwoorde:M

Ten

filli l lipil lllfill l lipil l lipil llflll lllipif Ifilf «Pf1
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Het Masker

ven j maer ais zy hooren dat'er in hetTeíhmeniítontd

Otn uwe vermoeydheyd in het lezen wat te ver -zetten

Ten eeriten
Welk is de alderßerkße letter van àen A . B . C .
Ten tweeden ,

Wat is dit ? Godt en zjig bet nimniermeer 3 eenen Bocrzjethe
Ten derden ,

Daer is wat in Parjs , dal bet iuParjs nieten waer ,Parys
Ten Vierden }

Wat pláets is'er op d'aerden , die de Zon maertensen

Pbilotliea , zoo g y u op - geeít als aen de uyt - leggin .geniet

12 ?

Dit naervolgende is treffelyk gezeyd :
Vin fur lait , c'ejt foubatt ,
Lait fur vin , c'eft venin .
Dat is :

Wyn op melk genomenZal«welbekamen;
Maer melk, op wynDatiffenjn.

Zedelyke ende breeder uyt- Iegginge hier van .

Als imand van eenen kleynen ftaet ( daer hy -maerpap,enm

128

Het Masker

Onftantvaftiglieyd van onzuyvcreLiefd

Dient my Moiifieilr »Bengoedvan¿tur.
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MTn - beer terwyl de keuken - meytVooroiisdeJpijz.eva(tberejd,

En dut bier eyers zijn gefet ,
Jk bidd' dai gy een weynig let ,
Hoe dai bet met de eyers gaetWanneerdieimandopenflaet:».

Den netßen kofi van beel den disGyweetboe'teenverfcheykenis.

Want d' ander fpijfe allegaerDiehygcn¡igt\vathierendaer,
En d' een die beeft te ßerken vuer ,
En d ander braeden niet en zia ,
Een derde is beel aengebrand ,
Dees is befmokke /t inet de band ,

Daer ftuyvent d'ajfche# op't gebratt lMenweetwelhoebetkokengae
En in de boter ßek'et bayr ,
En zoo van d' ander allegaer ,

Maer een verfch eyken uyt de filiaells'tfuyverßevanaUte-mael.

.Al ií'er een vttyl Scbommel tnaegd'Died'ajfcbendoordekeukenjaegd
En die z. 00 mondig kokt , en fnmkt ,

Zoo dat de beße Jpys bercokt ,
Nogtans een ey blyft even net ,

En weet van rook , van afcb oft fnetEndaeromis'tdatmentgvrien
Maer zoo bet ey 00k eens vervuylt ,

En dat daer rotbeyd binnen fcbuylt ,

Dan fpreyt't zulken zw aeren ftanklDiedikwilsduertbeeldagenla

En principalijk blyve rouw ,
Daer ftinkt bet dat tuen berßen z.ou .

ik weet ? Monfieurs , dat geeneri gaßfÄcntafelzulkeredenpaß?
En even wel bet diend gezeyd 7NiettotberifpingvandsMsyt,
I
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Het Masker

Maer tot een leering van die maltiEerdatbynoginfcbande
Want Liefde is gelyk een ey ,
Zoo d' een gaet , z.ijns alle bey .

Als gy geniet een ztiyver min ,

Gy vmd'er trouve en voordeel iniZyflerktbetbert,envoecCite

Nog zy en walgt nimmermeer.

Maer is't dat eenen ligten QuantDoorvuylenlufttn'tberte
En u onteert met uwen dank ;

Geveis die fiheyd met vuylen flank :
Daerom z. 00 bidd' ik voor bet left i

Laet niemand fcbenden uwen tieft ,

Oft gy krijgt eyers , vuyl , en rotTotmvenfpijt&gt;totanders
AEN - SPRAEK .

AL is het zaeken , Lieve Pbilotbea , dat - men zegtdatd

gaen

van de Wer eld.
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gaen wagten . Vader ende Moedcr die wandeldeavoetjenvoo
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naeflg
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Het Masker

naefte Rivieromzynhandent'ontgaen , dekleedereöhiele

Als de Ertijd
ls in de fchuyt ,

Lief Jilnppertjcn dan is't vlejen uyt.

Hierom hebben de wyfen van ^Egypten , de Lief-dev

niet

van de Wereld.
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niet gemeenderals dat de minne - brieven , ondertee -kentworde

I 3
( a ) V . tlefids , /. 3 . embl. C b J Lmtuu .

heyd }

ïg4

But Masker

heyd , en naderhand de lajige bitterheyd gefmaekthadde,z

Tot breeder

verklaringe van dit ,

heb ik eenklippel

Zoo vergaetMininhaet.

Het Dichtjen dan paffende op defen zin , hadd *ikgefte

•El hoe Cupido tornig kind ,

W

Wei ! zu It gy ßwn die gy bemiûd !VeWereld,diegJhe
Hoe is bet in een zjveep ver her d !

En gy die tegen over ftaet ,

Mydunkt gy zyt al even quaedWelfeileRexwatpeyßgydan,

Vat dit de wereld beulen kan !DeWereldlooptgenoegverdrae

Vraegt

KbK
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Vracgt gy my , Lefer , wat bet bedistBetfpeeltjendatgyvooruzie

Ms hoe ele vujlc iiefde fcbeyd ,
En boe-fe duert ceri weyntg tyd&gt;
En dut verkeert in tiaet en Nijd.
'Ten is niet langer als een Jaer ,
Dat dit nog imand wierd' gewaery

,

H et deirt my van bet geeftìg kindDatbaerdenLigtmisheejtbemind
En z.woer bj badd' baer dapper lief :

En op V fmeeken van den QuantZoowaegtdeduyfbaerbe[tepant.
Terfton d bet minnen 1 vas gedaen ,

En ftrakx zoo ging bet baten aen ,

Eylaes ! ik kende't Bocfken wel ?
'Ten zogt dog niet als katten -fpel.
Ziet die men eerft in weerden btel ,
Daer voor men op újn knien viel ,
En gaen zjoti in een mee de dood ,

Die liet men zilten in den nood .

Boen zey den quant : Adieu Mon Coeur :Entboondebaermeteend
En zey , 'twaer tegen vrienden dank :

Zoo fcheyden z.y met eenen (lankDoen.wasdenbooggeenboogsken
Maer floeg daer al me even zjeer.

En dreef baer ftrakx ten bityfen uyt .
Wat dunkt u van den valßben Guß !
Ik z-eçg' dan Jonkbeyd leerd ,

Eoe baeft dat hier de Liefde keerd :
En als den boog ontfpannen is ,
Gy weet wel dat't een geeßel is.

Waer*

:
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Bet Mather

WAerfchouwtons dan niet welden Wyze - man ?dryding

Ende Godi gaeve dat defe onftantvaftige Liefdeblecftv

( a ) Vllltmhus .

op

van de Wertld .
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op een uytvaerd aengekomen . Zoo ging het met defchoonedog

Als Mahomet den Vorß zig batid' te veld begeven ,Ended'desvyand

Guam by dipt aen de wal lageren in de gragt .Iljveltdemuerenne

D'een

358

He ; Masker

D'een halt een droeven baft , om V /even méte körten ;Eenande

En liefer na zyn dood nog brief nog zegel af,

Zy was een tierdtg ktndmet wel gemaekte leden ,Enbadd'een(c

Dit is den eerften pyl daer by med' wierd' gefcboten ,Hyzietbaer[

Oft

van de Wer eld.

13 9

Oft dat'er een Trouwant nu fabelt myn jotlg hert :EckMaegdßerfto

Veel betet een droeflijk , als z.00 een weidig wijf ,Hyzietbaerunke

Bebt gy niet eenen Neef , oft Broetiers meer in'tleven ;Diewilikmaeke

Oft is't eerì man ter mee , ik maek hem Admirael -,Uvriendenzjynde

Hy rukt zyn keting af orn die aen baer te bangen ;Mydwktbetisge

Leerd

140

Het Masker

Lecrd dit uyt onfen Vor/t ? by fielt den krijg tezijden ;Diepeys

In al if bet Hof met al de boogfle RadenHier0mingrootg

Niet een en is zoo flaut die eens den grooren Heer iDerfttred

En die ook met hem bad wel ter de borß gebogen ;

Die

1 KbK W
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van de Wenld.

14t

Die wilt den Vorß aen boort , en treed1er regt op aen ,enzeggeneen

Daer Confiantin de Groot wel eer vermaek in nam ,Alsbyvangroo

Daer't kjruyd vanfoeten geur , daer liejfelyke bloemen ,.Daerbondcrt

Daer een Laurieren bofcbgroeyt aen een ßille (Irooni &gt;Daerfoeten

Oft't waer een Paradijs , en niet een aerdfcbe dal.Hierwasdengr
Den

KbK

EVP -.32

342

íW Masker

Den Vritisdìe treed,'hem toe , en tboontzigonberoerd,Enbeef

En als u bloedig beyrde poortquam ingedrongen ,Letoponsfliiy

Watt,

I

van de Werdet.
\Vaer is de groote z.iel die u is in-geboren ?

143

Wer is elat moedig bert datgy hadvan te vor en !Waerisdatedeloloedv

Het is , gelouvet my , den alder-ßerkßen man :Diemiddentridenlu

Daer zinkt zoo zveaer gepeys tn 't dtepfle van zyn ziel ,Datuytzynble

Zal ik met defe band den kop baer fmjden af ,

Daer i k baer in bet e erft m ijn egte trouwe gdf-,Zaltkdennattenba

Eer moet eenen donder -ßag my duyfent - mael verpletten ,}jermoetbetb

mt
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Dat eer de aerie fcheurt tot aen de liroevc bel ,

Enflikt met buyt en hayr een trouweloos gezel.Zoofpreekt

Zijn ongeßadig bert •is nu vol beete min ,Danbevetdroev

Geltjk in een tempeefidaer febepen t' [àmen vatren ,Devloeriw

Zoo leyd hem in den krop bet verwijt van de Zanden ,Datmae

Haer kleed vol geborclucrt , met bondert moeye dingen ,Datw

Terwip

van de Wenld.

14g1

ïerwijl dit dit gefcbted , de fierren gaen verdwynen -,Dendageraetk

Die gy bet ¡Jtegße (ireelt , diegy bet tneefte verlieft ,Die'is'tdiegyd

Den Vorfi dan die begint met voor - bedagte reden ,DiebaerdiepindeZ

Voords dat by beden nog wilt toonen op den dag ,HoeweynigV

Dili beelen Edeldom die word er door verfebrikt ,Enniemandisz

K

Doeh

146
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noch met een tränend' oog , die zy nog op bem floeç ¡Doerz

Ziet de Huys - vrouwe van Putipbar , ziet Amnon ,zietHe

( a ) Dies Sabbatbi tondet ,
Dies Veneris diglubtt .

Dat is : den Zaterdag [cbeirt.( Want dan gaet- mengeme

Koft'er imand onnoozelder aen eenen dansgera*ken,a

en

( a ) Silv, Concept . ( b ) Ovid, Metafb .

vati de Wereld.

147

eti is verfcheurd geweeft van zyn eygen honden ,diehemplag

spi
KbK ^EVP - 32 3
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P. Ignatius , en heeft daer met bloedige traenen hae-rezon

DE liefde is een der tel kind ,

Dat met een doekxken ftaet verbünd ,

Ben tyd die den zyn zjyde ftaet ,
Die pluyß den doek van draet tot draet ;
Hn als zjjn oogen open gaen ;
Dan zeyd zy : wat beb ik gedaen ,

Dan is't eylaes ? och ermen ? dan zìt - men met zug -teni

toe - maetien.

MAer om dieswille Philothea , dat defe materievee
ma cp

van de Wer eld .

149

yiaetjen overgieten . Eenen jongen Lek-fpit , eenenwel-gema

11 .

Een ander Vrou we die in den winkel zat , thoondeopeenand

III .

Dit naevolgende dunkt my is nog wel zoodig:(a)Jouffro

K 3
C a ) Jock en $rnfi .

foo

r

150
Het Masker
zoo zal ik udan fchùppen geven . Verftandige lieden v
rbilotbea , zullen defen greep voor goe
I

keuren .

V.

Ik fluyt met een digtje :
Malle luy , verrotte peeren ,

Boeken ate gcen deugd en leeren ,
En veel oyer en over - hoop ,

Hoe ineer om geld , hoe quader bop*

Sappiger is'J gene dat volgt :
night zander rouxv ,
Vttmd zander trouw ,

Gebed zander innigbeyd&gt;
Is al verloren arbeyd :
En dit mag 00k pafferen , niet waer ?

Won den avond zorçe» , gelyk den morgen dut sVeelloud

il ,

lljji . i un ; m .

van de Wereld.

l$x

Perykel tuíTcíien ongelykePerzoonen,

Vm kant ,

'Iis brand&gt;
K 4

-

Z'itt

^
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Het Masker

ZI et eins boe dit Onnoozel LamElyftzittenßapenindevlam

Op , op , lief Kind &gt; 7 is al in brand sDevlamonflektaenallek
En ligdj bier nog zoo en ronkt »

Daer't vuer tot aen a rohken vonkf 9Denbranddiegroeyda

* T is geenen tyd van ßapen meer•
Op , op , oft blyft gy langer hier ,
V Zieltjen raekt - nog heel in 't vuer .

Gelooft het my , by word verraft ,
Die op ite vwiken niet en paß ,
En ziet eetis wat een botte Maert ,

Als Z.J de keers n'tet viel b ewaer tiWatfemetalfpeelsenmaek

Boe ligt ten buys in brand geraekt ,

Wanncer outrent de» ftroeyen tasAlleeneenvonk.gerezenwas

Maer waer is dan zoo flegten boofd ;
En van zyn zinneri z,oo ber oofd\

Die niet en vluçt »'et alle magtEerdatzyinhetvuerverftnag
Eylaes ! lief Kind , bet gaet alz.00 ;

Maer 't here vonkt eer mg als het ftroy ,

Wat is bet meer als een en fpronklWatisbetmeeralseenendro

Wat is bet meer als eenen vonk !
Ja e eenen rook&gt; en anders niet ,
Daer gy het bert dan branden z.iet ,

Zegt pens boe haefl dat Jvuffer vidi !
Van jonker vlam onfteken was !
Eetí dertel oog , en lojjen praet ,
Eet\ z.otte lach , een vriend gelaet ,

En e*n dat , 'k en weet niet wat ,fD*'jonkheyddieisbaeftgcr

m

van de Wereld ,

By 't vuer te [pelen, ließe Kind :Maarwieby'tvuernogflaepengae

AEN - SPRAEK .

H Et is zeker bemerkens weerdig , Vhtlotbca , datdryprincip

datis , voorWyn , Wyfs , Wapenen : 'ten zy rnenvanhaeroftd

doén

eS4

Het Mather

doen , het aes alleen willen af- byten , en hethaekr-ienoft

Irrequiete chis , miferos te fìar'u AmantesMorefuonul

Dat is te zeggen naer onfe tael , en mynen zindieikh

HOe ongeruß myn leven was ,liljkt;naermyndoodinditgela
Want z,iet ik loop bier dag en nagt ,

Daer beeft een vrouwe my toe gebragt ÍHockleynisVgaetjen
Daer gy my nu door- dringen fiet !
Maer d' ajfehen is wo fijn als z.and !
Om dat ik tvcee - mael ben ge brand ,

E« zttllen dan myn beenders blootGeenrußevindenindedoodIZ

Dat die geen ruß int ruften beeft .
Den

( a ) LWfdanvs ftlya Coticep ,

van de Wer eld.

Den Zand - looper zoud' ik mögen keeren , omdaermeded

Ende om defe zaeke , die van groot gevolg is &gt;watdieperi

vol

C a ) Eami . 1. 7. Pbefiolog . 12 . Cbrif.bom , 2 . in Job.(b)P.Ziben

i5&lt;5

Iiet Masker

vol perfedlie : is dcfen . vremden Edelman doorhaereli

kanten

van de Wírtld.

157

TP

ftanten toe - geíloten , al - hoe - wel die onfuyvere Lief,dedaernogf

Iaeis de blinde fottigheyd van defen onfen fehyn»heyügenEr

haec
( a ) Ger,. rj . ( b ) Dem . Sem . ¿4 .

î58

Het Maskér

haer handeñ , en wilt gy my wys maeken dátü datnietenz

ca

( a ) P . Corrí.

mm

van de Wer eld.enhad-men'tooknielzonderfprek

ímoQ -

( a ) Sen . £/&gt;. 117.

