


Digitized by the Internet Archive

in 2010 with funding from

University of Illinois Urbana-Champaign

http://www.archive.org/details/deugdenspoorinde01baar





B RAR.Y
OF THE

UNIVERSITY
Of ILLINOIS

X839.3:
Blld







Deugden-Spoor 5

I W D M H

iSn-Beugljiïett
totBV&mltst aff-sebeelDü:

Wat Kennaer kan de Werelt niet,

| D ie doorder Menfchen Herten tiet ?
-

o



Oólroy.

D€
£>tatcnban tfrieflanbt / tjebben tf&smpttzt f

en Qüt-attrmtttt/ a<-coincxmtnocttom:m\x]} De*

ff11/ HansWiflems Coopman » Ottltne 'alleen itt Ofc

fe p:olnii tie boe: de t£ t ban aent aen malcKanöeren
uoigtjcHDc 3Jawu te mogrjen tmtefcen enbercaooen/

fCfCKCt 25oecK/ ghemaetKtbp b.Petro Baardt , in-

tlValtttt Deugden-Spoor in de OnJcugdcn des Wereks aff-ge-

bedt, ©erbteöeuDc allen rit efnpegljElijeKilngtjefetenen Dtfet

J&obitKic / betbaaifcmebm 25occK binnen De boojfc&icben tnöt

bahaent^oren/ DicectclrffK offiiiditectelrjcft/ «ft gneijceloff

ten beele / int groot ofre int clenn in emgetle? tak te do en na-
bwcfeen/ beceoopen/ enunt-gbeben/' ofreeiaètó nae geöjurfcc

in Defep23btimc te b:engcn/ betcaopen ofte upt tegebm/ fans

b€t confeut ban be bOOJItoemoe Hans Willem* Coopman , bp
berbeurte ban bcfclbcnae-gtjeDïuelue «rremplaren » enöc laer-

m-noben in De fommaban bnfT-cn-tbiintirt) «BolDen JDjtefclje

OuDetG / foo mentclunael ais bebanDen fal laajoen / oefen ton*
rratfe §'leaaen te $tjn / foj teel ün Den ©ec;o6oec al* kn Den
tD2Lükec te berbeucan fCapjiJjccccneen betijen Deel tot p:o?
fnte ban De «officier Die De Caiange boen fat / pet ttoecDeDêr*
ben-DjeitotpiofrjtbanDe Xtmen/ enoe rjet tefrcrenDe becDcn-
tietl tot JpJOfQfban DC bOOjfflj:eben Hans Willes Coopman.
^heaheben buuieii Ueeulbitjen ouaet 't £egl)el Det staten
b/in fricflanDt / mitfgattrsf oatanbure en £>«rccari0 D*iDt/
pitpxa Den Derqm Ja.uianj. 1645.

A. R O O K D Ae •**

Ter Ordonnantie* van wcl-geraeldte Staten.

2)»-. L. S C H E LT LN G\4.

€/> V> ?<r»^V> V» spv>^ ^y> r^nmvmiy>^v> 5T» ^>&on

ff ff,f f fff 9'f IfTTCff f t f

:



Voor -Reden.

<j$ &{ut4&tgf<&£*(&, tiriif'g$fc

>>v<y ftftób!fef$| ic^ /wtt^fijcfi Sfcftc&'&'itfMfc8

, mocI

£*'Vb£»drï;. ^olVtorfL, fitfcgfAuf ( ©*tj fof-'vVrttf:-

tyfofy c*MH*y (StftóÖkjj 3 enj $D. <jL>.f$o*gfó-Acfé~.

; <&*&% fcftd^ xijubt^ ; ^ttfÉ ^(drtiii^^t^

(St*^ tc£ ( pvitéie /ntiy y öeot*W\f^ ir? VVMÉ.lv-

^ {©<^-S?tf^v<mVV*y ) mj frfftrftu; St^iiijnt^
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jn\a€*y 3{nA& yvutjy f&f&^L'dilïf * fff* uicovtfc^f

-

€ijde,fcg>66«j ftt3f fafftVftjcfi*' iiAf-^f£oelf¥ fttff

uyé^ftffëïy ; /waf* op tfepf of£f* uecl?vf»M4itd£

*>eo*W ffféi^f ( nu <z*y ï&j OVuctoov ffföfv **> &f*

C&£y%&) wumifitftfp VVjf^uic^ rtf-^ffc^it^gtJMdf-'')

rt# fAj cifit<£ff A? v- fo^ c;tdfuc^,mccgÉf^f6ftfv£

W>f*&rfj, iftj £00* g£' p*onc&tf) ftmdf fitwljif tf'tf
£-

4f'xy , utccCjfé&t $€\\>€iatfy tjr&t) £\Ht\y (vw€€xé€

jijt) . <j&n?\c infci^^ffijcfc^ffgté,*S0'_£*rW wu[-

ttf $oppf -jjofö£ Vterf QMcitfSxfïié £J fitjf^fy faé-

fcrfj fr6ti»t^rtA;-5f(ï^r^^^^t^ ^ jf&t^f

\\>€t4&> GfGfeK&tïfy 5 ftt^ /vuf£ Vto*c£fv 0(jn% rtrfj

^^ (ttfil , fiifcf^Afx mj>^ £i^ öt^tft^rt^^r^o "-

ya&\4 , ffyffiHé, ^^ ^if&frtf^iofwit&jjfnfcf

^ftfi (SFottÉ of£f C^£öt^£oos «Smvc^k fa£, Gfvco-

pAj : V\?aii£ Wufüf fifduurfctfiiv YVfv^ <5£ dii jörtutyif'

^iwflitifv frij {afcf 6f*#m*f& ^«^ VYnc^t^T^f-
iiijijfu^ jffv /itoc^Ntofiriici? i£ , % aftV <&£»-

£ijc£&' aC^ (jfltfc^awijdè^ , *S& -Vtoo^tfy^ W>fv-

3& : C^tft-jg'ffUSjj

Het is voorwaer geen cleene faeck

,

Een Fielt te kennen aen de fpraeck.