KbK 2EVP - 323

U

5

6

7

8

I (io

Het Masker

fmooken en koken door Vrouwen gedaen wierden .DenP

van

( a ) P. Mendom ( h ) i . Rcg. 17.

van ¿e WereId.

161

van fneed'j blozende van coleur , zoo dat- men ee -nenCupido

£&lt;

( a ) hi Wie ,

wan ?

i 62

tíet Masker

•want den Èrcmy t , een man zoo geconfijt in de vreezfeGods

EJlaes J xvaerom ben ik oyt tot een menfcb geboren ?

'Treuer beter nop geyçceft, als zyn , engaen verloren

if¡m de Wereld.ìkvreesbeteeuwigvutr,'tismijnv

Bach Z.00 g y niet en (cbeurd , en my faint neder-fmakken ;lkkandoorm

En voor een kleyner, luft , als fjaemen körnten ftbeyd ,Erfikeengr

En heel bet duyvcls heyr weekvòor etn Eremyt .Ikbadd'totmijn

Daer quam een ziliig nat längs mtjne wangen leken&gt;lkßortedagenn

IZ

!1l ! ! ! !

!!{!
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Het Masker

Doch waer zal ik al gaen ? hoe zA ik al könnenfchuylen ?Waeri

Blijft liever ven van hier , gy long) Heeke Maen ,Zooza

Dttgrof en leelijk ftuk , dat ik hier beb volbragt ,Datfibyn

Waer kan een doode beeß als by de dooclen weenen ?Gaetind

IK was in mynen tyd de fchoonfte van de iladen ,Doo

Nu

van de Wereld.

1

Nu ben ik die gy ziet , de fchoonheyd isverlleten 3Jlynteere

Wie gy zyt , die gelyk als wafchte naer gekomenzytaenhetv

L 3

keerdçn

166

Het Masker

keerden Eremyt uyt te waffchen die grôote vlek " ',indewe

Maer hoe zoud' ik u niet können voor - by gaen »OTheod

^ a ) Metapb . in vita.

van de Wereldi

, i6i

zyn gevallen , en metu zyn op - geftaen j dathet leet -•vvezenineen

Ik en weet niet hoe hetgefchied , Lieve Pbilothea ,datdefemat

L 4

en

j 68

Het Masker '

ende zorgeloos by het vuer zitten en fiaepen . Voor-waer

luga ¡aurígeros Paru , illa triumpbos}

'T welk ik in ons Nederlands zoo heb zoekegtssateb

Die ßaet en waegt ,BlyftmeldenMaegd,

Als Phoebus in den koelen Mey ,Gaetiaegenaendegroene

van de Wereld .

i6S»

E» offerd baer te doen geley ,
Oft door bet bofch , oft längs de bey -,
En beeft fuer boning in den mond.inz.eydujnbertewasgexvond,
Terwyl by leyd , en vlyd , en zugt ,

De uiyver Maget neemt de vlugt 5Enbylooptvoor,enbylooptnaer,
En daer loopt dat one e dig paer ,

Bet fcbeen by was zoo dapper vlugAlbadd'byvleugelsopdenrug;
Doch zoo by baer nu bel/ben zouw ,
En dat by baer nu bebten wotiw ,
Zoo if terßond bet aerdig Dier -VeränderetmeengroenLaurier.

En Phoebus ftond'er op en keek ,
En zag van fpyt , en febande bleek ,

Want zy en wierd'er noyt de Drtiyt ,
En hier mede is de fabel uyt .
Een Maget die n'tet vallen wil ,
En tnag tuet veel zyn op den dril ,
En dati is 'í beter eens gevlugt ,

Als veel en langen tyd getagt :

Want ziet op een verbrande vlaeyWaerftroyd-menfuykeralteJpaey
Daerom z.00 fchouwd dit vliegend' vuer &gt;
En ik. croon « met groen Laurier.

Dat deblaederenvan defenboom , I&lt;m Pbilotbea ,wiliknieta

''

'SIK

,
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"ttet Masker

gaet boven menfchelyke kragten , ende fterkheyd
der Vrouwen .
TOE - MAETIEN.

IKmoet hier ten naefteby voegen de leeringé vaneengee

Omtie tulit putißum qui mìfcuit utile dulcí .
Dat is te zeggen :

Den dien íreft alleen de z aek ,

Die winft kan mengen met vermaekî

Schilderd twee biekens die de ploeg trekken : weIJchemge

( a ) Ettelyke Ionkers en Iouffrouwen quaemenzekerE

jongen ;
( a ) Sjmbola Savedra . ( b ) De Prujn .

van de Wereld.

i7ï

jongen en had geen quartier- uers uyt de kamergeweeft,oftd

*

daer naer- zeyd hy wederom : nu reken ik dat hy nietverrevanhier

Meefter ik en kan den toom niet vinde , ende onsLegerligtno

Zoudy hier nog wel een woordeken oft tweemededraege

''

'

hi

Stilen ik op het rollekenZoofaßbetmytnijnbollekch!
En
1

Het Masker

ti»

in fiaen ik op bet roller, met ,

Zoo en koft bet myn boüeken niet»
Een ander voor de Herbergiers .

By met gouw zyn die wilt tappen , en wyn verkoope ,Innogve
Voor u als gy werkt.

fíy beßeed bier veel zynen nrbeyd ,Diezjnenkoftw
Voor u gebuerinnekens .

Daer en was noyt zoo quaede Moeder ,

Oft xy bad nog geirne een goede Dogter.
Nog eenonnoozele , maer fnedige beantwoordinge»1

Ei« iong Knegtjen gevraegt zynde in de Cbriften -leere,

tnß
4$,

Wdt

1«W
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van de Wereld.

Welluften zyn vol leetwezcn

Zoettghej/dy
Zotùçheyd.

1 KbK 2evp - 32~
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WJLl fnoeper z,egdy niet ten zier ?Enisdenfoeteninvaih

Al eer als gy aen 't honingraet :

Ziet eens hoe dat , dat bakhuyr ftaet.Achkijkeenshoedenfleg

En hoe dees Biekens even digt ,Me-louffervliegenintgezig

'Tbegin was foet waer't eynde bly ?GybadomindenHoftegae

Ztjn door u traentjens haeß gekoelt :Endaergyzogttenfoete
Maer peyft eens hoe dat zwillen zal.

Wat z.egdy Lez.er van dees laudasi ,Dataydaerzoobenepe

£» ßaet fehler van de angels ftijf ,

van de Wcnld.

j/oorzeker dit gaet veel te flegt ,
En lagt gy oak met met den knegt :
'Tis Iaggens weerdiç dat gy zJet ,
Maer krytens weerdig dat't bediet.

iyf

¡

Want zoo gy vat bet Zinne- beeld ,

Het leert boe dat de tonkbeyd J'peeld ,
Hoe dat de ionkheyd leijd en rait ,
Hoe dat de tonkbeyd leyd en malt ,
En gaet op roof en foeten buyt ,
En't komt al op een krijten uyt :
En daer z.y zagten boning- raet :

En rinden niet als enkel quaed.
Genügt en duett nog geenen tijd ,

Als gft begint gy zijt bet qiiyt ;
En zy en Uct u anders niet ,
Als kleyne moeyt , en groot verdriet.

Verloren Zoon , Ô weeldig kind ,

Gy waert in 't eerfi ook verblind ,
Maer naderband bebt gy geleert ,
Boe 't alderfoetße 't mee(te zeert .

Gy voelden boe 't genügte fiakMsgylaegtaendenVerkens-bakEen leering dan bier tot beßuyt ,
En trekt daer nutter honing uyt .

IVilt gy TLÎjn van de flraelen vry !
Zoo wagt ti van dees fiioepery.liantwiebadd'oytin'teerftgenügt.
Die niet en beeft in 't laeß gèz.uçt ÍDebtenkorvenendeMin,

Die bebben altyd Angels in .

'A E N-

1)6

liei Masker

AEN'SPRAEK .

PHilotbea , de domme jonkheyd die haer ver-maek

¿tat

( a ) Silva Sen .

van de IVerdd .

177

Aen mjn âoorhigûge , eenen thoon te hoog , zoofchreef:Ae

Maer laet ons dit een weynigsken wyd - loopendcraenraeken

M
( a ) Contini

aeA

1 *78

Het Masker

acn Jofepb vereercle zomrnige Regalen , ende heeli'chot

De welluß körnt ons in 't gemots7maengenaemcnfu
Om zoo de Zinnen tc bekoren ,

Maer als zy van u weg zal gaen ,iiezut-fedanvana

Oft zy zoo fcboon is als van voren .

Zoo dat ik de luft - willige ionkheyd wel de zelf-üeIel

kent
( a ) Tob . i *p . 6 .

!
2^3

L

!
5

! ! ! l lllipill
6

7

8

9 .

van Ac Wereld.tentgyindefeStad,miffchie

Doch onder alle de droeve uytgangeft en heb iknimmer

Van den brand ,
Te banden in den band.

Vati den Houwelyken ftaet : maer door een der»teloogop

M %

Ca ) Selfs fltjdi

&amp; ¿Ici

!

!
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Het Mather

Gaet nu , gaet bündig» menfcb , vvlbrengt « vu flgenügtenEnkoop

Maer als

ik deze liier zoo bezig zien ontrentdefeb

çri
A

( a ) Matth . 27 .

1 KbK 2evp - 323

van de Wer eld.

i8i

en die géldeloos was , wierd vriendeloos : min oftmeerge

Den verloren Maendag viert ,
Daer een vaentjen banc{t en zwiert
Daer- men beele polten drinkt ,

,

Daer - men in't prieeltjen kjinkt ,
Daer- men met den bier - bus vryd ,

Daer- men fchryft met dob bel krijt ,
Daer de venft ers ft tien vol groen ,
Daer den Weerd heeft ve el te doen ,
Daer de matrt loopt op en neer ,
Daer de vrouw tapt even zeer ,

Daer een Dogter z'tt en vleyd ,
Daer - men maer by nagten fchcjd.

O Pbilotbea , daer - men vleyd &gt; daer - men tapt ,daer-m

M 3

ite

iBÎ

Het Masker

ite . Hoe wel zegt hier den Wyze - man , dat de lip -penvanee

' Maer hier valt een kleyne vraege , hoe denlorenZoonopz

Eoe

Q a ) Judie i6 .

van de Wereld,

183

( a) Hoe ddt den aert van alle MinWeifcbyntin'teer/iecugoedb
Het dont , en blind , en dol gemoet ,

En finer en blijft van al- te- maelNietandersalseenbitterftacl.

( b ) Zoo dat midden in de vreugd ongenugt wordgevonden

M 4

ver -

Ca) Boetjens . (b ) Paulus Manut , ( c) Paulus ZebentnçrVermscon
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yerlirande , grimde

iiy , ende Ii et zyne tandenzien.W

voe -

( a_) 2 . Reg 16. ( b ) Hod . I . A . confai. Pli ilof.
.

&lt;

*

van de Wereld.

iSç

vpegen , Pbilotbea , het gene dat eens aen eeneaEremytgeb

leugen - tael ? Wat kander meerder leugen wezen ,als'dat-men

( a ) Prov. ai»

i86

Het Masker

ning meent te fnoepen , dapper onthaelt word ,endeinp

My dunkt dat gy n hier in in - beeld , Philothea ,aloftdi

derverf ondervraegt zynde } bleefs'er by , ende.Wehended

W

Ca ) Raderus in Aula, Stritt*.
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Het Masker

tas : Een weynig boning bebb' ik geproeft ( jae nogqualy

Doch dat zulke buyen naer langen tyd eens op -ryfen

G Een genügten bonder äugten ,

Nog geen liefde zonder pijn :

Kofi men laeten boning - raeten ,

Niemand zou gcßeken zijn .

Venus Boefken fpeelt een troefken ,
Zoo geraekt'inen aen den dans :

Maer bet wijntje word azijmje ,
Zoo verkeert de (legte lans .

Onfen Jonker , opfen pronker

Claesken is dien vremden baen ,

-Dic xvoud? trouwen , en gaen bouwen ,

't Vent]e wouder goed rond aen .
'r \vm een Vrijßer als een lijßer ,

En ging naer den nieuwen fnuf ;

Z'j

fingen , Zy faß fpringen ,
Duet

van de Wer eld.
Daer in haàct ons Claesken puf.

i8j

'iwurd beßoten cn beguten ,
Want bet lae- wto'tl was'er uyt ;

Hy doet koken , by duet ¡moken ,
Daer ut Claesken met de Bruyt ,
Maer van trouwen kamt bet rouwen ,

Scboon de liruyloft is feinen ,
Zy wilt fcbranfei) ; zy mit danfen ,
E» gedurig (pelen %aen :
Zy wilt flaepen , zy wilt gaepen ,

Zy wilt altyd buyten buys :

Oc b , als docken dt atleti brocken ,
Dat it voor de Mans een Krays ?
Met frifeeren , en pa'dcereti ,

Met den fpiegel aen de zy ,
En met gomtnen , en met krommen ,

Gaet dun heelen dag voor - by .

Ziet -(e draegen franje he kraegen ,
Rtekt-fi maer een niruw faizoen ,

¿¡et daer blyven Claeskens fcbyven ,
Dat is alle dag te doen .

Woufe Winnen en wat j,pinnen ,
En maer naeyen eene mouw ,

Clues Z.OU fclnyven , en gaen vryren ,

Dat by nog qc'racken z ou .

Zy iaet morgen die baer borgen ;
Zy en roerd ni et fens de band ;
CLies moet fobben , Claes moet tobben ,
Is dit nut een luy de dant ?
Gnet die ktnderd , 'tgoed dal minderd.

Claes gaet agter aile Jaer :
Claes iloet boopen , en verkonpen
¡S cen llucv' voor , en d'ander tiaer ,

Zegt eens Claesje , nobel Baesje ,
Staet u dejen handel aen ?

Waer bet Meyjfen , nog te cyllen ,
Claes en z.ott bet noyt befinen.
Homme ¿.innen , als die

tintinen ,

'Tfebynt

xç)0

Het Masker

'Tfchjnt in *t eerft als honing foet ;
En z.y waegen , blinde flagen ,

Die men lang befaren moet .
Ziet met buyken en met fujken ,

Is't feer nair den zelfßen vang ;

Want dat trouwen , dat « houxvenEensviaervoorulevenlang

Zoo is het af-geloopen metons Claesken , en zoogaeth

Vryen , iaegen , viffchen ,

Dat moet dikmaels miffeti : daeromVijjchen,vrije
Zelden zonder klaegen .

Nu is't by aldien dat'er klagten vallen terwyi 7.yíioglo

ken s

van de Wercld.
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ken : zoo dat het fpreek- woord niet dan al tewaeragtig

SChoon voor doen is wel half verkogt ,

Maer 'theeft'er veel in druk gebragt :Duswiemaerzieto
Gervis die trouwd zijn eygen leed ,
Veci dragen Zyd' Fluweel , Satyn ,
Trots als de gene die edel zyn ,
En komen daer zoo aengeflapt ,

Sclmn dat den Vader Jcboenen lapt.

Daer gaen - fe pronkcti fieeg en -ftyfiE11bebtenqualykhemcl'ae
Al wat'er is moet op den erm ,

AI blyj't'er t' buys met voor den dermiEn(hyktgyvonnisnacrd
Gewis bet fcbynt een vette-proy ;
Maer taelt eens wat naer munt en kruys ,

Lief vriend dan is 'er niemand t' buys ,
En zulke vind'mer met dozyn ?

Die hier op af g eflepen zyn ;
En gaen geveynfen niagtig goed ,
En knappen z.00 een ßegtcn Bloed ,

Maer dit gebeurd dun menigmael ,
Dat Hefen Bloed is even kael .

Ik heb'er zomtyds gevonden die my beleden , datdezaekenm

Irufi

392

fict Misker

Dat word mijn Btuytje \Ifißzu
rpRuyt ons Bruynettje ,XWtfteenseenvettje,Enz.ageenkan

Dit meen' ik , Lieve Philothea , zalgenoeg wezeriae

ñen

1

KbK
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ftenby totzaligheyden volkomen contentement datvanduyf

( a ) Cant . 7 .

. j.

i
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Wíf Masker

celtjke dogter , in uvee fcboenen ! Waer op ClemensAlex

Se'
( a ) P . Caufin .

van de Wereld .

19 ;

gefchiede , zoo waren de zaken in het Palley s zoo aen-geleyd,da

196

Het Maske ?

te , raaer kragtige woorden , den Zone diep in fijngem

Kiejn onderwind , en ddt voordagtig ,
Luttel , woorden en die waeragttg ,

En goea' manieren in doen en laetcn ,Doenwen

Hier medelaetik de bie - korve» , en den honingende

T O E - M A E T I E 'S .

LEert hier nog op het lefte de ongeftadigheydvanh

bit*

• (

van de Wereld .

15, 7

bittcrlyk zugten en kermen , ging ecn weynigskevandeJuf

Hen vraegsken nopende deGcrefor -meerd

Waerom hadden de Predikanten zulken größtentoe-loopin

:
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Bet Masker
meer deren als die bet Roomfib Apoflolijk Geloof predigten .

lk antwoorde daer op met een ander vraeg : IVaer-cmkom

Gy atgt : bun uytwendifr t' is tlqj aeegbaer , fiig -tig,&amp

Binnen Genua fchreef eenen op fijn hnys : Nulif(ertaD

IL

hl o ort nu eens eenen onbeleefdelyken fpreken , dochdievee

ta

van de Wereld .
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in dit Boerinneken beeftgeßeken : 'tis te beklaegen dat -'erz.ttlkeon

III .
'

í"

'

Tgaie ik bier by voege , kan tot troofl mcnig Vrouw-perfoortepa

Hier fpreekt een wereldfchen Menfch ,

Dry dingen bfzwaertn mjn gemoet ,neteerfteisdatf

Dat ander bezwaert my nog veel tneer ,Omiatniettn

Maer't derde bezwaett my boven al ,
»iC en wcet niet waer ik. vaeren z.al-

Dit zeseen komt over een met het
OO

«

. .

~

ichrijvpn van eenen Pniloiooph .

Dezen Iggende op zijn ßerven , is gevraegt ge-yeeftvand

r——

200
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fJet Misker

dat by bun ten fiigtige vermaninge vm teßa*menta

Deo cèrfteri'zeyde : Ms - tntn in zjjn uytterfieisdan

Den tweéden : In x.ijn uytterfte ligt - men tuf-ftbe

Den derden : Als de oogen des Ligbatms toegatn,

Den Vierden : Ligtiaem ende Ziel hebtenre»cirktlom

Dèn vyfdcn : zult gy 2yn , Pbilotht * , Watdunk

van de WereU .

soi

De vriendfchappen yan dezen tydzyneyg

Al Imi nrïtttlt* % '
Gem nooi - irrttnitH ,
, y,RÍ

'-" b

n

v

*

îjV.iiî»
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hit Masker

H Et fcbytii dat niemand hier en mond ,OntdatzÀ

En wordy niemand hier gewaer ?
Den hetlen Wtnktl is vol polk, »

Bet kontier aen gelijk ten walk«

Paß hier ten reyskjen op gewin ,fíetkomtermetdornen

Voorwaer gj mint nog magtig geld ,

Want it buys is eeríi muer of geßeld ,Devenderscjualy
Sf t- itten rondom waer gj z.itt ,

Dit is ten hand-gift doet htt met ?
Ziet hier u z. * kken bly ,

Niet een van al en is'er vry ,Op'»fuyker-broodenmaj

Daer vallen i' of alwaer 'i gemeyn }u4l&gt;waer'etroofeng

Pa , /laet dees iacht met Uppen uyt :Enmaek.tV«metden

Want Í.00 den Winkel tjdel wordyEndat-mengeenfyro

En als ik. di', te deeg bekijk. &gt;fflifditgezelfckapisgel

van de Werelt .
Die

.

aojj4ismagerv

z.uygen atn ein anders bloed :

Want Z. OO daer iemand renten heeft ,

Zoo dat hj ttjk, en we /dig leeft ,
En dat'er uat te fthaffen is»
Die hijgt ve el giften aen den dis ;
Wit maer en

zit een u - eynig

warm ,

Die trekt tot hem den heelen z.warm ,

Matr als bet goed is op geteilt ,
JEn dat My n - Heer niet meet en fmeirt ,

Dees Quanten z. ijn flax op de been ;
Daer tit Mjn - Heer en kjk} alleen .
Die vreyd u tafel en u brood ,
Qic lati u fteek,en in den nood ,
AEN - SPRAEK .

ALs gy vermoeyd zultwezen van uwe lighaeme -lykeoeffenin

vrieni

204

Fff Masker

vriendfcbap onderhoutl&lt;t/í die zelve isßrekkende tot zynprofijt

Les Amis de / ' betirr fréfenteSontdunaturelduMtlon.

Il faut en effayer cinquanteAvantqued'entrouverunb

Gelyk een goet Melden zeer qtulyk is te vtnden ,Zoogactb
Van vjfitg qua /yk een , daer mankeert dit en dat ,

En zelden trouwen vriend oft daer fibort altyd wat,

Zy zyrîder hëel dun gezaeyd die òp louter klink-klaere

Tm al Joannh , Joanttis ,

Soo lang als'er veyn ni de kan is ,
Maer als den xvyn daer tiyt is ;
Dan zeggen zy dat lan een gujt is.

Dat de kat de kandelaer leckt 't en is niet om datzydie

yan de Wereld.

ao ?

van waer den heyligen - dag komt , en die komen -fet'uwenhu

Als iemtvid de fortujne dient ,

Dan rvaeyd tyem aen zoo ineniç vrientMaerkrjgthyfl,lege
Zoo zyn de vrienden weer baefi op .

( a ) Dat is , zegtden Wyfe - man , eenen vriend , me *degezelaen

doze
( a ) Eccle , 6 . ( b ) P / 'nm, a .

«4 .

2o6

Hel Masker

deze genoeg te kennen geven door het fcheydèn ,dat-fen

Het is ul vriend ,

Zoo lang als het dtend.

Het welk ook den tì : Giegonus waerfchouwt ,alshyz

Izult gy ook zitten zonder vrienden . liti dat was't genedatee

knoopeß
( a ) Cor . Tac. /. Hißor .

Was

van de Wer eld .
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knòopen 'tgene dat eenen Schouteth is over- geko -men»'tiseen

Den opregten Toet- fteen dan van de waeragti -geendegoed

*

hy
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fíet Masker

by doen ter tyd warmkens was gezeten , ende dik -wilsu

VM de Wereld .
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ften al wat hy liggende enroerende hadde , met regtzoudeaenf

no

Vet Masker

der - liefße Tbilothea , de gefchiedeniffe in dicht ítellen :

WEl hoe ! mijn fwakh pen &gt; gMtgy u daer begeven ,Daer

Datr Ridders met baer zjiveerdgevelt z.yn in bet perkGaetg

Daer was een fchoon fonteyn die uyt de rotfenjpronk ,Enbad

Daer in de guelder y ztjn pan wen wonder fraey ,Eninbetg

Doch neffens aen jijngoet daer kamt een ander palen ,Datbuyt

'Tzy in een geeftig beeld , oft puyk van Scbildery ,Datbadeen

van de Wereld ;

in

Én rontfom in de baegb gefeboren wenig dier ,Hiervaneen

O 2

Den

!
1 KbK 2evp, 3z3
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Met Masker

Den Soon biet Ramafes , een hjnt heel rijp van fumen ,EnRoße

Tot Hat bun [wakkejettght Joua bebben vollen fiant ,Daerop

En weet z,ijn liejfte bert te eeren waer by fot« ,Enfiboonbe

Heeft by wat binnens buys , dat is ook voor ztjn lief:Enaltydh

Zoo fe bree] hy z-ijnen naem ookfomtyds met zijn bloed.Dochz~

En fnyd nog uyt een vleclit een klijfe van batr bayr ,Enfeyd,g

Den

'

,

•

.

van de Wer eld.
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Den Varier die zeyd dit , de Moeder die zeyd dat ,!;«Ramafesdie

Hy lag als in bet vuer , den brand fioeg aen bet bert ,Hoevoort

0 3

! ! !! ! !l!
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Het Masker

't Procès dat tsgeßelt , men boort des Kotiings Rueden ,Deneetie

Maer V meeft e van den Raet dat beeft voor goetgevondenDath)v

Het duet Sparondas dcugt , dat by zyrt vreed gemoctVecimee

En tegen all': geweld en ongtiuk verßerkt .

Hier brehgt - mvn Marfa in , by komt heeldroefgetreden ;Zynvro

van de Wereld .

2. 1 Ç

Tervcijl zyftaen verfchrtkt den hand- boom wordgetogen'DeLeeuwe

Ma er neen , den eerftë ftrijd , daer toe dat ìeugdelyk bloet ,diegevenh

Htt Masker

fty vált den tmeden asa , en komt vaß op km dringen ,Menße

Heeft by met alle kragt hem door den buyk geßeken ,Zoodat

Maer wenfiht naer veelgeluks van's Koning s goe genaedettMeng

'• kd« W
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Al waerfe enkel ftael , nog zotife kantien weenen ,

&lt;Haerfptae

21$

Het Masker

Wat dunktu van dit feyt , O Philotbea , voor myikhoud

Vrient te willen zyn , oft fcheynen als'er geen fwa -righeyt

dat'«
( a ) Paner . I . i . de rebtp , Alghr.

van de Wer eld.
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dat het dagelykx in mynhofgebeurt . Daer zynder alveelvandiedo

Och hoe vernuft fchootdat een Iouffromv op hetbroodvanee

Ca C De brup .

hond ,

22o

Het Masker

hont , dat ¡sde tafel vricnt , die nergensmeer alson -trentd

Soodan wie falfe weygeren te pryfen , de gene dieGodtk

hem
( a ) Aug uß , m Pf, 33 . ( b ) p . Drex , Predo Mer ti.

van de wereld^
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hem gedient , ende zeggende : Godt zegent , wen -ichendedat

BYWORPKE .

Dit tegenwoordige , Pbilotbea zullen veeltersverwonderen,w
verre

( a ) Auguß . in Mane. c . 24 .

»2«

/

fíet Misker

verre bnyten dnzën tyd . Een arm wedmve leéfdèmethae

Hier mede heeft fe haer een wey.nig vertrokkèn , enftaend

Is 'í (iat ik fnye myn goiid - geil bayr ,
Dát fibtet iveer ujt Vooryt ander laer ;
Maer zoo ik eens verlies myn cet -,

Eylaii ! die en wafl niet meer .

Hier op lietfe de fcheir door haere lokken endevlekke

den»

van dè Werelt .

22 j

den , zy gaen nog andere fchoon vrouwen háyr inknoopenom

Laet ons hier by - voegen zommige aerdige gre»Penendever
I.

Een balen Ionker bad luftig geroeyt in de papfcbo-tel,enevenwe

II .

Dit navolgendeis fcherper, en byt - agtiger . InlandwaseenenMana

Gunft baert r&gt;yd .

Maer daetelyk wiert'er by gefteltEnzoois'tLandzijnge

D« waerheyd bier van laet ik Godt , en den meul-derfebeyden:z
III .

Daer is een vinnig fpreek - woord dat dapperflaetopdierg^

De rivieren die op körten tyd feffens zoo op- uvil•fe«endeboogw
Ï V.

Nu een teeken voor u , Pbilotbea , Di P , Francija à
Jffr »

224

Hff Mask.tr

Jefu Carmeliterffe , had tenen boven maten grooten ¡verombet

Hier voegtl ik nog een ijpreek - woort op als eenmael-f

Sonder fterven ,
Wellußen derveti ,
En eygen voll begeven ,
Dat ts ook een Martelaers leven.

Couragiedan , Pbilotbea , können wy geen rootroxke

. /

van de Wereld.
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Verwaende Hooveerdigheyd *

'ten is tum fcbyti ,Hiergroottez.p.

KbK ¿evp -.32

Het Masker

WEI kjejnen Nobis , ßimtntn guyt ,Hoe(lecktgydu

Iy lieve z. iet eens dit poftuei IDefthaifnwedievanhemfih

Gy z,ijt ten Buts , 't is al te klatr .BnDuymkenwasubef

M'at ziet - then Quidams op de flraet ,Metniebetn
Met een koud yz.tr up de zjy ,

Daer toe een bonte liviey ,littbuydathangtvolGoudclee

Isen Va der il Monfieur mon Peer ,EnvoorMon[miten

En wit en longer left moti niet ,Metonfelosverwa

Zy badd' de Fmien aen den liais ,£nbit*gez-eydzjyw

van de Wer eld.
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En Cypers-potytr in het hair ,

Al oft betten PrinceJJe waer ,
En droeg een Kruys vaH Diamant ,
En btidd * den waeyer in de band ,

En daer nog motubens op baer vel :
Wat dunl^t u tens ging dat niet wtl «
Mu heift -fe witte fchoentjens aen ,

Daer iijn blauw roofiens in gedaeh ,
Zy draegt Leopoldtis ftof ,
Waeragtig , Griet , dat gaet te grof,

Wat meyndy dan wie dat gj bent ;
Men hetft u over lang gekent ,

Als gy met een rood lyfkpn gingt :ioey!dez.ehoovetrdydie¡lin
Al gaet gy nu Vf at Hofs , en net ,
Al z.yt gy Z.OO wat

op~gez. et ,

;
..

;

A\ gm gy pronken als een
,
Al zijtgy moyer ais een Pattw ,
Al z.tjn u lokhn gefrlfeett ,
En heel » kleed geparfumcertGyz.ijt,enblijftonsondeGriet:
Dat matr is fchijn , en is men nietì
AEN - SPRAEK .

HEbt gy wel gezien in het Ztnne- beeld , Bminds.

Pbtlotbea , hoe dat onieti Floris met de keirsflaendevoo

228

Het Maskor

my in een aerdige Quink - ilag. Zeker Prelaet h add "geerne

'

( a) Tonneel der veranderinge^

zyi

van de Wcreld.
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Ik en geloof niet als dat'er aerdiger trek gevondenkanworden

De eeren

EcderVen de Reeren,

En wat is'er dog van onzeeer : oft wie wetervanonzeeer,en

( a ) Arefiuf.

P 3

tjt-,

£50

Het Masker

rye , Meefter van de gene die niet können fpreken ,Keyzerv

Ar ,me flekskens als wy ? yn hoe geirne waeren wyuytons

ill IUI IUI IIIIIIIII Uli IUI I Jill llllllll ! IUI lili lili IUI lililí IUI

van de Wercld,
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tuffchen vier mueren van vergetentheyd begrae -ven,(a)welft

Dit zal 't hem zoo wel doen ,

•

O Philothea ,aengaendeo

D'eer , Philothea , is gelyk een fchadowe , volgtgydie,zyvlug

P4
( a ) Saved,1,

( b } Gen . i ,

va«

232

Btt Masker

van Benediätis den XI . Paus vanRoomen , diemeergedag

van Cafinde . Want :
*

Alf nietKamttotiet,banenhentietZynzelven

Zoo lang als't Peerd van Alexander den Grooten indeSta

(a) Bernardin.

van de Wer eld .
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merkejyke gelykeniffe van eenen pog - flag , Imand*krygteenen

van

( a ) Bonart in Peel . 41 .

234

Híf Masker

van waer hy komt , van wie dat hy is geboren , watdatzyn

Nop Heer , nog Eer , wm wonder z.eer .

Dit wil ik hier in twee oft dry parceeltjens vandichte

IS de [Vertid niet wel kinds ,Dat-fevooreenbandvolwin
Dit !

'MW
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van de Wer eld.
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Bat'fe voor wat eb tn vlocd ,

Gaet verketten goed , en btoed ?

Wertlds etr , en Werelds fragtZynmaerjsvaneinennagt;

Die geveynfen vafttn fthijn ,
Daer gun balken onder z.yn.

Als - men aen de beehkens dringt ,
Daet'tnen tot den ek in fink.t *
AI en vat - men geentn tak, »

Daer en valt geen ongmak \

Maer wanneer ettf magtig ferftWiltgaenbluffenzynendorjtlev
Aen den oever van de Zee ,
Slibbert bem maer eenen vott ,

By gaet ft orten in den vloed ,
Daer en is geen hidden aen ,

Dezen mott te gronde gaen ,
Hoe men fpettelt , hoe men flati ,
In den val dan i ft te laet .

Was'er imand meer in crediet als Aman ? menhangthemop

gÇen

f

S3 6

fírt Masker

geen rotze zonder valleye , Jae terwyl als ik ditfchryf

Voords Z.00 gaeter magtig goedToteentrotsenbooggemoed;
Niemand weet in z.u /k.en ftaetWatternietalopengs.et.

Daer z.yn Ioujfers dry oft vier &gt;
Jeder met een CamerieriDaeraynPeerdenvoordeprägt,
Daer z.yn Vogels voor de iagttDaerzjynwindeninbetkot,

Daer zjyn iaegers op het fiot .
Daer z.yn kjiegts en Palfreniert ,

En het buys vol Officiers .