«GfGf*, ftg^ftat itf**f*të to #f*&y /*W
'<4ilfi rtffftSj &V &?&&) Atfv^ 4, iv> -^f&ottfj VVf

-

ffy '\i i #»fx iiitfféotffy ^rp'jM^ ftf, vf-
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«üüicfffie *&j' £&> fftrïjcfct^ ., op ïe icrfy fitte*

Gent*fiiex*üi<0
%i4 jrtf*ii,guii{&tje gyCfftjVf?

/mijm^ ^Wtr
vttf-'

s
fcM£&fft «ttVto^töic^ i^ «it^t

50 .^ «5*9 ie ccmfy, fc ^f^Tittf^ tf<ftt>f , &e Sco*

S?o&-om*y p*tc£tf£, ^"fcA^ie /»*; , itttofie /mtftj^Vfir-

mo^-t% 6<>c*£^ ftwrï? ; i$etfï piifi Erafmus Rote-

rodamus, (fcigKcie^ZZicfó «m(K Q?rtf«6m%£/,

^ (tjV>Moriit Eneomio, oftt^tXeffftfvC&t&tr-

j^o^(ï?^ft^^jiv^ö»5rtvcvDi£t»f SchopperUS ^ ftfg

Aftutia Reynikes , cf£^ '@ep&ij>>* Spcé?ï>f*

fa'utc&j fyS&j Zc*% - j<r£*f£? $e€€eij ynifé Mar-
tialis , Horatius ,Iuvenalis , Perfius , %y (w\fe* <iu*

*exe, GeKifex<\rt\^ve oiiïfnyïój &»*> ^v^/mvw^j

tfffieté
2
. ~SPexn>mïbe%i SP. fop ,*u<f£ o&f* &f|<^

ywiijitif^ f¥ottlici&y£ , v'rtSi^' ^tv^itt^ rttf»| (mei /€&}

ftfttjcfc geloei ,"i% rtfp - «^{w^ft^ cotïeec , tó

^t% ,Sj«fSj fWf&i; (\pnfi^. 1645.

ƒ'. £. altoosgoet -gunflige

fFTRUS Baardt, M- D.

iA 4 ^ £. A7
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Tot den Lefer.

Staet, foete Lefer , ftaet wat ftil,

Enfieteens wat ickfeggenwil.

D<Ê
&ettet# bie söp tooo? u fict/

2Bebupben recïjt een Deugcniet

,

5&ie^ïtm/nocö<Êer/ nocftüïecfjt/ nocïjüïe'ê/

©an 3lBoei»er£ Jticljaem aff/ fiefcfjeen;

55cft toeet toeï/ bat ieft niemanbt fean

<©ntMucïjtnn ï^eet/ noeft «e^ïman.
€n bat u 2Uf- yjnfï/en u Spijt,

4®p/ beïft int ïegïjet ban be $ijt;

^Ktft fpo?u Cong/ ieft fïupt mijn <©o?/

€n faolg mijn epgljm ©ctigben-^poo?;

m
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£u£/oft sftp fcïjoon met bel gïjeiucïbt/

© 3Gff-gonfï/ en mijn ©erfen fcfjeïbt

;

23eïaecïtt/ lieftoaïcfet mijn ptomperp/

«$cft 6en een ©?oom fo toeï aïg mp/
5ftfe toeet toeï bat On - Dogenis

,

3fn &cl$n-&eugto£ epgen-<©gen i$:

Wat meent gijp/ oft ban €et en ©eugljt/

ï^angöt meer in «Wtoen/ aï^ in ^eugïjtï

<©cïj neen! Dat ig fo toer?' ban baer /

3&të ïütoeg/ en^eer'43om£ï)oog3Mtaer:

<©ff/ meent gïjp/ bat kb/ afë een^upt/
€enb?oom «©emoebc fou fcïjelben upt/

<£n geben op een groots Conneel/

<£en $jin£/ in ongtjeneugijt / fijn beeï;

£iet baer mijn fchrijvens niet booj aeii/

4lEen fal bp anbet tocgen gaen

:

$opt toafl getoojtclt in mijn 23o?jï/

©at ieft ben S^emel fcïjeïben bojfï /

©aer Zetefë ingetoeefï te 3Ö11/

©00? fielten/ poeren/ off boo? 5®ïjn/

<£n bat ieft foub een Wascfc <*5emoet/

aiflf-fctjilberen/ met $ecft off &cctj
©eeï eerbec/ faï ber <&ter?en gang/
©ertoeben/ feben $acïrten langs

w s en



<£h gïJP/ bie op &cit <©ebet front/

©ie ©eugt/nocïj €et/ntu$ 45obt bettrout/

,g>iet toe/ acn-öacfttic^JlEan/offfeinlïty

3©at bat sïjp in mijn l^etfen bintit /

<©ff meent glip Dat «rt oube Mtttf
«©eettcllBenfcïj toat ©eugb£ te binden toeet;

ïpiet fiet en HEtolfT/ |>iec fieteen£cï)aep/

B^iec fiei; een $;tcfiec off een $aeg/
ïjMet ftet een JlBocberen ïjaer ïüinbt/

i®at bat men inbe JBctelt binbt $

#iet baetom/ bat gfjp na/ mijn te' en/

i^aer tiotfe Crebcn nae fonbt treen

:

t3[$ baerom/ foetc Hup/ gefept/

Ce toanb'ltcn / fonbec oa&efcïjcpbt

:

©ocfi / iflfet pcmanbt on&eïeeft /

©ie Ijier toat op te feggïjen ïjeeft /

%&ic boe geïrjeft beeï anbec boen/

Cn fleecïi fijn <©gen in be ^tgoen/

3lBifcï)ien ïjp tocebt toeï binben baec/

©at mogefijeft ferifp'lijclt toaer i

31tëif-gUnfiidf* ^Og/ enMif-verftaeo,

rf&iet een-mael toattet & ggebaen

:

^ier toert 110$ Itneegjt/nacffêeei: $fcï|oont/

Mm pbermctlfjet fijn ggjeïoonf:

aept
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%cgfyt tm$ tm Contng 6p een 23oer /

<£cn bobe ©ocïjter &p per Mott /

<£n fïet D0c^ een£ ïjct onberfcïjepbt/

©au fuffrou 2Mp en Ifjaer JlBepbt,

23efiet een£ off be finten ?i)n /

<©ff ©ienaerg/ fteteröp be 3©ijiu

23cfcl)Out cen£/ ©junben/ beur en beur/

3©ie acïjtcr tooonen faï/ off beur J

ï^ier binbt ggp 't ïeben ban De geen

©ie £upcöcï£-tej£ be ifecreft öetre'eiu

ï^óe ©octo?-<0om/ en SSbbcraet/

(Êcn ffecïtfen 23ocr te reben fïact*

|Sict om fijn ©ienfly niet om fijn <Ser /

JiBaer om fijn «Seïbt/ off om fijn Meer/
J^Oe monflCUr Iöncker, Snijd -off- Brandt >

<£en armen ©upbeï hd$t ban Bant

:

ïpöe ©at Me-Vrou 3 per eppn JIQan/'

3Beï om een Jluccïjien ïjeïpen 6an/

aptefter^- potten/ bo! ban fcozftf

<©ff $ontrc- $seutel£ boa? ben ïpoeft:

ï^oe bat Vom - Adel , metJïjn ^oorft /

©e f&ojffen fupbert ban be öootfer

3^oe ^paenjaert/ €urcft/ en ^erftaen/

©oo? ^[o?ben£ ïiling niet burjïen traen ;
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^oe «JlBonficut* lootten - 3^ofeffoo? /

<#!in $upfïen crecg op &m$ en <©o?:

ïjjoe fcat mijn Sfuffrou upt öe öan/
§^et ttOtfe Troyen Ofórtdan /

3§oe öat ïjaerjBan / £oe öat ïjaec «ïliacpb/

«Been ïeugen/ nocï) scen3©aerï)eptfep&s

3©at $onöen öatter 3?jn te ftoaer/

3üfé Sfufit°u aen feen Untzer toaer

:

3©at i©oec&enacr Dat in bt S&ancft/

Mn $anöt Meent met fïoff en fïancfe*

©orf) ïefer/ bit i£ niet getiaen/

<£>m fhïcfte toegen nae te gaen

:

Slnbien u 435obtidi)dfec *Secjt/

©00? <©oot/ boo?^eï/ en^upbeï b?ee|ï/

^tftout ( ï©acttse ) feïjont/ toie Dat gïjp jijt/

25eftf)ont öee£ Ondeught ban on£ tijt /

©ie niet fean Deught in Ondeuchtïeert/

€ot felffë tic Deught ii ïjeeft berïjeert*

Rent



Kent u Selven.

GHy t
die des Wereks Pracht en Eer ,

AUeenicb fóeckt tot u begeer
;

Siet boe de Bol , ivqerop gby woont ,

Sicb meer ver-erger

t

, dan verschoont ,-

Bedensht doch eens dat tijt op tijt
,

Een Jluckjen van u Leven Jlijt ,•

Siet waer toe gby gheboren bent ,

t' Begin des Levens is u Endt.

Wat meent gJiy , dat de fchrale Doot ,

Meer fpaert een Cleen 9 of meer een Groot?

Off meent gby dat bet jong-getal ,

Haer Ouders over-leven fal

?

Off rvaent gby dat een rijcker Man
Niet vooreen La*er ftervencan*

Offdroom-dy dat geen luffrou gaet >

Daer fimtijt veel een Vlas - meydjlaet ?

Alfweert gly dat een kale Boer,

Geföcht mijn Heer , enken geen Hoer 9

Nochtans heeft wel een Bedelaer,

Somwijl een lonckertot een Vaer,

Die eer-tijts om-ging met een Korff

>

Die*eetijts ruydicb nas, en feborff,

En
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En by de Buyrt ten Dacchjen had>

En net van aer-luy Tafelsfad

,

Speelt nu de Bacs wel met fijn Booc\j

En kjjckt (o bijfter als een Spoock •

Dat men/eb eens gedeneken kond >

't Gebeden Brockjen dat m hem fond P

Hyfetten al fijn Bronchery ?

En Hovaert wel wat aen de \y :

„ OnflerflijcJ^is der Heeren Heer ^

3 , En buyten hem niet anders meer^

,a In hem is t alder-grootfle Goet >

i, Dat ghy op 't boogjjt beminnen moet

:

Waerom gevalt u fo de Bracht

Des Werelts} en des Wereïts Macht?
Dat al u Hert , en wetens Bit ,

AUenich doelen nae dit Wit ?

Vliet doch , ey vliet , en achtet niet

,

De Kyck$aff die de Werelt biet ! .