Die zyn Hof vol kpolen plant ,
Krygt veel rifpen in ztjn land .
Oft gy Gnef z.yt , oft Marquies ,

Schoon gy dratgt het guide Vitts ,
Overlegt wel uwen ftaet ,
Eer dat gy te gronde gaet ,
Icarus nam , t eens te boog ,

Als hy boven maßen vloog ?
Maer z.yn veiren dropen af ,

Zoo dat hem de vlug begaf,
Z'iSt wanneer daer imand gast .

fJttgtr

van de Wer eld.
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Hooker als z.jn eJgen ftaet ,
Die -word ook. op körten tyd.

Al zyn befie fluymen c¡uyd ,
Ms- men aen eenen grmen maßGtooterx.ej/1wiltmaekenvaft;

En dat op ten kjlejne fchuyt ,
Dat gaet regt toe naer Reyn - xj/ t ,

Ikbidu , Lieve Pbilotbea , verge eft ray de vryig-heydengeme

Nog heeft dit des werelds eer :
Zelden is zjj aonder zeer ,
Zeldcn is zy zander drtik &gt;

Ook in 't midden van 't gduk ,

Is't dat uwen ßaet bedeydGywardookoveralbenyd,
Hoe dat imand booger raekt ,
Hoe by meer fcbeel uogen maekt.

Wieis'erdiegrootgeworden is , dieniet eenfcha-duweheeftge

Ergo ,

KbK
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Het Masker

Ergo wat doet -fe zygaeneensftemmelykuytftroey -en,da

Maer het ßimße ook van al ,

D'eer die vltegt çelyk den bal .i.;Krygtgyeencnfiinkxz

Gy vat alle dingen quaet ,

En daer ligt den beelen flau .

1 KbK 2evp - 323
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van de Wer eld.
Zoo dan , met een tvoord gez.eyd ^

239

Wagt u als de wereld vlyd ,
Wagt u als zy ßreelrt , en troond ,

En bet foetße wezen tboondjHoe-Jgimandhoogerheft,
Hoe-ft imand harder treft ,

Lezer flaet bier op een oog ,
Al 1vie klimmen wilt om hoot? ,
Die legg af , bun ecr en goed ,
En flaen dm op met den voet.

Ovet - loopt eens rhet gepeyzen de Princenven;gyzultbevind

lh hadd' myn zeyl t'boog gefteld ,Eenkleynenwindbeeftmyg

Nu z.eyk ik met een kleyne fpriet ,Nugrootenwindendetrtm

Wy moeten zyn , Pbilothea , gelyk de huyfetinendeCicadellen,e

Maer , Pbilothea , hoe verre van eerzugt en hoo -veerdigheyd

as een Reuzinne door haer Koninglyk geflagt .»
ea

-
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Htt Masker

en wenfchte een onbekent naenninneke te wezen ¿enon

TO . E - f ERPJEN,

AL de wereldróeptomhetzeerfte Philotbea , daereenfl

Zy Jeggen een bakxken , en fpelen fchuyvagienaL
I*

Zjt met besorgt Philothea , dat gy my ztilt trioe -tenb

Drygediertjensal - hoe welkleyn , nogtans nahußdoo
(a) P . Me.

van de Wereli.

241

de Ganze . én de Bie . Het Schaep geefthet parke -ment,deGa

III .

By de voor- gttend'e moet ik dit navolgende ßellen , ln'tTurkfcheBo

Voords is't v/ël gezeyd :

Da tua dum tua funt , puft mortem tunc tui non funt .NogeenRa

't Is in de Vrouw , y en is in den Man niet ,'iIsinPeeter,v

v Is in Claer , 't is in Ann niet ,

't is iti de Voor naem , 't en is in de Van niet ,'tIsin'tBier,'tisi

'tis in't Koren , 'ten is in de Wan niet ,
'tis in de Struyf , 'tis in de Pun niet .

Een kind zou dit raedcn , maer over ditgendewilikeenMa

Drolleken dreyLiepoverdehey,

Daer quaemen dry Lands- HeerenEnkoftcndrollekendreyn
Q,

[ill IUI IUI III ! IUI Iii ! IUI IUI mill IUI IUI IUI II
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Ydelheyd des Werelds .

llet geluytWjjtbetu]t.
Zoo

—^

1 IIIIIIIII IUI IUI llipill III ilium mi iiii¡ i nifi lì
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ZOo gy wilt xveten metter, daed ,
Hoe Ijet in de Wereld gaetEnwatdanaltevmdenis,
Zoo let op dees beduydents .

Cupido klopt bier aen den bol ,

Den bol die klinkt alwaer by bolEnfcbynttezeggendoor'tgeluyd;
Wat klopt gy bier ; 't is bier al uyt :
Daer gy naer vraegt , en woont'er niet.

Daer gy na fcbitt , en vliegt'er niet ,
Baer gy bier zoekt &gt; en is 'er niet :

Gy ziet doch wel bet is bedrog ,

En klopt op de Wcreld nog :

De Wereld is een ydel tujt ,

Dat boort gy ßraks aen bet geluydWantdatier,tminflebinnenwaer
Gy wierd't aen den klank gewaer .
Den Kuyper weet na eenen Hop ,

Dat vat dat lieeft nog 7,00 veel op ,laregtz.00veel,nogineer,nogmin;

Dat't meeße bomt , beeft't minfle in .

t

Nk Boefkenßaet een weyn'tg fl'tl ,
En hoord cens wat ik zeggen wil :
Geiyk bet met de tonnen gaet ,

Als gy die met den vinger Jlact ,

En Jpeuren kont wat baer ontbreekt »Endatternietv

¿00 kont gy 00k door vaß bejlnyt-Dewereldkennenaen'tge/uyd:
Be wereld die zoo klinkt en vleyd ,

En beeft niet in als ydelbcydJaeydellnydenandersmet,
°/t is

wat , bet is verdriet :

Van bujten is't wel (cboonen febijo ,
Maer binnen niet als druk en pjn :vanbujtenisbetboningraet,^

!'/'« bmnen niet ais gal en qttaed :
' " n buyten blyfibap en genügt
Q. a

Van

lïïïïiïïiMir
1
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Vvn binnen is'er zugt op z.ugt :Vanbüßenbeeft-febloemen

Bees Wereld die z.00 platte leugens liegt ,Enßoeftalleenopw
Daerom , bid' ik u , blyfter uyt.

AEN - SPRAEK .

DAer en is nimmermeer een

kind zoo regtged

Overzulks zoo lagge ik met de inventie van cl , e

een

lllllllllll

ipl l IUI II !! Il Ulli muni mu »
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eeti kind fchîlderden met een kroon in d'een hand »cnmeteenpa

Of Kejzer , en al ,
Oft met met al .

Ik Iaccher mede , zegg' ik , want hy hadde ind'eenhande

Oft Wer iet ,
Ret is verdriet.

Diogenes in zyn ydel ton meynde dat hy meer be -zatalsAlexa

Q. 3

( a ) Corf. P. Zebentnor.

voor-

¡
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voor- by een Loterye , en zicnde dat kleyn en groot inleydco

Van buyten hceft - fe bloemen am ,
Van binnen vind- men àor en s ßaen ,

Van buyten blydfcbap en genügt ,
Van binnen is'cr zugt op zjtgt ,

Heeft bet ons Salomon ( a ) niet zoo wy t en breed , zoodnyd

van
( a ) Etel . 13 .

van de Wereld,
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van Landfehappen . Ik beb vom• my gemacht Zangers ,enZangereffe

Och hoe hmefl: is het menfehen hert in 't zieden !hoeligteli
0. 4

Ifen

(a) Petrus ad Eaves .

1 KbK 2evp - 323
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len op &gt; en loopen voor onze drieften , ende blindebegee

Si peu que rienWiedatdeWereldvrelbezjet,

Void noyt zyn leven feboonder niet.

^ern ( b ) hadde hier van by nae het zelffte ge voeien'tweik

Hoe wel zeyde dat den Edelman , daer ons den ( c")H./1«^

in

( a ) Luc . Evangeli *, ( b ) Laundamts . ( c ) Augu . I-8.Con

1
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in een Eremyt huttéken , en vindende in zynkenhetlévenvande

Is dit den loon van alle mynen arbeyd ? is dit den
trooft

2fo

fíet Masker

trooft van a'le myn zweet ? is dit de verge'dinge vanonsloo

H Ooit dan eergieriç bert , w'il ¡k u eens vcrhdelen ,Hocdie

'T ko li duyz.end druppel'n zfa&gt;eet, 't koft dry daymen d bjgenEnalt

!!
2evp - 323
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Dit wilde ons te kennen geven de Geleerde ,alszy,verç

1 KbK zt»P-.3! 3
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Niemand en weet als die't proeft , onder de damáftetahbaert

Zoo veel Heeren , zj&gt;o vetl zeeren ,Zooveelhonin

Zoo veel deugde» , zoo veel vreugden ¡Zoois'fhier

Zoo dat my dunkt dat ik wel eens mag zeggcn .*Tiiyd

Oft isìer wat , het is vcririet»

Ik vrees , Pbilotbea , dat gy wel door het lang -duerig

WE reíd gy zyt fcbobn van buyten ,
Maer dat ik « koß ontfluyten ,
En dat gy eens open ginkt ,

Niemand z. ou u meer beminnen ;

Maer na fireelt gy vocb ons zinnen ,
Ont dat gy van buyten blinkt .
Let eens op de Wer elds zaeken ,
Hoe-fe maer den boba maekcn&gt;
Daer- men noyt af word verzjted :
Veel beloven , 1 veyntg geven ,

Doet den zot in vreugden leven :
Gekken die z, yn haeft gepaeyt ,
Hoort de Wereld , boort-fe rallen ,

KbK

EVP -32
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Zlet baer dicnws hoe fe mallen ,
Over al is't vreugd en (pel,

Daegs Z.OO botiwen zy bauquetten ,'Snachtsdanz.çnzybattette»,

Ronäz.om klinkt de luyt en vet ,Vandeßvcepenenkletfooren,Word

D'ydelbeyd die maekt geluyd ,
Veel die ryden en die rotfen ,

En zy pronken in CuroJJen ,
Tot z.y ryden agter uyt .

Ziet eens loopen zoo veel Graven ,Endieknegsdieagterdraven,
En floffieren om de koets ,
Ander gaen beel laeren toeren ,
Op bet zjweet van

à' a,rme Bueren ,

Want ttaer was te luttel goeds ,AldeweeldevandelandenKamen
Dat is nu een Heeren Mtjn ,

Wilde ryden , [pelen, dan¡jen ,
Zoo als doen de groote Har.ßen ,GymetergensHeerafzyn,

Doch men vtnd ook bei gezxlltn &gt;Dienogtansdepypenflellen,
Die verflempen al bun goed ;Ens'enwetenvangeenfebeyen,

Voor s'en booren 't baentjen kreyen ,
En den tap fteekt op den hoed ,laegaetbuytenopdeDörpen,
Geen zoo ßegt oft zoo verworpen ,
'T is 'er kermis , oft een Bruyt.

Claes die moefelt , Aert wilt (pringen,Hannendanfi,enLysmuazw

Want den bejjeni fleeter uyt .

Maer is't dat de zAtte boarettllooreneensdetrommelroeren,£&gt;a

Zaegt

'MW
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Zaegt gy tens ons Lijs en Hanne« ,
Pakken Metels , pot en panne» ,

En doen in een boerert fchans ,
Ziet boe baeji dat hier tratti vlugten ,
Al de [pelen en genügten ,
En s'en beeren nimmer iveer .

Wat à blijfcbap van de ßeden ,
Tdellieyd der Tdelbeden ;
En ook niet een briezjel meer&gt;
Lact dan vry de voereld raefen ,
Dat zoo tiert ztà fotte blaefen &gt;
Daer en is met in als wind ,

Geen genügten oft vergingen ,
Als alleen daer d'Engels ztngen ,
Daerom Godt altyd bemind .

Ziet dat is het ydelgeluyd , ende het dol geraeavandew

Ik zeyde te voren dat de Wereld

is

als

eenLotery

A Li Gtjs tens hadd' een Gans gekfigt ,(Etrft;dieind
Dat Z.J in 't k,ort eens fchrjven wouw ,

De fans die daer word op -gedaen ,

#7.

I

van de Wereltí,

Hj u&gt;ift daer niet med'' ont te gaenaCijsfietkfbettriefkenind

Grijpt by bet Gamlen met gtvfeld ,&amp;aerGi/sfigweyntgtegenfie

z.eyd' hem : Reikel , gaet vry , gatt fG'enweetnietwatop't

1 KbK 2evp - 323
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Loopt met den Vogel Jlegten bloet ,G'enweetnletbeeme

Zegt eens wat 'í brief ken baten x.al ?Gjfiegtenfoppen
Gy z.ijt den vetten Vogel quyt ,

Och Heven Gysi « ongeluk,
Ht engt wenig dogter ook, in druk.*

Daer kotnt den LinkaCrd die'fe vrijdEnwilt-fenemen

Dat X.J z.ijn hert geßolen beeft ,

En waer by rot fi , en waer by reyfl ,Daerbygeduet

Dies ftbenkt by haer zijn lijf en goid ,Oftandersdatb

En oft de Miffe feboon is gedaen ,Nogwtethynietvan

Op't left als zy Wilt gaen naer huys»£&gt;4»tnaektmijn
En lejà' Me - louffer uyt de Kerk, ,

Dit it des lonkers tnotgcn - werl^ ,Hykornterwedernaer

van eie Wereld .
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En tit en drteyd% en leyd en kalt JTotititi,duthycpztjttpote

En zwetrd baer dujzend mael zijn trouw ,Etìwilthaetnemcn

Met menig quinkßag tuffchen by ,

Wanncer den Wey- man zoetjens fluyt ,,,Danraekjbetvínkxk

Zy bqgt ttn briefken van zijn bandiDaermelt*trekfbyinver
Wat volgt''er mer ? den ligten Guyt ,

En feijft niet eens meer op zijn Bruyd*Ochdogters,dogtersz
Want anderfinu gy vaert di Gijs .

En oft dees pouffer 't brief\en heeft ¿
En altijd nog op hope leeft ,
Die op een hahd -fchift is gevrijd *

Ady dunkt die is den Vogel qujjdcEnvoorhaereereheeft-feni«

Als ten papier ken dat'fe zitta
O Wereld ijdel . Loterij fMaervolvanaliefchelmery,'

Wat fttekt g]r ons al in de hand ¿
En laet. ons zejfenr in den brand•
Wie dan voortaen atb u gelooft ,

Die is van zijn verßand betoçft 5Wantgyzijtijdel,envollift
E&gt;ie van u doolt , betft wtl gemift»

Alle des Werelds ydeljieden en zottigheden ,li«haerepiis-ílae

Ä

aiec

2^8

Het Masker

hier by - voegen . Het fchrift zoude te wyt- loopendezynze

TEIRLIN K - K A E R T J E N .

Die Zohdaegs Jlxet het quakkel - been ,

En in de week den teirlink,;• fteen ,EnZomersvi

In gaen in Kerk. nog in Kluys .

Men kaert , men dobbelt , en men fchaekf ,Wanneerm

In heele dagcti tuyfibt en fchrift ,
Die mag de beut s vry open flaen ,
In bangt daer noy ? mael- flot aen .
Want filien , en den teirlink^fieen ,

Die bebben t'faemen dit gemeen ,
Dat z.y purger en bears en maeg ,

En dit bevind - men alle daeg ,

Hot wenig Vrouw mer heden rij£3Inbaddtqualtjkbae

jtiatr
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Matr mits den Man etn TuyJJtber was ,Endieverfpeelde

Zoo gaet z,ijn Vrouive nu zohder ceuttEnbyzitnu:eenplatteb
Wie dìkjwils naer het rik.tak. loopt «

H'eet dat die telden lertttn koupt ,

Het fpel mag wel oft ejunelijk, gaentHetüaft.hujsbangtde

Däer zyh dry A . A. A , die aen de menfcheh veelgoedSlieloo

mi mi mi mi mi mi mi mi u mi nil nil mi
KbK

evp - 32 3

U

Ill mi Ili

i6o
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huys - zoekinge , de Magiftraet doet zyn neerftigfeeydjmaera

Ben tuyffchers hand ,
En flokkers tand t
Ben zuypers mond ,

Die gaet te grand ;
Ben neerßig band ,
Bn fpaerde tand ,
Die nooden gaften ,
A Is ander vaften.

maer

Jae den Teirling loopt nog al verder , want menhang

van de Wereld .
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de Kaerten , 200 dat hy Ievende ende dood moeftfpelen,enbly

Wat belangt het Kaert - fpel den Boek van 5a .derei!»alsdieande

VV
A.

Bobbel fleen .
jBlafpbentien .

Alea .

B . Blafpbemu .

Krakeelen .

C . Contentio .DDolus.

Sedrog.
E . Egeftas .

Armoede.

F. Turtum .

Diverye , &amp; c .

Ik ko me nu tot den toebak , waerin JaerlykxbinnenLond

toebak

dronkenschap,

Van den Toebak fterven dé verkens , té weten :alsdenbakto

let tens htt gattjtn van de keel ,Jithttk}tynnogkpfib

R}

1KbKW
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Rogiti &gt;lon temps die beeft in 't z.i¡n

Cegoten mtnig voider Wijn :
Zoo dat by aondtr mantel gatt ,
Die ook_ al in den Lombaert fiaet f
Vootz.tk.tr die geen tinten beeft ,

Un dit

WM van z.t¡n banden Ittft ,

In die nog daer tot allen dag
Wilt vatgtn uyt bet hetl gtlag ,
JB» tvtn -wel dtn wcert betaelt ,

Zegt eent watt by bet geld al batltìJk, kendtr ten in onfe flraet ,
Die al dt Z.eIve gangen gaet :

jtls d'oogen quaelyk. open zijn ,

Zoo zit hy in den brandewjn :
JEn vat ber» dien dan by den k.op ,
JJj metter ttn nat z.eyltjen op .

Dan fmookt by eens , dan eens gefnuyft ,
En fpouwt , en nieft , en geeuwt , en puft¡ y

Dan drink by wer eens dat by hygt i
Wat wonder dat die ftuypen krijgt ?
En oft bet fiboon is middernagt ,
En dat z.ijn Vrouw hem x.it en wagt ,

Hy fchijnt genaegelt op den drank, ,
En gaet daer roncen op een plank, ,

#

Oft op ten tnfèl dit hy vind ,
En flink1 eín paedem tegen wind ,

Daer Ityd by als een beeft verfmoord ,
Zoo by ni¡n lujl en ziel vermoord ,
JHte wenig vtierd' een gryz.tn man ,
Bit deed', den Toebak. en de k.an ?
M'ant veti die dotti , gtlijk - men z.iet ,

Zy drinkin en j'm tun met }

'MW
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En ffoilen loos en longer &lt;1/,
En gaen *1 vroeger naer bet gruf.•

Matt wiens neus van Toebak. rookttEnalseenbakkersovenfmao

En dan nog poeyert zijnen fnuyt ,
Die bUeft zijn ziel ten neuzen ujt .

Uyt deze dronkenfchap , ende deherbergen ryzenveelongema

Il eft mort pour les Trcpajfes .

Dat is om de gepaíTeerde teugen en trekkendiehygedae

R 4
( a ) p. Beza ,

( b ) Engel.

Vtert

2¿4

Kíí Majker
Vaert mi .

Zomtyds zoude konnéii géftelt worden :
Vaert naer de Hel .

Op dat deze roomerkens en fluytèn zòet ¿otl-dehin-

Qtio tibi potarum plus eft in ventre falutem ,

Hoc minus è porta ventre falutii babes ,Vtafaluspoti
Non eft in pota vera falute falus .

'Tis ongelooffelyk wat al klugtige haenen dat-*erbyw

drseyde
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dr^eyde on verkeerde imand eens in dezer voegen :'Tiswaer,te

GRAF - DICHT

VAN

S . V . S .ZietbierleydSte

Zoo word gy 00k al geattrapeert .

Den longeling , zegt den Wyzen roan : enzal metaf-wjkettvan

af
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af tot den drank gewennen . Want dat is niet alleeneenfch

TOE - MAETIEN.

IK zal dees fmookers , en dronkaers laeten vae -

ren , Philotbea , en liever een uyt - gelezen bloeme -kenvo

de
{ a ) Jatos Niceus Exernp , 16.

KbK 2evp - 323
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de voet j en zyn doocl verwe zette . Nader- hand totzynzelven,e

i,

De Slekke verzogt van Jupiter dat - fe in'tanderenvanwoon

II .

Dit mefl-volgentìe boude ik bondig geÇproken te zyn.^enenk»egtx

Goed verloren weynig verloren ,
Maer Ziel verloren al verloren.

Henri•

2 ¿g

Bet Masker
iii.

Henricus Sufi hoorde op eenen tyd in zyn ge -buert

IV .

Pbilothea ,

laet my hier nog twee ryfc- zinnigefpreu

Wie wind t oft vinci ,
Eenen trouwen vriend ,

Die heefi zyn dag-loon ml verdient .

Noyt Vogel en vloog oyt z.00 lang ,

oft bj moeßVynen

Voorwaer het is alzoo ,

Waer zyt gy op - geblaezen menfch ,

die denHem

Onge~

1 KbK ZM3
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IK btbb' geproeft , dat in't gemak
Het ongemak ook binnen ftak ,
Dit uèr- ivèrk battit ik gékogt &gt;

,)

En hier in bet Comptoir gebrogt &gt;
Want balven tyd zat ik en las ,
En niemand Vfifl rvat tier bet was .

Bit ongemtlk is ml gedaetjNuweetikhoedemengaen;

Maer onder dit fcbuylt deze pldeg ,
IVaer over ik met reden klaeg ,

De onruft rammelt nagt en dag ,

En geeft geduertg flag op ßag ,

En nimtrtermeer en /tuet zjy ft il ;
Genomen dat ik fchryven Wil :

Oft dat ik met een rjp verftandVatmynpapierenby.deband,
Oft dat ik mi wat rußen zouw ,
Dan rolt dit raer -taey getottw ,

En tukt , en rukt , en zweeft , en weeft sDat'tnieteenuerk

'K en badd' myn leven nojt gelooft ,
Dat dit zoo imand brak zyn boofd .
En daer en is geen fltllen aen ,

Voor dat't gewigt word af-gedaen »
Dit nam ik leßmael onder af ,

Docn zag ik dat het rufte gaf.
Och lezerl dit is ueren werk&gt;
Maer 't myn dat gaet nog eens zoo fiUrk ,
Dat beeft geduert nu Jaeren lang ,
En baud aityd den zelßen gang ,
'Tzy dat ik ben in Compagnie'.
Oft fcberm* in ons Academe !

Oft wil ik myn Luyt een weynig flaea ,
Dees onruft boor ik altyd gaen ;
Daer is altyd wat dat my laeçt ,

Daer is altyd wat dat tny knaegt»
\

•
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Daer zit wat binnen in t gemotd ,

Dat ttirt myn ieugdig vletfch en bloed.
Wut raedÌ tvant ik en kan met meet ,
Dit fmert en prangt my al te zeer .

Liev' vriend zjekt gy gerufligheydlVerligthvandezjvaerigbeyd,
Gy weet wàt dat'er in u woelt ,

Gy ztjt bet die bet hefte voelt ,
En voel't nu z,oo langen tyd ,

Ey ! macht « deten z.erk-¡leen quyt ,
Contagie tens een Hoeke Bigt -,

Jk zweer it gy xjjt ftrakx verligt .

AEN - SPRAEK.

ALs gy in dit Zinfie - becld ziet de Onruft boven ,hetgewigton

( a ) viilor, Cornai , lib, dt paniti c. $.

1 » i 1/ 2
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piy eens hoe dont dien Edelman by den Keyzer Caro•lusd

te»
( a) Mendox.it in l . Heg.

1 KbK zevp - 323
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ten gronde niet en zoude af-fteken * W'at zal dogalledezeon

Eer wy de zonden beginnen , zoo verbloemen wydezeongeru

S
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vraegt zynde wat dezerr wou zeggen , gaf voorantv
Audit vide i tace ,
Si vts vivere pace .

Dat is te zeggen :
D. u by ¡iet , boon , zvcygt ßil ,
Die m Vreden leven wil.

Den haen van onze Confeientie , Vhilotbea , diekrae

Ende deze ongcruíligheyd jdie fm'erten , dezen hertzweir , dien worm enzal nietop - houden tertyd toe
dai de oorzaeke , te wctende zonden , dat vooral lcneerft word verdreven enuyt - geworpen . Wàtbae -

tecie doch aen diebenaude Matroozen ? dat zy ponip'
ten , ende Koopvaerdye in Zeeílorteden , endefw * '

re baeren over boòrt l'meten de zeylen in - bondeI1 - ^

Zee gink hol , en bleeí hol gaen j den fpriet ende dc
jjia *

C a ) J t* ¡lus Libf.

1 KbK 2evp - 323
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iTiafteti kràèkteh , het fchip helde om te zinken , niettegeriftaen

( à ) Ik kan tot beveftinge hier by - voegen eenge S 2

( a)

P . Cmnbi deperfeä .

fchiode -

2 *76

H et Masker

fchiedeniffe , zee. r na van onzen tyd , ten minftenvanon

landen
( a ) lib . 2 . sint . c . 16 .

1MW
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Jaodcn , nog welluften en kofteri deze onltiß ilel -le'ii,dienba

Hier hebt gy in eençn de knaeginge van al - te -mael&gt;zulke

de ftekeñ alzoo kloek ais van te . vorépJ ,nepwyineenglorietfclic

Maer wat zaì ik zeggen yan de gene daer den 4pa -fielPaulus

S3
( a ) i . Tm . 4 .

&amp;&lt;

- 278

H et Masker

.

ßi tij /len zullen fommtge af'treden van den gelaove ,[uyft(

Iiaens

( a ) Rebenf.ocb, ( b ) Zepttua Primant male Saj&gt;L

1 m 2M3
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liaens befchreven te zyn , en is fomtyds op't Ton -neelbinnenE

H O orí gorlloofe [chimi, hoort cens Machiavelltfien ,Hoorttoehen
Geen zoo verwoeft géweft , nog geen zoo wildelanden,

Zoo onbelneden volk ? nog geen zoo rouftanden ,Oft7,yb'elyd

Ik wil dan in bet kort , ik z.al hier gaen verteilen ,Watoverkot

S 4

I»

aSo

Het Masker

En Imyten (fander lag een dood'- honfd in bet gras ,Dae
' fpotten ;

,

En z.eyd : wat ligt gy bier ? 'tis nicer als tyd van rotten ?Savo

IOfc is bet macr alleen een praerjrn voor de raek &gt;Poor

Wat daymen hoort en z.iet , zyn aengenaeme zjieken ,Diee

Zoo

van de WerüH.

S8i

Zoo 71U het laeft geregt heel aerdig toe gevrogt ;Wierdrandeg

Die led' in dit g evner , z*ou Y fchynt den me eft en nood ,Diessiftbyn

En wat den Graef bem bid, , met kermen en met äugten ,P/&gt;datbynie

Wat

Éet Masker

Wat dat by fmeekf oft met , by vind gecn open gat }Zood

En

van de FVertid .
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En dit if m'tjn vertrek , daer Itggen \vj en branden ,Entnaektndroe

Zoo is hr- r af- geloopen , pbtlotbeamet den Dif-cipelvanMdc

doc -

28 4
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do. emeniflen isbedrogen . De Romeynen voorwaer ,al-h

Ziet , Béminile Phildtbéá , ho¿ verre dat my deÁth

Als ider is in buys , en alt de Zon is ßaepen ,Danb

1 KbK 2EVP -.3Z3
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¿8&gt;

AU 't rondfom is in ruß , en als't over al is (Iti ,Dan(loentkmynen

Zy leven alt 'r fenyn dat fchuylt den beelen daç ,"En¡ilshftduyfierisda

Want als bet -doyßer is , en als't begint te waeyen ,Danlooptbetover

Doen wind den Spaen¡eben wyti eensagter d'oorgekuft.
£n

IIIIIIIII III ! III ! IUI Ulli Iii IUI Ulli IUI lül IUI
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u

in daer naer zsyde Lijs ( hoort eens dat vrditjk Proyken )SaHa

Want zoo baer loujfer laeß eens eenen roomer gaf ,,Foey(z.

Ik vpou dat gy dan eens dees borßen boor de praeten :lkvon
en

van de Wereld.

287

Enflraks ten buyfin nyt , ecr zy be m meerder kroud ,Wdnt'trookte

Maer dat is veci tegrof , dm Claesgaet cuurtifiren ,Eninecuanderb

Hoort l(rouwenal-te- in del , en Tryn onthoudet wel ,Alsbyzoogaet

We lk is ten eerbaer maegd&gt; en wie fijn vuyl pafteyen .'Tisalteveeltedo

Dat voor ten anders deux een dantjen leydbaer kind ,Enopeenander

Daer z.ijn de degens uyt , daer klinken de rapieren ,Danblyftereenen

Her fielen word een kutift, 'tgeboeft word zoo çemeyn ,Dutvoordehel

Wat

nroimmnpppîprap
1

KbK

EVP - 32 *

288

Het Masker

Wát dünkt u , Pbilotbea , van dit verhae ! van Hanne-ken-

H Et is waeragtig zoo , Hhnit uyt al mei'er Zonncn :Wat

van de Wenld.
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Dit alte - mael cían moet ons dienen tot eenentoomouion

TOE - M AÈTIÈÎÎ.

?Tf let h ier , Pb'lotbed , óp dat gy van alle vrugtjenseenraerite

2 (j o

Het Masker

dede overzulks hem alle vermaek hebben in eenKon

vati de Wer eld .
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blydícháp zonder droefheyd en word hiernimmer-raeergevo
í.

Neemt hier nóg een vèrcierïngè toe , oin jok ende er ufibyeentevoe

Eetil gedaen , en naer bedagt ,

Heeft menig in't verdriet gebragt.

I Ii

By den Wolf zal ik Reytitjen den Vos laeten körnen ;Dezenwier

Van Vogelen &gt; Händen } en Vrouwen ,Vooreenvrug
III .

Philathed , dit z.al dienen de gene die z.00 hiefi x.jrityhmper

T a

Mgt

spa

Het Masker

nagt een brief gefchrtven aett fijn Heylighejd .Byey

Het is al gtedWatdatbydoet,
Die - men bemind ,

Het is al quaed ,
Voor die men h act ,

Wat by legint ,

Diftelen en doorens fiektn z.ecrMterquaedeto

Zijn de quaedße betaelders ,

Doch dit naeï - volgende zal eenWe

De*

van de Wer eld.
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De PaíTic Chrifti is den beftengelvaneenGo

Ziet hoe by ,
Ni et hoe gy .

t3

Het M Ai kir

m

WAt flaetgy hier den heelen tîjd ,Enziethoegy

Ziet hier vry tot het minfle bayr ,EnSpiegeltutotMande

Gy vind boe weynig 't u gdtjkt jWantg)'.fteektvolhoove

Steli zyn ootmoedigbeyd daer by :
Het is met doorens heel gekroond ,

Als gy u ydel hoofd vertboond :Gydraegtfuweelenlängsh

Daer loopen hem de traenen af.

Dat zult gy z'ten , en nog al meer ,Zoogyivelzietopuw

Doch fihoon gy 't ziet en vtel beutet ,Hetzienalteenenb

'Ten zy dat gy « Wetelds HtofdVanalzynAlodeeensber
O , dat u hayr waer gepalleert t

op zyn doorens gefrifeert ?

Waert gy met traenen geblankjtt ,Enme*zijnBloeddang

^¡y bond fltak¿ in die ydel bk¿,

'KbK - W
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Dit z,oud gy doen (geloovet my )
Zaegt gy hoe by , en niet hoe gy.
AEN - SPRAEK .

MEn zegt gemeynelyk , Philotbea , ende hetzouwelwa

Dogters die tot den elvett flaepen ,
En veel in de venßers gaepeit ,
En lang roor den Spiegel fiaen ,
Laeten't buys - werk ongedaen .

'Tis zoo , den Spiegel is eenen grooten dief vandentyd,en

Niet hoe zy ,
Maer hoe gy.

D'oudft gaf gehoor aen haer Mamere , voegendezigtotGod

T4
( a ) La Ntlif.

fe

C$6

Het Masker

ze zag haer iongfte Dogter zoo leelyk en afgry -zelyk

De Goddinne PalLis zat eensopdengroenen boordvane

\ '

'

' '

t aA a n
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leden . Dezen fchonk hy haer , om wat ir) ta fpiegelen ,ennaerde

Uyt zjjnen mondHebikgefond
Honing en melk ontfangen .

1? » met zjjn bloodHeeftbyzeerfoet
Doen bloz.en myne wangen .