En denckt , de trotfe Werelt beeft 9

Foor hem
9
die Jlaeg on -flrafbaer leeft,

Voorwaer , voorwaer, daer coomt eenDagh,

Dies noyt een V/erelts Menfche fagb,
Gewis , daer naeckt een ander Tijt

3

Eer V Iongfte Js^ndt fijn Daghen jlijt*

Dat
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Dat Aérd tn Hemelfal vergaen^

Jae , niet ter Wereh connen jlaen 9

Wanneer , noch Turcj^ , noch Mabomet >

Sol mihter-halen fijn Gefet,

Wanneer de TlijcJ^Staffs 3 en't Gerveldt,

Vermorzelt qijn ter neer geveldt >

y

Wanneer der Fielten Trots P en Bral,

Verplet vertreden liggen (al :

Wanneer der Anti-Ehrifien Leer a

Sal zjdd ren voor der Heeren Heer9

Der alder- valfchften lichter - Stoel,

Versmelt in Pluton s glende Foei
,

De Schijn - Deucht
3
Woecher, en het gecif>

Dat yder - man helpt op de Been

,

Als tjbete Coomt, entdroevigh Gaet,

Aent Hemels Rondt geschreven fiaét9

Denc^t dan eens , (wie gljy %ijt geraecfy)

Hoet in u Leven is gemaecfy ƒ

Dat yemandt daer verfchoont fal fyn ,

Coomt nu noch nimmer meer in mijn"-

Weeft dan in 't vroom Gemoedt geftilt,

En leeft gelijcl^ ghy Jlervenwitt.

DSUC
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DEUGDEN-SPOOR.

Op den Regel,

Chelooft eenyeder in fijn Konjl ,

So heb-dy aller Bafen Gon(?.

Eeo



Nebulo Nebulonum

Een yeder lees dit ; en gedenck

.

Wie dat ick onder allen krenck.

E
En I(on(lenaer in 'tgeen hy kan

( Al had hyfchoongeen Eieren an )

Behoort met recht te \ijn vertrout
^

Want hy verdientet dubbel -vout.

Dat dit fijngroote Reden heeft ,

Geloofvryyeder een die leeft.

Geen lorden y nochgeen Boeren Knecht >

Maer d' Advocaten , gaen te Recht $

En , ofeen olde KJicker-Bil ,

Een y Boer, de Mijg beetje\en wil , —

*

S'al hierom dan Hippocrates ,

Vergetenfijngervoone Les

;

Wie oordeel beter van de Sang ,

Als die de Voys bracht aen degang j

Ia 't alder- minfle Nootje vals ,

Breecfy t' eenemael t Accoord den hals •

Vertrout danyeder in hetfijn ;

De K^lder^meefter , goede lföjn
;

Een K^uydenier , fijn Peper-Sac%j

De Kamer-Maegden , 't beji gerackj

B Een



iS P ETR1 B A A RDT
Een Snijder-baes , fijn Ellen-floc}^;

Hetalderleckerfle, deCoch^

Den-Hoeren-waert , bet twee voor een j

Signoor Laetduncl^ , bet trippen-treen t

Hoewel bet oockjvel ander de en.

Een Appel-Meyd , die rveet , wanneer

De Fruymen gelden min offmeer -

9

Een Vogelaer , dieparftfijn Goet ,

GelijcJ^ een Boer fijn Kejen doet ,

En maecht een Ganske van een Smient
,

Gelyc\den armen lorden mient.

Een Vis-wijff9 weet wanneer baer Bancl^

Is bloedigh , var[eb , en [onder (ianck^ ,

En fineert de Romp met l\alve-bloet ,

Dat Sobes duyr betalen moet

:

Doch , Sobesfmaecktet even foet*

En , dat verrot Bryonia ,

Den Mechiock koomt wonder na ,

la> dat aleer , metgoet Saffraen,,

By de(e wortel toe-gedaen

,

Het beft Rhabarber isgemaec^t
,

Is wel bewijl ; en aljoo naeckt ,

Als een Aptekers longe weet ,

Wanneer by ftoot , enfiampt , en[weet •

Dat
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Dat allede Materias

,

Gedroogbt
,
gejlampt van Tpocras

3

Feel beter %ijn dan Pijp - Kaneel •

By Peper fchortet al te veel

:

En krijg- ]e hemels in u Broot ,

Dat maeckt een kale Backergroot.

En krijg-]e Scherp Bier in u 'Ion ,

Is offmen 't Geldt in H Water von

;

Alen weet voel , dat het Loot voor Tin >

De K^anne-gieters brengtgewin

;

En 't Ferc^en van een Molenaer ,

Wert > [onder kpfien , vet en frvaer ;

Hoe meenig ftoff]en vliegt in 't oog

,

Van 't Snijder- volcj^, dat niet en doog 5

En , die een Boer bedriege fal ,

Die neem byfich een Boer , voor al ,

Bengroote Ranri , en luttel Biers ,

Dat leertrri in 't Schoolvan d' Herbergiers»

Dus weet , datyeder een , gewis ,

Een Boeffjen vanfijn Nering is,

En dat de meefle Werelt > mal

,

En is , en eeuwig bleven[al.
*

B 2 NOTAE,



ao TE TRI B A ARDT

N O T JE ;

S<Btt toe! geeft öeifteeljt£-<0eleer&e

Ulpianus gefegt/ batmen eengeber
in fijn ï*on|t begoojbete gelooben/
naöemaeleengegelijeft/ ban 't gene

gg geïeert geeft / enbe meefïer $ / ten

alber-öefienftanoc^Delen: eenen Stratoni-

cus, a$ öefóonmgPtolomaeusmet gent o*

ber 'tfïncftbanbemnfgcïte in reben biel/

gaff bDO? anttöOOJt : Heer Koning den Rijck

Staffis geen Cyter-pen. ©efe felblge Strato-

nicus , foo een roefïige ^mib mebe met
gem ober be |fènfge&e ünlbe bifconreeren /

fegöe» Weet ghy wel dat de Mufijck geen Ha-
mer-klang en is ? <©p be felbige manier ant;
inoo^ben gg ooefe een3©armoef-ftnjf: lek

fiewel, Moeder, eenyederinfijn konft j een

Paftinakel is geen Sweep-ftock. ©OCg/ Oltl

banbe tfieïterg te fgjeecften/ aengefïen

in Dit gantfcge 3©ereftnergen^ anber^aff
geganbeït toert/ geeft be 4Mt ©aberBer-
nardus gedöunjucg gefcgjeben: hjelcfteré

Cjcempeïutoteen booj öeelt banbeeïen/
toefen enbe bienenfal: feggenöe; derMen-
fchen*Beuf heyt wert gevoert op een CarofTe

van



Nebulo Nebulonuml it

van vier Raderen, te weten : Wreedtheydt

,

Ongedult , Fortfe , en Onbefchaemtheyt.

Want, heel fnel wertdefe Koets gedreven tot

veelderhande Bloedt-ftortingen , ende Moor-
deryen ; welcke , noch door Onnofelheydt

wert belet, noch door Lijdtfaemheydt te rugh

geholden , noch door V reële wert getoomt,

noch door eenige Schaemte in fijnen loop ver-

hindert: fy wert getrocken van twee feer vlugge

Paerden , die tot alle verderffop't vaerdighft

zijn beFeyt . te weten , door Wereltlijcke

Macht, en Hovaerdye van onfètijdt: benef-

fens dien , heeft yeder Paerdt een befondere

Voer-man : als Vrefe ende Afgunftigheyt : de

Vrefe drijft de Pracht, de Wangunft ftiert de

Macht, ©e ^gote&er^ ban onfe tijöt /

fegnöen memcïjmael gare 3leer-2fongeren
aen öe Eee-ftant / om tot garen öienfïe fe*

6ere 30o#elen ban een öiflelicg ïltrug&e?

feen/ Eryngium , int^ugt^ <tëgnöeloofe

Benaemt/ ugt tegjaben/ opïjogeöatfe
aen tegnbe banöefe 3tëo?teI/ eenftofe-

nobel / ofte anöec fïucft <Douöt£ fuïlen

binöen/ öiealföanboo^Fi&rentiienfï enöe

blgticgegöt/ ten beften fal toefen: fome^
öe geeft öe ïfeere £fyiftu$/ naer ftjn Jjegfc

fame op-baert ten ï|emeï / afsebeerötgfjt

9

1

toeel*
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beelberganbe ©ifcipuien / enfce anbere

<©obt 3altgeH&annen/ Jjet^nferuutupt

ber l&enfcfjen beröojbene ^erten te gra^

hen ƒ bie fcoelcfee / j)oe feer fg m fyavcn ar*

öegbt f&eten / enbe op 't neerfngfte al ïja*

re ftracfjten befïcbigen aen t>efc3@o;tèl/

nimmer egnbeftonnenbmbm; j©anr/ fo

bafï 3jjn be <$nbeugbenban befe onfe «Een*

toe / tn ber Jfècnfeïjcn <®emorberen ge;

toojtelt/ berfïrengtenbebertoejret/ bat;

fe onmogelijcft fijn ngt te roepen 5 ja offc

fcljoon (fg fcöanbe! be Itlniogen&e %&
ligljmaber felbe / toeberom op befe torrelt

tn ben ©ïeefctjc berfc^nie / tote toeet oftet

niet flimmer enbe erger foabe toe-gaen /

al£ 6p bm tipt ber on-<éoÖbelijcfte tnbt

«©ngeloobiglje i^egbenen 5 aengefïen be

leerlingen in be ^ctiolen ber jpidterpen/

ijaer (JDnbe^rieïjter^ bïcftfcöü^ nitt minber

maer meer-malen geljjeft/ jagemeenlgc;

feen H&eefler 5ijn : até tot gaerboojbeel

nemenbe bttgemeene J^eecft-tooo^bt.

Het is voorwaer een wacker Quant,

Die 't Werck fijn Baes neemt uyt de handt.

©efe<*5eefien jijn/ mijttó bebuncfeen/

fm toeï tegelijcften / bg ber Serpenten
Son;



Uebulo Nebulonum. 13

jongen/ ofte Set gefyoebtfelberSlbbe;

ren : taant/ aljijnfe fcjjoontoatminber

bangjoote / noeftangipbenatugjeenbe
epgenfcgapbangaer fenijn in ftracgtenbe

benfgept gelgcft 5 ©it t£ mebe toel toaer /

bat be J^nggelingen ber Jtëolben / niet ten

föoofenbej^ogegaen; niet temin/ ber;

ma&enfe ïjaer op 't googfïe met get toe-ge*

fïegpteSSIoebt enbe25joe&enl)aerber <&w
beren/ tneïcfee <öeIgcfteniflfeChrifoftomus

mebe gefyuge&t ober §et %%* Capittel

Ifêattfjei. Laërtius bergaeltinfijn 6. 25oeeït

robe Brufon. infjjn4. SSoeeït Cap. 1 1
. bat*

ter eenen ügtgefnebenen / ofte Eunu-

chus , ban feerquaben gernel)te/ aenbe
pookte ban fïjn Ifug$ öabbe metberguiben
letteren boen ugt gontoen : Geen Beufwicht

gaehierin
; get fcoefc&e / fOO Diogenes las;

wel , waer , feyde hy , ) mach dan de Me&-
fter in-gaen van defen Huy fe > Ml§ berftaen^

be/ batter boeg geen flimmer #ielt ben
©ojpel ban 't f)ugs betreben feonbe / ban
befe IDeefler felfé, |©atbuncRtn Öocf> /

foube Diogenes feggen / tnbien Jjg&gbefe

tijben leefbeï

B 4 <t£tr" .
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<êttftt ®tr-tttinQt

VAN DE

Monfter-Comittiffaris

,

aen de Generaliteyt.