Dit is den Spiegel , in den welken een Chriiten zielfraereyde

fi

:
298

Bet Masker

ken hadde te beteren , ende zyn leven te verfterven ,Diezy

Ende op datgy niet en peyft , O Philotbea , datzenalleeni

igemoed t'eenemael optftelt te worden : en als zynentydlan

hayi*

( a ) In vita .

It
llll IUI llll llll i llll llll llll III llll llll llll llll III7 i llll i "
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liayr is door zweet en bloed in een gcbakkenjhy wordvanzynenH

Wannen u buys in vlammen flaet ,Danvcorptgyalugoe

Maer als een Ziel in liefde brand ,DieVforptçieraedenp

Hier op wil ik een gevoelen van Arijlbenes aen -feekenen.I

( a ) P. Sabie. P . Aguade .

300

flet Masker

dig en fiaèt en groeyt , en u aengenaem loof en tak'kenzj)

Wat dunkt u , O Pljilotbea , van dit kloek voor *neme

zondeh
( a ) P. Barry .

van de Wertld .

got

zonden ende aerdfche genoegen ontfteken zynde ,haereygen

Ziel En
bitverlaet
rußen eens
une awe
lufitttprägt
, ,
Znlt gy mtnnen , en beginnenAlwatdez.tWereldagt?

Gaet btfnoeyen en verfoeyen
Al dit ydel hoofdçieraed tCicrtuleden,naerdereden,

Ziet boe uwen

Meeßer gaet ,

Hy quam geven uns fijn leven ,tìyquantftervenonz.edead,

En door't Itjden ons verbinden ,
Ons gtltik, brogt hem in den nood.
Trooß der menfehen , die wy wenfeben ,

Latgde gy voor onr op ftroy ?

Aieeft gy draegen , Nooidfcbe vlaegtn ?
Hras'er dan voor u maer boy ?

H'ulffche leden , die betredenLedikantettvanDamafl,
V Taptjten , die venvijten ,

Dat het op getn bibb' en pgfl ,
Zftlt gy voertn , fehle ftioertn tEn"¡Mittlen9ptentlmni

Zult

302
Het Masker
Zult gy rokken uwe locken ,

Ali gy draegt een dootne kxoon ?
6y met ringen , fracje dingen ,
En met ftjik.ken van fatyn ;
Dáer z.ijn banden , vaft met bandelt

Of den rug gebonden z.ijniVfallenfei,uftifeerfel
Wilt gy we ten hoe het ft act ;

Ziet het fchtjnen in zijn pijnen ,

Daer by vol van wanden gaettOnsbUnketten,z.tjnfoujf
En ons fúeyer dat is z.weet ?

Onz.e zonden dat zijn wanden ,
Dez.e doen hem 'tmeefte leet .

Peyft dees filierten , met der hertent
Die gaen met roKken ßyf van gaud ¿
Dat u Moden , z.tjn als joden ,

Die Godi buyßen op een houiéOch!datbeken,quaemenle
Had niet nu een traenen vloed !
Won m weenen , 't hert van (leenen ,

/£_ ging ftorten oak, mp blotd9

Ziet eens , O Godvrugtige Philotbea , hoe dezeHeylige

ßfi

1

KbK
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bet rood gelezen hebben . Zy willenzeggen,dat

Dezen rooden Titel en dit zwert Capittel was deleflevandez

Zoo dan , . O Pbilotbea , den naekten en gekruyftenJefusiseenf

ven

( a ) P , tarry, c . % . devtt , 9 . Eflh . 24 .

!
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ven ailed'and ere van Affuems bemind , die haefooktotdie

'Tis de trf z.ond' van de Vrouu/enDle-zenaerd

En heel morgens bljven gieren ,
Zyn dat perten , oft manieren,

Dezedanheeftzigop eenen zekeren tvdvoör na-(a)P

KbK 2£VP - 323
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ren Spiegel gefteld : dan , gelyk zy uytermaetenvieswasén

Wie zal een traenen- vloed aen myn gezigt verlegnen ,Ommetmyn

y

Den

goiS

Ret Masker

Den koßelijken tijd : en mijn verlöre dagen ,

¡ioe kan ik zondig menfcb ten vollen die beklagen }Dochdiengo

y
%

et)
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Fu twiß'en onder ein , en op den ftaenden voetBefeindenzyee

lk biet het trouwen dienfi , ih noemde 't vryery ;.Enlittwasmet

/Us ider een riu tat ¿ z.00 triocft men Vro / ijk wet en ,Enwas'erto

Daer toe den koelen wyn die ging gedûeriç rond ;Diealtijdnib

V z

oft

5o8

Het Masker

Oft Cbrißm heeft getloolt , oft zekergy moet dmele ,Dieba

ÍZy rvas baer oagen quyt en fpeelt op z. ij» gezeigt ,Enah

Terwyl den tyd , en ieugd , enfeboonbeyd van my vlugt en :

1 KbK 2evp - 3Z3
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Tenvyl ik lig en woel in trouweloofe min ,

Daer niet als flim bedrog , en valfcbeyd en ßeekt in .Ikbeb'talg

En boud de regte baen van uwe zaligheyd.is'cdatgybebteenb

Ziel een s wat dat by heeft voor uwe gunß geleden ;liylagineenen

Och , Lieve Philotbea ? wat kragt heeft een in-lpraekvan
V 3

'MW

roe -

456789

ítq

Hct Masker

roeren . "Wa'er blyven wy dan met zoo veeldereiSermoo

( a ) Cap X , ( b ) Janus Nictus exmp. 17z .

.
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wit aenzigt

met

zulken

3«

af-gryíTelyke

zwartefchorzeov

( a ) Nu zien ik waer dat henen wilt eene gelyke -niflevanee

V4

een

( a ) Avendatte. ( b ) 4 . Reg. 4 .

Illfllf
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fiet Masker

een waeyerken &gt; in een pluymken &gt; in een zydenrokske

Ai op den erm ,
Niet in den derm .

Hoe dat dit in deze onze Eeuwe met de waer -Iieyd,o

lief ,

van de Wer eld .
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lief &gt; U Eerw : , doet dat u believe , ik ftelle hetinUEerw:go

Fluweel en Zïjiï is zeldzaem kruyt ,
Het blufi bet vuer te keuken uyt .

Welke woorden my een fneedige bemerkingeindagtigmae

! !l! !

! ! l ! { ! !!
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Híí Masker

toe können trekken . Zommige zeggen , dat zy islangw

Em hands - voileken aerdige pant - redencn .
i

&gt;

»

IK laet deze Iouffers met haeren fleyp pafferen &gt;ende

een

fan de Wer eld.
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een Pauwen - fteert ? waer op zy antwoorden ,

dat'cr diergelyke niet te vinden en waeren ? denEremyt-dan

Í.

Hier tiioet xy , Philothea , al u vyfnen,omdezeraedfeltjenstetreffe

II .

Dit voor-gaende if te z.oeken , maer dit naer volgeh -deisgevonden

Akktr.

3t6

Het Masker

Âkkermati , die zeydejo foftente los do» . Aen dezyäev

III .

Ei

r

floort eens een wonder worpken met den teirl'uiç-ßeen

IV .

Om dat ik hier aen de fchepen geraekt ben , z.00 moetik'er

Toe -

( a ) Sap. 4 .

m

fe.

( b ) HeUos in Sap .

ran de Wer eld.
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Toezigt der Ouderen over hunneDogters

fíet is gewermt ,Enbtfebemt.

1 KbK 2EVP -.323
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Min Dogter heeft een tertiatn ,SV»magdaeromni
Zy mögt wat k¿ ijgen in de k.w ,
Dat zy daer naer beklaegen z. ott .
Want ziek.e lien z. ijn wonder te et ,

Jíaer let bet minfle móttig iveer :

Daerotn bond ikrfe by den baerd ;

Want daer en ben ik. niet vervaerd .Demaegddieopha

Dat zy baer wel z.ou gaede flaen ,jEnftoakenytvuervan

En is 00^ van de vlani beßbetmt .
Vf ou dat ider als - wen mind ,

Drotg zûlk. ten z.org voor zijn kind ,Besonderalseenie

Blyft zitten by Cupidos vier ,

Een kran {^ hoofd viel daer ligt in ruß gEenkjank^hoof

En als men nu gevalien ispanz.iet-menwatdatmallenis:

van de Wer eld .
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in dit verdtiet !

Dat Z.J en gy niet toe en zjet ,

Bewaert'fe dan op alle kant ,
Dat Z.J haer vtermt en niet en brand .

AL is't verftand eygen áen de Mans , Pbi/otbed , eridefchoonhe

Di Amanat /aulx , Laviafibxthatiie .

Zegt valßhen Minnaer , waerom hebe gy my verlaeten .

* Ik en zien niet Wie dezeri aerdigen trek zoudenenverbeteren,en

ai

Ca ) Picartus.
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Het Masker

al te vcel ontydige aen - fpraek gedoogen , waerdoo

lk zegg' dan en ik fpreek hier u - lieden aen , Va -der

dogters ,

van de Wer eld.

321

dochters , en telettenoft'er miffchienniet een lonks -kencnvonk

fVaekt Vader , waekt , 'ten if geen fpellkbidd\enmaektb
Want een getrouw en hem gezel ,
Waeyd ons niet aen met alle winden
De eerbaer ieugd ,

Die tragt naer deugd ,
Is by vcel vryers niet te vinden,

"De wagt dan , ô Vader is u bevolen , ende uweílaeperagti

X

laet

342

Het Masker

laet die op u belet ruften , niet op haere driften enblin

edet

1 KbK 2EVP - 3Z3
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Cdél bloëd j waegt haer eer , zonder eeüstepeyzei}hoeditbyd

X z
( a ) A Burgundi/i,

komtte ¿

324

Wíí Masker

komfte , nog in middelen gelyk en is , zy gaet'ermed

Ik vrees , O Philotbea , dat dit fommige van deJonk

De , Poëten verçieren , dat een fchoone Maegt , metnam

verliezen &gt;

( a ) Cet&gt;' 34 -

1 KbK 2evp - 323
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verliezen . (a) Het welk dikrnaels gebeurde , over -mits,zygel

X3

daerCa)Petrusa

g 2 (5

Het Masker

daer in - gezeten kind voords is ftootendç , en deflvolle

Ziet als'er twee , O Pbúotbea , tegeu malkande -íenft

vrug "

!
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vrugtigen menfeh , als die eens in het hert van Godsliefdegetref

Overzulkx zoo waerfchouw' ik u hier Vader eöMoedcr,ub

X4

E en

3^8

fíet Masker
Een xvorpken op den hoop toe .

BElofite niackt fchuld , Philothea ; ziet ; ik vol -doenm

Den Koning Iacob Almanx.or , hadde door een ne -derlae

itaende

van de Wereld .

&gt;
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ftaende voet wederom gereed maeken tot een twee-deAmbaffa

T.

In den leger van Xerxes , die in 100000 . kop-penbefton

Die my meetBatmymiftaet,
Is mynen vrtend , al ¿V my leet.

Hoort nu eens Philothea , ( zoud' gy wel zoovernuftge

Voorder zoo bad-fe een vat iterefyke bloem çeplukt , eneenvanzijd

bet

530

Bet Masker

bet eynde van bet Koninglijk zjtlet. Vraegden oft byZ.0Uw

H ) liet ein Bielen vltegen , &gt;en die gong zitten opdewa

iii.

By de Koninginne vaeg ik een kloeke Keyzcritine ,iez,e
In een Leger ilaende in flag- orden ,
Iii een Cboor vol Musikanten ,
In een gdge vol Dieven .

Want door bet eerfte zeyde zy worden de frontiereriverze
Ende de lands - lieden bewaert .

Door bet tweede Godt gelooft .

Door bet derde mag een igelyk geruft woonen , ßac~pen,r

1

Gregorius , Zufter van M .tgreta Aufiriaea , liggen -deop

alle

1 KbK zevp - 323
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jtlle Hemelfche goederen en blydfchap , ende hierzyndeRyke
'

V.

Steden en Ryken ,

Hibben htm Lj'ken.
VI .

Ik fluyt mer een aerdig giftjen , Pbilothea , wen -fchendeinu

Ik bid u wat ik bidden mag ? Pbilothea , laet iv . nainúopeoho
Y oor

1 KbK 2EVP - 32
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Voor de Rechts - geleerde .

Zulken heeft Gods flraf te vreezev &gt;DieWeduwcn
Voor de onbedâgte .
Eer , geloof , en oog ,

En leyden geen fchacrs .
Voor de gczworne .

Geld , geweld en gunjl ,
Brekt recht , regel en kt'nß -

Voor de ftandvaftige .
Nog om dood ,
Nog om nood.
Voor u Philothea.

Litter is de Wereld noyt te kennen ,
Als de Wereld te ontwennen .
Voor de Lafteraers .

Die qmed z. eyd' eer by qtiaed ziet ,AIzjweegbyftil

Merkt zelden wat hem zelfs gebreekt ,Daeromfpr
Maer denkt wat dat u al gefibied .

Dit is een profijtige leffe , Thilothea , maer die bywey

On -

KbK

EVP - 32

3

U

Van de Wereld.

333

Ongelukkige , twecdragtige 3 Ver-WardeH

Quaed Htiys-gezÀn ,Buyveligefpm.

KbK
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#fí Masker
/

E£h die geduerig zit en ffint ,Im£.eo¿tenfthratletibi

Ddf woíí ee» arine fpmfter zijn .

Ziet eens wat /pel den Duyvel maekj ?Alsbyoutrent

Cm dat den duyvel vat den draet ,AIfponLysnogeinszo

Al had fy nog zoo fijnen vlat ,s.ilwaerbaerdraeyktnnog

En dit flaet Lemmen geenftnts a ensDaerzálhetoptenkj

En dan zal defen derden Maet ,Zoodapperßroeyettvuy
En tie fen U buerfthap over . eynd ,

Om bun te helfen uyt den twift ,
Als vins en dag - loon is gemift.

My dunk.t voorwaer dat diergelijk;Tevindenisin'ttíou

InU eerft als 'tvlasken word gerokt ¿Hetgaetaloftbetwa

!
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11et (pint z.00 fijn gelìjk. een zy ,
Men wetter van geen twtfiery ,

Daer tiaer dit foet e» lief gealey ,

Zoo kfimt den Droes - kpp tujjihen bey sDiemaektdatfpin-roke

Men hoori dat by Tjyn vrouwe flaet ,
Die ock, een Goppel Jleutcls baeltfEnmetdezelfjtemuntbetaelt,
Zoo dat - fe hem wel dapper flaet ,

En lufttg aen zyn garen gatt jEnmaektnfamenzulk.gebaerdi

* T fchijnt dat den duyvel en zjn mirHaeiwooninghebbenind

Zoo vloekjt en Herd- men dag en n«gtfDutdikwilsook^deRaete

Hoard eys'lyk^ roepen moord en brand ,
En vringt de meffen uyt bun hand ,

En is bevreeft dat Alan en VrouwDeneenendianderquetzen

De prienden kotnen tnjfcben twee ,
I» maeken weder peys en vrée ,

Eh bidden dat -fe »« voortaen ,bocbzundcrtwißenfcheuringga

leven in den echten ftaet2aaejfenalseenzydendraet,

Maer wat - fe bidden oft e tiiet^aerisenHijfttnaerhuys-verdriet

y

Het Masker

33 *

Nog daer en zal zijn noyt Kom of ,
Voor dat'fe rußen in bet Graf.

WAt zegg' ik , Rußen in bet Graf ? Het fchyntdat'e

Om diergelyke zwaerigheden te myden , en ora'tH.Sa

L'Amour fait rage ,
L'Argent Mariage .

Nog den Houwelyken ftaet en plagt oyt ge-fchil

tig-

( a ) Lib . 17 .

. van de Wer eld .
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tigheyd , beneffens een over - een - komingeder fchorf-fen.Änder

En ais de BruytlsindeScbuyt,

Lief Scbippertjen dan is 't vleyen uyt .,Nudeongenugte

( a ) Lanada i

1 KbK 2evp -.323
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tel volaf heeft gefneden . En daetelyk heeft - men'tgek

zeyde :

1 KbK 2evp - 3Z3
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zeyde : ìk weèt 'et Godt dank en myn vujßen , aar&gt;kfengoede

Nu al is het zaeke dat de Mans wel het meefleplichtigzy

( a ) Eufch . ( b ) Genef. 24»

340

Het Masker

hoofd niet en behoort te thoonen . 'T is aerdig engeef

Zyt gy /chamtl , zyt gy ryk .
Bringt geen hoofd un Houwelfe .

Edoch door den band en zyn't geen dulie lefabels ,oftfp

fnelder
( a ) Tob. 6 . ( b ) i . Reg . zs .

van de Wereld.
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incider aen - zeylen voor wint en tyde , fy gact fchieralseenen

'T is zeker dat een behendige Vrouwe hier metítil-zwyg

Het ftil- zwygen&gt; gelyk ik zeyd' , is altyd dienilig ,endedikm

'tbK - W

'5678
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Met Masker

íten zeerverlooptrzooook is'tdatde Vrouwin hetkyve

Ik weei wederom tot het principaelftepunct , endedae

: CaH
c a ) Gen . t .
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Cato was vry wat koifel , en als't zy het in haer hoofde -kenkreegj

En dit tot nog toe van de huys - krakkeelen , vandegemeen

SA longers blaeß den boren wat ,
Blaeß over hoop de beele Stadt ,

Gaet benen en roept wtjt en breet ,

Langs al de ßraeten : Heet , al beetVoorkleynmgroot,en

Te zyn naer eyfch en wenfcb gerieft .

Godt zy geloojt tk beb een bandTrotseenenMeefterva
En bak wat dat ik bakken mag ,

1s daer wel Bakker in de Stadniez.ulkeneenngbeeftgeb
Ey ziet eens boe dat volkxken loopt ,
Hoe al de Wereld van my koopt .

Waer zyn kalanten als de myn !
Ziet heel de Stad wilt by my zyn .
Y 4
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f/íí Masker
Maer wat is't wonder dut ik win !
lk doen daer ftilken geeftjen m ,
En beet den Oven z,oo van pas ,

tìet bakt al oft gefcbildert was .

Godt geeft hoe quaeyen beojd bet ay s
Betrouwt am myne bakJtery ,

Al waert ten boofd vol gritlekens ,
Al waert een boofd vol wtllekens ,
Al waert een boofd vol fpits , en trots ,
Al waert een boofd heel vies en fchots ,

Al waert een boofd heel famaßjk ,
ÀI waert een boofd heel coleryk ,
Al waert een boofd van fijnen z. in ,

Daer muyfe- neften fteken in ,
Al - waert een boofd dat altjd fnuft ,

Dat al de berjfens zjyn vermuft ,
Sil waert een fcbaeps- hoofd nog zoo fiechtv
B eft eilet maer door mynen kneckt ,

Zoo gy my in myn konft gelooft ,
Ik fai her - bakken ledits boofd .

Maer weet dat naer de hoofden ßaen ,Dat'/ook

Wte xvou doch om zoo kleynen geltMetflechtehoof

Want boofden die in hüllen ftaen ,

Daer valt feer jatfo ?neren aenEenboofdivaermgeenr

En daer bet oordeel dtkwils faelt ,Is'twonderdatbet

Hoe

van de Wereld .

Hoe dat bet meer moet ftjn berkneet ,EnLangerindenove

Den toot van vooren is te lank, ,En'tboitementisveeltek

Geen once wegen naer myn fcbael',ZooisdatLumenmg

Want 'tis van nood! dat ik den gekDedampenujtdehe

Il^lllijiiiililllllllljillijiillllllljlllliitijilll ll !
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Híí Masker
Wat Recbts -geleerden zaI het zjjn ?

Dan zal by fpouwen bet Latijn.

My dunkt ik úen de Boeren alMetbatnersbinenuytde
En met Capuynen zwaer en vet ,

Die langen tijd zjn op -gefet ,
En met ducaten in de tes ,

( tiet ßyjj'el vati een zivak procès )tiyzl4¿gans-bloed,aet

Advyfen geiten dat het kraekt :hadbydenovenonderftaen
¡-¡y xvaer bet hatje van de baen .

Laeß beb tk nog een meefter-ßuk.

Tot mtjn gebuermans groot geluk ,
Gebrocbt aen Griet zijn ecbte wyf ¡
De floor die ftont van perttn ßijf,
Het was de aider vuylfte floef ,
Veel erger als Mari Pantoef,
Dan bad'fe ttog zoo zwaer gebrek ,
Griet was te ryp in baeren bck ,

En dit Juweel dat derfde kbekEenblauwoogwagenvoo

Ife fey aen Co[fen mijn gebuer ,
Toey de&amp;en muyl is al te fuer -,

Gedult alleen een weynig tijdt ,lkmaekditboojdzijnftuy
Ik zal 't ber bakken op mtjn trouw ,
Dat s' wezen zal een ander Vrouw .

Griet , feyd' ik , fit een weynig neerxWordnuookeens

En zoo zy maer bet kap- mes fag ,Zyfchreeuwdeeer-f

\k beb bet booft baer af-gevelt ,
En daer ten flint konl op geftelt.
En k' erdend' doen wet eens te deeç ,

'twas wonder dat een wijfs boofd fweegIkflreek'tm
Hier med? z.oo kreegt een bly couleur ,

m
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En als men 'í nu berbakken nag ,
Griet çaf x.oo aengenaemen lag ,

£« Griet bleef alttjd fuyker foet ,

Ziet wat den oven met en duet ?

Doen z.eyd' ik&gt; Gooßen , luven vriend ,b'tgehtäaermet
Ocb waer nti mijnen oven gaer ,

Want ziet daer íxaibter we&gt; r een pan ,Tweezuyverdie
Zoo zuyver ais een vu- mand is ;

En alt :jet fraej/ en aUtjri jent ,
En dut nog zonder ç^eld , oft rent .

Hoe hebt raekt z. o een trot fe SloorBylungmahsin'tveth
En zander geld en e ere leejt ,
Gerat Á t dan weer eens op de baen ,

Ik zwtr u dat beeft moeyten aen^ishatrfieluk,gelo

Dat zy Tjyn in mijn bakk&lt;ryEn»litsbetbekoortgwerk,lkz

Want Tdel tuyten z.tjn te bank ,EnprincipalijkzooeenS
Die moet wat harr z'jn in de oor .

Ziet eens mijn banden bey gebleynt ,

Daer if meer rverks aen al &lt; - men meint ,lletligfteboofd

Is mender laft als roggen- broot .flupeyfthocdapperaatt
/lis tk den oven dtkwtls beet ,
En cenen beelen achtet - men ,

Tot etnen Mans-kop beb van doeñ ,lkbebgeproeftzoom

Eer ik fe kreeg op mtjnen pael ,
Eer ik'fi fíc/iíe in poßuer ,
Voorwaer bet viel my by/ier zuer , ¿

1 KbK 2EVP - 323

4

5

6

Wat

7

8

348

Hct Masker

Wat arbeyd beb ik niet gedaenAlleenop'tboofdvanC

Voor't eerfl by hep heel in bet wilt ,Eer(ulkeperten

En Tan ii nu zoo 1vel g . paert ,

Kocb hy en raeft naer bran dewyn ,Ocbneen,denMa

Het is een blyfcbap voor de Vrouw .ììaerdunkfdats

Hy , en fijn Huys - vrouw Peeternel ,Diequaemenin

9

1
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Sy gaet geftrikt , en zj&gt;o gelint ,MetfihijntZ.Jbeeftaireee

Wilt [pelen rjden lanas de Stad ,Aloft-feduyfentmiddelen

Wilt 's morgens voor den Spiegel flaen ,Wilt'savondsopb
En fat dan kioek aen 't fpelle - werk .

Ziet meeßer dat is ons verdriet ,EnZ.00gjdaerdendagdeu

Moeft 2elver koken m de fchouw :

Ziet daer , den Man was foo ontfielt ,Datbymypafletifira

'Tis wonder het een ieder klaegt ,Diemetqv.aeyIwofden
In raeden , en in Ma%iftraet :

Maer dekken bun gebrek en leedt ,Totdat-mens'opdetcene

]
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Híí Masker

Èn gaet bet met naer bannen ftn ,tìetfcbijntdatrlie

Maer om dut leder een die acht ,Zoobak&gt;kdez.emaerb

Dxer hakt den , oven weder fterk ,Dochditisnieeftd

Daer ts bet boofi van onz.e Yruy ,Euhoofdenvanvee

Die geern' de louffrotiwJpeeten fou .Mydunktdeplu
Nu is den oven effen vol ,

Met't boojd van cenen Sottebol.lklaet-feBakkintot

Sa iongen weirt een ieder kool ,

Maer dat ik hier doch met en dool ,

! ! ! { llip
2m3
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E n't een hoofd voor bet ander fiel ,
Dat waer xveeront een urger (pet.

Want fiel ik 't hoofd van Claes op TrijnDatwoueenfrae

En gong Lijs met de broek naer buys ,DatwaervoorHa

Sa borßen geeft eens Bakkers geld.
Daer is een dag - huer aen verdient ,

Als gy u zoo gebet er t vint :
Want fiet alleen maer uveen lan ,
1s dat met wel een ander Man ?
Eh Griet die toornig was en gram ,
Die is z.agtmoeciig als een lam ;

En loujfcr bind baer lokken in ,oftz.yeenCloptjenbadint

Maer bkt boe Lem men fiaet en fiel ,Mydunktbykentz.ijn

Hy fiet de Herrebergen ftaen ,

Hy wilt , en k'"i met binnen gaen.lienweertdieroept,en

Maer Lemmen ßrijd geltjk een Held ,
En hy bhjft mecßer van bet veld .
En by bewaert z.ijn geld en goet ,

Ziet wat een uertjen bakketi doet ?
Terwijl ik bier my roem en praet ,
Daer komt'er eenen maer te lait ,

My dunkt bet is een vrcmt humeur ,

Hy derft wel buyfen op nitjn dem :

'Hyneemtrnynbuys

Lief vrtend bet is verloren moet ,
Wat dat gy om den oven doet ,
Want is ternani z- oo geboren ,

Wat men bakt bet is verloren .

Wat

Het Masker

WAt dunkt u , Pbilothea ? dat de hoofden al - te -maelz

Pacifici

van de Wereld.

Facifice vixerunt.
Dat is , :

Zy bcbben geleefc in Vrede.
TOE - MAETIEN .

IK en kan u Iyer niet zoo laeten gaen , Philotbea ,oftikmoetd

Hoe groottn Vifcb , hoe droever water.
Zoo ook :
Boe grooter ter y hoe meerder zjer .

Hoe grooter Buys , boe meerder Kruys.
Met een woord , daer zyn dikwilsdendieHansheeten.

frog een digtjen , om geen ydel plaetfe te laeten&lt;,

Men z.egt : De \leeding maekt een ManEnukerdaerisvrywatva

Maer om in Lanas-dienftwel te tredenîtoomoetdentabbaer-d

Z
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Uet Masker

De waeragtìge rufte is te vindenin

Oft ik veil » oft niet en wil ,
Ik x.it allien op't Kruysken fill.

Den

van de Wereld ,
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DEn Iongman die bier vooi u fiattsDitleertonsboedeW
Waer op alleen zy ruften moer ,

JHj nam dat ktuk.sk.en in de band ,En'tvink.ik.envloogaena

Wd is i«'i kjuyiken dan de ruß ?
En is die niet in 's Werelds lujt ?

De tv aere ruft is verr' van daer ,Datwitrd1ikleftmaeleen
Vi

« j&gt;-

En b&lt;td zes Peer den in de l\oets ,Endan'k.entvtetnietboevee

En gaf de fchoonfte Levery ,

JE» hiél banketten door het faerydisofteenGratfoftPrincew

Em telde nog , en had zoo breed ,Emleyd'defommenalgereed,

Em dogt hem tenig geld te ligt „Datbonghjineengoudgewig
*
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Het Masker

3 ï6

En zeyd? zoo met een droogen lacb ;Datisalvoordenon

Ali «y eent werden oui en koud ,Vandientonswelgoedo

Want wie nut wat in tijdt en fpaert ,Enzoovanlang

Daer op zoo kjuften by den zak. ,

Die vol van Souvereynen flak ,lk,zeydDiebteftz.ij

Jk. zag hier laeft een Htfftbe quant ,VanmetdenV

En daer geduerig naer den noen ,DenTourvan'alaMod

Want buy ten had by zijn Kafteel ,Gelegenineengroenv

Omringtlt met een vttte my ,Metfchtonedrevenf'alle

Zoo zag ik. left*mael in de Maen ,Eenvryeraen
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En wat by fmeekte , wat hy riepjHetliebtwasuyt,depouffer
JE» als hj sìmorgens baer verweet ,

Zoo krieg den bloed nog Jlegt befebeet :Zyloegermed',datk,

Hy ftond en z.ag 'k. en weet niet boe ,Enpeyfde:Welloujf'r

Wel wat is dit voor courtefy ,
En was nog bly toe dat hy z. weeg ,

E er dat by nog wat drooger kreeg ,lkIxetupeyfenboedengaft,

Hit boere» w ambas heeft gepaft ,
Hy meende dat de zoete minNietandersbadd'alsboningin.
Zoo zoekf ten ider over al ,
Waer toe hy z.jg vermachen z. al ;

Adaer vinden niet als groot verdrittlDtw&amp;ereruftenanders
Want ter , en geld , en vryery ,

En hebben niet als flaverny ,
En ftooren dik,wils menig huys ,
De zeker tuft is op het Kruys ,
Waer dat gy vliegt , oft niet en vliegt ,

Gy niet hoe dat de wereld liegt :

Verfoeyt dan alle fnoode laß ,
Eer it^ beloov' u vafte ruft .
AEN - SPRAE1.

DE Vogels j Bemtnde Pbilotbea , die haer pluymenenpennen

Z3

ftigheyd

r"

g^8

Het Masker

itigheyd ende liefde tot onze Ouders ; de zuy -verh

Iverwekken . Ende wat een groot gelnk en was hetniet

(ipo4
( a ) Ber » .

Wfte?. .

van de Wer eld.
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dood ben , ende my van de vuerigheyd en vlytigheyd(die00kde

Z4

minder

g &lt;So

Het Masker

minder vryigheyd , ik beb meerder zekerheyd .Wie

Dit vogelijen tlan gaf een leiTe van de gelukkigeeen

Om hier een weynigsken diepcr in te treden , 0Tbil

ven

van de Wereld.
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vente wyken ? ende zoo imand daer eenen inven -tarisafge

Den Tyran van Jap'oniendedeeensuyt - roependataldegene

left

3Ä2

Het Masker

Jen , dat hy hem dezen oorlof ionde , ende dat -fetotd

herí
( i ) ExoJ. 12 .

van de Wer eld.
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bert under finert , geen buys zonder Kruys. DaerwasinIndie

Alleen refteerde tot uytlegginge van onsZinne -beeldvoo

zoo

( a ) Litterra Annua.

.

.

3¿4

Het Masker

7.0a dat ik- fe nergens beter by en káti vergelykenaisby

van

( a ) Gen . 4 .

van de Wcreld.
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van haere vliegende genügten , ( a ) Maer al - te - madenvattenzy

alder -

( a ) Matth . 19 . ( b ) In vita , ( c) tyrillfff.

,

g 66

Het Masker

*

alderzoetfte fubftantie . Laet ons dit van detencenspaff

( a ) 'Tis een genuchelyke gefchiedeniffe diewyh

maer

( a ) Radem .

van de Wereld .
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maer zou het fpel volmaekt zyn , zoo moeften zy bey-demalkand

merkten

-i

:
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merkte dat het voorgoed ging , doen begoß hy tevloek

A Dieu , O Wereld fnoode Vrouw ,

U blyafchap ßeekt vol fpaey berouw :

¿dieu genügt fchyn honing z.oet ,

Cy vuli met gal al Otis gemoed .
Adieu eerzugtig purper kleed ,
Gj dekt maer beeld geen herten leed ,
Adieu rykdommen lief verdriet ,
Gy ßeekt maer thoont u dorens niet.

Adieu gezclfchap dat nog lagtWendatdedroefheyduverwag

Adieu myh lief word vry de Bruii ,
Vast my ík gaen , tit fcheyder uyt .

KbK
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Adieu myn bloed en ad'lyk buys ,

Laer is g f.en ruft als w her K rtiys ,bttrmed'trektklängsbergend

Hier hebdydan , beminde Pbtlothea , het eyndevanmynB

Eenen Vader dan vergezelfchapt metzynen Zone¿íeyfdeno

Dir ftd tk 11 hier voor oogen ,
Hoe zy voeren al/ e dry ;

En daer by tal tk betoogen ,
Wie van 't Ezcls maegfebap zy .

Als den Zone op den Ezel alleen gezeten was¿00vinde

Riep tèrflond met luyder flemmn :
Ztet e en i dez.cn handel aen ?