VAN DER

rieken Monfter-Roll'.

^ Am fijn omflaende Soodtje.

Vat niemant voor mijn Stoel ,

Verfchijne metgedachten ,

Offanderegevoel

,

Danfich ie willen achten 9

Voor uyt een lichte Stam ,

bekleedt met weynichEer,

Want , foo het anders quam 9

Waerbuyten mijn begeer.

Monfter-Commiflaris,

SO ickjen Hemel eerfi befach ,

En naulijcks aen de Borften lach ,

Doen
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Doen roerde niet , dan Pieltery

Gefticbt , in 'tinnerfte van my ;

Doch, datgby 't weet, de fchuldt hier aff

Mijn Peettjen aen haer Broedergaff
-

y

MiJJchien mijn Vader >
by de Wijn ,

Mocht half en half be(choneken %ijn -

9

Enfoo het dan gemeenltjc/^gaet ,

Maeckt met de Kamer-Maegd eenpraet 3

En wierden voort de Saken eens ,

Dus heet ick loncker Buyten-Beens
$

Mijn Moeder , d Eerelijckfie Vrou -

y

Die men in Neer-landt vindenfou y

(Dus heeft mijn Peettje mijn berecht

)

Die worden in haer Kjaem-bedflecht 9
--

1

Enftuïfelendelijcken heen
$

Daerginc\~men my te min hefteen ;

Ic\mes vajl op , en wierdegroot >

En (omtijdt hier en daergenoot ,

By Vollickjen vajl mijngeitje^

In Eer en Goeden even rijck
;

Daer was de Teerling , en de Caert ,

Veelmeerder dan de Boecken waert ,

Daer loerde men vaft op't Gebraet ,
•

Dat lüjft mijn Heer ofluffer aet

;

B ? Men
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Men droncker van het j\ijnfcbe JSat ,

En even tont bleefIonc/{ers pat

;

tylen focbt vafl na een K^uken-Meyd 7

En Kelder-Kgecht vangoe befcheydy

Al wafl een Boutjen in Napier ,

Een wracke Pot met wijn offBier
-

y

Het (maecl^ten ons al effen foet ,

GelijcJ^ t doch alle Fielten doet

:

En vondtmen hier ofdaer , in 'tgros

Een Lepel ofeen Beleer los ,

TSiemantgefien , niemantgehoort

Die raeckten onder 't Voet-bolckvoort \

En alfl dan op den avondtging ,

Een Kuffen , off een ander ding -

y

Dat was dan voor de I\eucken-Tros ,

En daermee was 'tgefelfchap los.

Hoe menighmael heb iekomijn Peet ,

Dat d' arme Sloery niet en weet ,

Haer Sondaegs Buydel uyt-geluyft ,

En ruygfle Veeren aff-^epluyft !

lckjnaecht! een Sleutel van 't Cantoor
,

En hing 't haer ymmer niet op 't oor >

Ben Piftolettjen drie ofvier ,

Datfchaden haer doch niet een fier
-

7
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Jnfumma* goe gelegentbeydt

J)ie maeckfen my tot als bereydt

:

Indien icl^t u verbaelden at -

lckjvaer weldvoaes
,
ja dubbel mal y

Men oordeelt iveluyt ditbegin
,

Wat dat ici^ioor een Vogel bin.

En foo icl^ dan een Fielt een Guyt ,

Ben in mijn Hart > ben in mijn Huyt

,

En foo ic\bet van Kindsbeen affa

Een Deuge-mrt te raden gaff,

Wie ken dan beter defe Maets ,

Soo binnen Duyn , als buyten Gaets %

Wie kentfe beter als ic\doe ?

Haer voeten paffen in rntjn Schoep

Apclles u een roacker Geejl ,

Een Maler na de Ktmft geweefl

:

*t Is niet met al, 't en jetgeen mercJ^

lekken foo vaerdigbin mijn WercJ^ -

Wanneer ickjemandts Oogen fie ,

Suo weet ickjjoe , en wat , en wie -

3

lcl^ ken degeen die niet en doog ,

En ooc\ een vroom Man aen fijn oog,

lek k?n de Vogels aen baer fang

JckJ^en de Fielten aen baergang 9 M
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Ic\ken de Hoeren aen baerTret ,

Algaenfgelijck^Sint Lijfebetb>

Geduldet dan , alwaert uleed.

Dat ic\ hep Schrijver-ampt bekleed.

Befiet y een Vers off thien hier voer
3

Het Volckjen jiaen aen mijn Trefóor ,

En boe ickdaer
9

op haet verfoec^ a

Haer trotfe Namen {lel te Boeckj

Den eenen dus , end' ander (oo ,

Gedorfchen uytgehjeke Stroo ,

Een , die ten na eflen voo r my ftaet ,

Is niet dan enckel Onverhet ,

Schijn- heyligheyt , Bedriegery ,

Ia , 't vuyllle van een vuyle Pry
,

De Staet-fucbt felfs , enydel Eer >

Die nergens hangt dan in haer Cleer i

Hier vindy allerleyeftoff ,

Wat fijnder , en by tijden groff,

Een Lecke-baert , een Vege^an ,

Een Oogen-dienfl voor alle Man ,

Een , die met ope
f
n deurenfteelt

,

En noch fijn Dieveryen heelt >

Een , die by nacht , en die by daeg ,

Is aüe tjjdt al evengraeg 5



Nebulo Nebulonum. 29

Een y
die veel liever by de Meydt ,

Als by fyn eygen Ee- Gcie leydt :

Een
y

die veel liever hoort de Trom ,

Ah Heerooms alderluydfi gebrom :

Een , die wel , als het k$mt tepas ,

De Kanne werpen kan door 't Glas ,

Een , die het op een fchroeven Stelt 3

Wanneer de Waert begeertfijn Gek :

Een , die om groote Maten loopt
,

En by de l^leyneweer verhoopt

:

Dit acht hy noch met allen niet ,

Ickjneen , (ooghy hem recht be/ïet.

Hangt by den Mantelom fijn hals ,

Hy is Mennijl , en Geus , en als
y

Het is een Geefl , die in de Mis
,

De Meefler vanfijn Biecht-Vaer is
5

Het is een Gee[l , die in de I{erck^

Vanfuchten maeckt alleenjijn Werc\*

Seer deftigh is hy by 't Altaer
,

Want Heeroom wajfijn Befte-faer,

En waerom fond hy anders fyjn f

Sijn eygen Moeder was Bagtfn j

Doch , wacht een weynigh , want fijn Vtou ,

Die meendickoQclzdat kjomenfou-,

JMaer
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Maer , Pollickjen ! dat is een Flonck >

Soo trots , ƒ00 deftigh , en foo]onc\ %

Dat al de treffetycl^fie Lien ,

—-^ Haer op de [i ra- 1gjjiavm^bim
,

Enflingeren den Huet ter atrd ,

En achtm^ aller Eeren naerd y

Den eenen groet ter Venfier u\t

,

En datelijck W(irt hem b duyt ,

Off met een lonck^
> ofmet een voincl^j

Ofmet het draeven van den Uivckj

Wanneer Monfuu? is in de I{.iet >

Wanneer Monfieur ter Kerc -\engaet y

Wanneer de Maegdengam om yi$

,

Wanneer de Jfyecbt om Oly is >

Wanneer men , voor > een ttmaelfchelt ,

En achter 't Poortjen openfielt

,

Hoe linderlycker datfe treet ,

Hoe meerfy de/e vonckfn weet

:

Ontmoet haer dan een ander Vnent ,

Die voorfijn buyckjie Mts bedient ,

( Godt weet dat ic\ , d(r l'romen fyt *

ïngeenderleye wijs befpot , )

Sy neygt , en met een aerdigheyt 7

Ier(tont[y haren Groet behyt ,

Heer
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Hee r Pa[lor , dat de Heer ufpaer ,

En lang in fynen Dienjl bervaer !

Wat is de Werelt over-drvaels ~-—

-

Wat ü de Werelt doch volpraels \

Och ! vpiftgby boe mijn Herte bloet ,

Wanneer ickjkers wefen moet
j

Hoe [eer ic\ met afgrijfen haet ,

Desfveerelts wu'pfen Overdaet l

Wel kanmen dus ten Hemelgaen ?

Wat kofiet my vaeek menigh Traen
,

Wanneer ickjnet bedroevenjie ,

Ons Sujlers , en ickjveet niet wie-,

' t Sal Volck\en in den Heere %ijn ,

Dochuyierltjc^ en met denfcbjjn,

Ditjeggende
, fooperftfe licht

9

Een Traen oftwee uyt haer Gejicht ,

En laetfe langs de Wangengaen ,

En blijft als halfbetovert ftaen.

Doch, ick , die 't I'o'ctyen beter kan,

lc\fiefe niet van buyten an
$

Al heeft haer "Rockte niet een Jfyord ,

Haer C ip
, haer Bef\ noch C&nt 9 noch Boort

,

Al AJjn'tgeen Schoentjes pon-Jevijs ,

ISuch'thayr , van Poer de Cijpetsgrijs

-

y

En
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En oft-mefcboon de Tepels niet ,

Door 't fijngewachte Lamferfiet -

y

Enofter, J^pos^ noch Amber»bal ,

Noch Piramijden van Cbriftal,

En y oft geen Bagg , ofDiamant ,

Noch ander kofteie Pendant

,

Langs d' aengename Knaken frviert ,

En d' uytgejchoten Loncken pert
$

OfStrüh^es hangen van Faveur ,

In 't midden van de Borjjes dtur 3

Nochtans* fy leerenvanNatuyr ,

Te piefen 't aengenaem , voorfuyr.

Dewijl ic\dan ben metgewelt
,

Ia, tegensdancfynjin, geftei't

>

Datief vanPinxter, totdenOfl,

Dit Schrijver±ampt bedienen moejt ,

Hoe bejig , en met wat een vlijt
,

Wilu\ beleden mynen tijdt ?

Hoe wel , hetgeeft wyjukken wercJ^

Niet eenmaelI(oom ickjn de Kjrcl^,

Nau eenmael hoorn ickuyt fryn tiuys ,

Door ditlgedrangi door ditgedruys
,

't J^y avonts laet , ofmorgens vroech 3

lc\ moetgeftadich aen deploech ,

Ie\
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Jckhib de Margd , ich heb de Kweelt^

'Op 't fc hellen wacker afgerecht ,

War.t dtfe twee *jjn alle beyd' ,

ffan ditg
c vogelt oock^geUyd i

EnftaetteryemafóvoerdePuort,

Men hielp hem datelijcken voort,

't Is tijt dat ühjnyn Monfter-Röll, •

.