Op den Ez.el flingert Lammen ,
En den Ouden Man moet gaen ,

Ditwas d'eerftehand gift die zy ontfàngeri , waertiytzyligt

Dagt den goeden ouden Bloet ?
Hansken , z. egt by , laet my ryien ,

Loopt gy liever wat te voct .iíejwelkdatelykgeíchied
A a

A7«

37°

Net Masker
Ziti zu ! immers trier zvfygen ,

Want bet jongxken Wer af ;Och!byzulanderskry

Als - men eerft aen Hansken gaf ,Heeleflraetcnr

==^fe;

t)cn ouden Man ; zi ende dat zy hem ook niet enve

( ley by ) Zuon 't is beft gedaen ,
Dat wy onzeu Ez.el ftouwen ,

En daer wat benejfens gaen .

Den Vader dan cn den Zone zy'rinu alle beyd'af-ge
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Zïet - fc gaen al »der bun dryven ,
Ziet hoe hy rien Ez. el mind ,

Wilt den ouden Gek niet ryden ,
Dat by ryden bet bet fand .
\dcr wtfi bet zyn te zeggen ,
E» dut ded' bun grooie pyn ,
Hoe Vj't eßen , hoe zjy 't leggen ,
Alle man die z.eyd' bet zyn .

Doen zag den oüden Patroon , dàt hy veel breynsrnoethe

Oft een ider Uechter waer ,
Miter wilt gy -fe wel bekyken »
Zy zyn 00k van t Ez.els bay .
Is bet wonder dat -fe morgen ,

Zeyd' den ouden ongefioord ;
Zy en können't niet verborgen
Dat zy 00k zyn ling geboord ,
Zy en können 't niet geiyden

Dat- nien op den Ezel rjd jTtvftfopbuniienBrocderjeh

Dat doet ht¡n te groote fpyt .

Dat en was immers nog zoo onaerdigen greepilietvoo

A 2, a,
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Vet Masker
Zoo -fe beyde febier befwekten ,
( Want bet bee(t dat was te zw an )

ÀI de gen' die bun bclukten ,
Gckten wel te keur met ban .

Zyn dat niet twee groote rotten ,
Ziet doch eens den h an de I aen ;
Mag - men dees niet wel befpotten ,
Die bier z.00 geladen gaen .

Doen verloor Befte - Vader de patientie en verdui -dighe

Geb dat zyn zoo zwaere vragten ,

Als- men Ezels draegen moetìScboondenlaßtiquamv

Zyn dat niet wel Ezels trekken !

Doen de Ezels deugd in alsDiedaernanogmetugek
Zyn't niet Ezels door den hals .

Hier cyndditfabeltjen met den Vader , ende meimy}d

Hoe dat gy 't beft , hoe dat gy 't vat ,Demenfehen
Hy is gerutl , en anders geen ,

Die 't oordeel Gods ontßelt alleen .

van de Wereld .
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Q O R L O F
Aen den Goed-Jonßigen.

¥K weet nief dan te wel Beminden Lezer , datAifcaende

i!

Ad Majorem Dei Gloriam .

•- .

.

. . .
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Het Masker
LIEDEKEN ,

Gm den tegenwoordigen tyd waer te nenien ,ended

Op de svyze : Herderkens al z.oetjet&gt;s , &amp; c .iape-^V

'tLighaem is nu eeh lyk ,
Baffin . Iae morgen ftof en ílyk ,

Super En in myn edel Bloed ,
Baßus . Ligt nu den worm en vroed ,

Och menfehen 'c leven vlugt getyk een ftroom ;Ochm

Jìaflus . Die Die is nu al voor - by ,

Super - En al myn Jaeren groot ?
B .ijpts . Die heeft de bleeke dood ,

Och menfehen neemt doch üwen tyd hier waer ?Och
Word het daer al gehoort -,
ÍFajfus . ïae ook een ydel woord .

•

Super. 'Tquaed dat verborgen waer ,
T.afjus. Komt dan in't openbaer .

Och menfehen peyft doch op u leite uer !Ochmenfeh

O Gods bermhertigheyd !
Fa /fus. O Gods regtveerdigheyd !
Saper . Is'er dm geen gena •,
BaffM - Neen , het is al te fpa .

. .

Och menfehen peyft op't vuer en helfchen ftan£ &gt;.Qc
'
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Tot. bet Nieuw geboren Kindeken
JESUS.

x . f\ Herderkens al zoetjens zonder getier ,V-JMeffiasruf
Na , nana Kindje reyn :

Slaept Bloem van Jede ftam ,
Nu flaept onnoofel Lam ,
Slaept nieuw - geboren Vorft van Ifraël ,
Slaept kleynen Koning , flaept Emanuel , N&lt;í , na .

2 . Goed' liedekens vari buyten al ftillekens al ,Diekoro
Na , na , na Kindje kleyn ,
Na , na , na Kindje reyn :

Slaept Bloem van JeíTe ftam ,
Nu flaept onnoofel Lam ,
Slaept nieuw geboren Vorft van Ifrael ,
Slaept kleynen Koning , flaept Emanuel . Na , na .

3 . Houd op van u ftormen gy Noorden wind ,'Tismye
Na , na , na Kindje kleyn ,
Na , na , na Kindje reyn :

Slaept Bloem van Jeffe ftam ,
Nu flaept onnoofel Lam ,
Slaept nieuw - geboren Vorft van Ifrael ,
Slaept kleynen Koning , flaept Emanuël . Na , na .

4 . Jefa , nu flaept gy , nu is het al gcftilt ,Nuflaeptalzo
Na , na , na Kindje kleyn ,
Na , na , na Kindje reyn :

Slaept Bloem van JcíTe ftam ,
Nu flaept onnoofel Lam ,

Slaept nieuw - geboren Vorft van I^aël ,ßlaeptkleynenKon
A a4

BLAD -
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OP dragt Brief.

Diogenes wentelt zyn Ton berg op berg a f.Coop
Aen - (piaek tot den Lezer .

Uytlegginge van de Titel p ! aetBclacchelykentrekvan

Bioemen beletten het íhuííelen van de braeken .
H . pocriten befchreven .

Dicht op den zoeten Naem Jefus .

Aeti fprdt k tot de Ziel.Onftandvaftigheydde
Door wat tralic de Wercld gezien word .

22Dood

Bekeeringe van Geerardus à Kcmpis .

2,6

Emftige bemerkinge van Uoclands .
överaerdjg zeggen van een iongjfken,
Vier fpreuken .

2?
28
2j&gt;

Tyd verlies.
Hier op een dicht .

Koftelyken tyd .

36 .

30

Nero eenen tuyffcher .

37Siegte

KeyzerCarelhadeenhorlogiken in zynen ring .

37Onde

Droevig beklag van eenen Rent - meefter op zyndood

Eenen fiaepende op cen fchild - padde word weggevoe
Zotren handel van cenen Zot

42,

Valien avond en Afch - dag verfelyttcr. zeer .

4 ?,DenT

Wonder Teftament van Garohis V .

49

Cárolus V . word gedraegen nae't Doopfel .Treffelykefp
Ziel -

BLAD - WYZER .

Ziel - zugten van den H . Ignatius aenfchouwer.dedenHemel.

Wonderlyk geval van eenen Moefel - fpeelder. 54Denk-wee

Niemand en beejt twee Hemels.
Dicht hier op flaende .

57

Veel uienfchen verkieieri deaerdevoordenHemel . 59EenenHei

Dood van eenen wiens hert gehegt was aen zynbloemhof.

Niemand en heefthieren hiernamaels eenenhemel . 60Sofoftrate

Diergeiyke gedenk - weerdige geiebiedenifle .

62Jupitergie

Toe gepaít aen Lazaras en den Ryken Vrek . 63Vroeginge

De Poälie fpeeit hier op .

65

Graf- dicht van den Ryken Vrek .

67

Wonderen dooden - dans . ^8 . Vierpunft - reden , 6pQtucdeExe

Hier op een dicht .

Wel gemanierde Rindeten 7.yn fchoone juweelen , 74Waeroma

Quaj'yk gemanierde memmen zyn fchaedeiyk voordezuygelin
Aerdigen trek in het kaert fpelen .

75

Quaede exempelen vergeleken in defchcurftheyd . 76Eenkindop

Zeldzaeme gefchiedeniffe aen eenen ongehoorzae -menZoon.7

Zuygeliugen aciden naer het zog .

78

Biykt

1 KbK 2ßM23
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BLAD - WY2ER.

Blykt ook in de Lammerkens .

79

Groot ongemak uyt het wiffelen der kinderen .

79Eeno

Quaede exempelen zyn druk - fouten .

80

Zeiten voord in de Kinderen .

8i

Ouders quaed , kinders goed is een zeldzaeme zaek . 81Äerd
Bondige fpreuk - woorden .

8ç

Scboonhcj/d vergankdjk-Hieropeendicht.87

Overzoete bedenken in het fchenkefl van eenenSpie
¡Schoonheyd van Helena .

89

Beklag dicht van Helena nu oud zynde .

90Hed

Twee fchilderyen van den zelfften Iongeling , ceneleve

Borgiasbekeeringebydedoodkiftvan deKeyzerin . 94Hie

"Wonderlyke bekeeringe door het ontdekken vaneen

Pallas een Macgd en gewapent , leert de ionkheydSen

Ongeloovelyke kloekheyd van een Maegd diegev
De Mode .

Gelderpius doetzynenhoed afpafíerende voor - bydewin
Clotildis verzotop het hayr van hact Neefkens .

105"

Enkel'
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Io6

Efikel - dicht op een ydel - tuyt .

108

Zedelyke uyt - legginge der kouleurefi .
Geeftig antwoord vati een Dame .

108

Í09

Vier Dicht - leeringen .

Gierighey d .

ut

Hier op een dicht .
Eygendommen van eenen Gierigaeft .
Waerom het goud zoo bleek ziet .

" 3lU

Aerdige greep van een kind fpelende op de ftraet .Hetgeldblyfthie
ni

Gierigaert wilt van zijft vel een beurze eemaekthebpen.
I lóiJÓ

Zytien aerd .

n6 .

Leelyke Fabel .

Gierige Gierigaert . fchraelheyd .
Hiftorie van ryk , èn vrek zijn .

ixìnB118

Gierigheyd gelyk aen de Vogels van China .Vader-kilTer,Zoo
118

119

Gierigheyd gelyk aen de Mollen .

Wonderlykcn vond tot bekeeringe van eencn Woe -kenaer.H

Gierigaert gelyk aen een Verken .

xao

Schrob - dicht op eenen Gierigaert ,

121

Qndaiikbaerheyd der kindéren voor de ontfangengoederen
Vier raedfels .

124

Tteffelykp pünd - reden op het eerlyk fpaeren .

125Onftandv

Hier op een dicht .

129

De liefde gelyk aen een ey .
Kloekmoedigheyd van een Maget .

I32
13s

Liefde gelyk aen een Lampe .

13y

- Oneerlyke liefde bluft haer zelven .
Min vergaet in haet -

135
T 36

Den boog ontfpannen is eeft zweep .
Hier op fpeelt de Poëfie ,

135
137

Wonder avontuer van de Liefde en de Dood .

139Hierope

ÁcítxoQ "word verfchcurt .

I47

Droeve

IUI IUI IUI IUI Uli
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Droeve moord op de eerbaerheyd .

147

Den tyd doet de oogen open aen de Liefde . 148Eene
Verftandige antwoord .
Ongemeynen roep .

14. ^
149

Dry fappige fpreuken .

150

Perjkel tujjchen ongeljke Perfoonen.
Hier op fpeelt de I'oëile .

rçz

Watdry M . M . M . endedry W . W . W . bethoonan . 153Zeldz

pondere gefehiedepifle van ecn zotte WereldfcheLiefd

Tretfelyke gefchiedenifle van onzuyvere liefde . iffFabe

Kyrcules ftronkelt in den Tempel van Venus . IÇ7Hifto

De Poëfiehervatzynen val en leetwezenin dicht. KÍ^Won

Netten by lelien Salomons Tempel , hier van eenleerin
Fabel van Daphne zedelyk uyt - geleyd .

168Onv

Wellufien vol leetvueiéit .
De Poëfie breyd dit breed uyt .
Zottigheden van zommige Serviteurs .

174
176

Standva !tigheydvandézuyverëIongelingJofcph . t77Di'o

Verloren Zoons ellendigheyd .

180

Eçn leeringe getrokken uyt Sampfotìs ongeluk . 182Blyd
Overaerdig ßaegsken van een onnoofel kind .

18 ?Tref

Appel van tweedragt en fcheuringe .
Een geeftjen dichtjen van Klaesken .

187
189

Klugtig dichtjen op twee nieuwe getrouwde . 19zErg

Veel
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Veel doen 't om de rykdommen .

194.

Wyzen raed van een Keyzerin gegeven aen haerenZoon.195

Onltarrdvaftige liefde van een Weduwa«

198Dryverftan

Eenen Philofooph fchryfttwee O . O . op zyndood-bedde,hiero

De vrtmifchujjpen zyn eygen iaet - zocktg.
Hier op een digt .

Vrienden gelyk aen Mcloenen .

202

204

Baet - zoekende vrienden gelyk aen de zwaluwen . 20^Hieropeend

Vriend zoo lang als het dient .
Hiftorie wyd bethoont .

209

Proef genomenvan onregte vriendfchap .

209DePoëiieve

Gelykeniffe van brood- vrienden .

218

Honds zinne - beeld opregte vriendfchap .

219Godtisdeng

l'erwaende Hooveerdigheyd.
Een dichtjen .
Aerdig antwoord aen een eergierigen .

226

228Kemelopre

Aerdig vonnis van Carolus V . over twee eefzug-tigeMevrou

Eenen Paus wilt zyn arme Moeder niet kenneninrykeKlee

Verdiende qnifpelinge van eenen trotfen Pagie . 233Hooveerdi

Benyder van verdiende eer met de neus gegrepen . 238Opregtèoo
Tdtl-

1 KbK 2evp - 323

b

t

A D-W Y Z E
7delb'ejd des Werelds.
Breeder in digt .

R,
243

Öngelukkigc koop - mans - fpreuke .

244

Bedrog in de Loterye .

24Ç

Gelukkige trëkken Van eeii kind in een Loterye . 24t)Salo
En eenen vernuften trek van Ñero ,

247

Wonder bekeeringe van twee hovelingeñ ,

248Eer

Schalkheyd door fchalkheyd ontdekt .
Hiftorien loopende op Teirling .

257
257

Zuvpers van den Toebak .
Berilpinge der dronkaers .

26t
2.62

Onverwagte dood

veroorzaekt onverwagtekeeringe

Hier op een friaerken van de Poëfle .

Verfchil van twee fufters aengaende haerder zielé . 29ÍDo
Rvk - zinnig wapen van'den H . Fudifiödis .

298J£&gt;
'tver -
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R,

't verfoeyen van de ydelheyd teeken van eenengoe -denGeeft.
Magdalena ziel - zugten in digt .
Deftige fpreuk by de regts - geleerde .
Oodmoedig gemoed van Either .

301
303
303

"Weemoedige klagten van een bekeerde Y del - tuy t . 305"Eenop-ge

Hier op een digt.

319

Mifterieuzen Ring.
Zorgvuldigheyd van Job .

319
320

Een leering getrokken uy t het wap . van HolIand . 32aOngelukk

't Goud verleyd de Ionkheyd , in Athalante .

3^Kloekenf

Jofeph fcheut - vry .

326

Straffe Juftitie .

328

Aerdige Hiftorikens .

330

Verftandige gifte van die vanDoornik .
Vier merkelyke fpreuken .
Ongelukkig e Bonweljken .

331
332

De Poëfie legt dit breeder uyt

334

Tweedragt 00k naer de dood .

336

Over - een - kominge van zinnen noodzaekelyk vopreenHouw

Onverwagte bitte rheyd in een Houwelyk .

337Zommige

Veritandigheyd in het berifpen van de gebreken derMannen.3
Hier op een gelykenifle van een Schip .

Verdraegen van malkandeis gebreken .

340^erdigen

443

Oven
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Oven om te herbakken alle quaede hoofden .

Hier op fpeelr de Zang Godd'nr. e breeder .

344De

35$All

Ongeluk van etn vogelken , is't gelük van eenenNo

Een ider moet zyn Kraysken draegen .

360So

Blydfchap der Martelaeren in het lyden .

363Go

Word beveftigt met een aerdige veriieringe .

363Tw

Wie kan't al paffen ? Leerrykegefchiedenifle .

367On

Facultas R . P . Vice

Provincialis .
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