Die nu ten nae[len by is vol ,

Eens wederom van nieusbejie ,

Allenich om te weten , mè
Devoorfteplaets > M waerdicheyt , ;

Behoort te werden toegeleyt
>

Want y ditgeloop ^ én ditgeracs ,

Dot maecJ^te weleen KJoecktrt Dtvaes.

N O .T M
V<Doj fefen /'-plegen onfe 35oö^

<©uöeren / eenigé particuliere

fatten / ofte in öeerne / ofte

ö'an&erejfielterg/ ecnige g?ee-

minentie ofte öefonöere aeröigl)egiit entre

j^eefierfcfjag toe tefïaen^ toaer in fg
gaer^aeöugjenteöoben gingen; öeioelc*

fee gaeröaer ober öefcïjamenöe/ dfëotef
toonnen / niet boo? öen©ag& en öerföen
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&omen; foo feer jfieltigtoa^beene/ foo
bjoom tóa£ ö' anbere fydtit : ©ie felbigtje

baer bg niet öeruftenbe / qnam foo bejre /
bat in geöer J^obincie ƒ be particnliere

^teben / ïjet in#ielterg pegen£ malftam
beren aen lagen . #ber öefe faecfte beljoe?

ben tog / bg befe onfe <£entee / niet te Ija*

peren / aengefïen ï>et gaebtbanöitboo^
treffeöjcïte «©nftrngbt / booj be 3©inöt
geb^eben / fijne toojtelen foobtep inber
|fêenfcï)en petten geeft ge-aneftert enöe

gegjonötbefï / batmen baftbm ©ponten /
(bit ten tjjben Loth tegntglj toaren / enöe
tnogeljjcft nnbeel mïnber jijn ) ugt gefon*.

bert/ omgeen jfielten/ ganfcljeïiomncfo

njcïien / J^obmcien / ©ojpen offg>t&
btn beijoejï öooj te regfen ; toant baer
foerbt bg ben Iföontïer-Cominiprj^/
ber fielten Affeffor htvftatti/ bat een ge<

geljjcït ljeöenfbaeg£ / aliuaer ggfefioon

l^eftöent ban s. Angeio binnen tornen/
Lazaro de Tormes in Sevilia , enbe get geen
ntet aüe£ briï gefeggt toefen / beneenen
gier / btn anöeren baer / be befïejjfèee-

fler/ googfte^otentaet/ fijn ©ifcg met
fcan ftoffeeren fonber befen Ypocras , foo

batmen niet meer begoeft ttftQ#m/ om
ttm
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eeltige particulieren get ftoart aïïeniglj

aen te tojgben / met tien ouben€>2iecft*

ftljen $oeet f boen beJDerelt toat bjomcji:

toa£ aen ettelijeïte oojbrnalffenu bebon*

ben toert / en mogelijcft / na onfe tgbt

toel bigben fal / betogle be roepenbe fïem*

me Öer ©ienaren <0obt£ m be Jl^oefHjne /

met Iohanne , Betert u , betert u, met ttl

botert : )berl)aïertbc b?teberï|anbe J^atie/

bit ï>em öocgten toat ugt te munten boben
anbere

:

Het volck uyt Lydia , deug weynig , fomen fiet

;

D' jEgyptenaers noch min j en Cavia deug niet.

j^ocgtan^ inbicn men op befe pïaetfé

onber ernfïige faften toat moeite boerten /
enbe eenigejoc&erg appliceren op t bojigè

foube u ïionnen bertelten / ïjoe al eer ïjoge

enbe machtige piiheen Rebben onber*

fegegbt gemaeeftt/ tuflTcl)en©eugl)ben/

enbe jpielterpen ban eenige $atien : ï|et

i£ gebeurt ten tijbenban j^malftabiféljen /
ofte J^oteflanten oorfog / tu|Ycl)en ben
üegfer enbe ftijcftfpjoteftetenbe ©o^fïen /
batter een ^oRiaet / eett*balbabige on*

berlaet / gjoot enbe fïercfe ban Hic&ame /
tojeet ban aengefïcljte / in Rapenen enbe
moebigeljanb babigljegt/ allen anberen

C % sber*
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aber-treffenöe / gebangen briert : ©e
Siegfet: Ferdmandus gegoo^t gebbenbe ban
oefen baïianten Sirggf-ntan/ ( tue reeöe

om fijn fcgellemfïucftenterbobbtber-oo^

belt I tua3 ) laet oefen ©nberlaet booj

gent hengen/ bienggfo menicgmaleno;
ber fijn g^ootmoebiegenöt en trotfe©aben
gabbe gooden pjgfen : enöe gem ggebjaegt

gebbenbe / tnat Xatibtf-man gg toa^i

geeft ge-antfooojt/ batgg een
ïjfeffe toaer

:

fcatfë booi eerft een goet ^ielten-teften/

fegbe be JÜonincft 3©eberom be Honing
bjagenbe/ toaer ggtoa^opgeboebt* feg*

öe/ tn3©efï}igaïen. «$oeg ftoomtet ober

*en/ fejjbebeïiomncft: egnbelgcftfoobe

üegfer Ferdinandus b^aegöe/ toaer ggfoo
ïange fteg ont-gouben .gab&e > geeft ge-

anttooojt; in ^ogem^r; 3©el / fegbeöe
honing / get Roomt Wt$ toel ober een

5

toant / fo foei öefe / baer ggg geboo^en

gyt/ baer ggg bent opgeboeöt? enbebaer

ggp bo^berp gebt getoanbelt / 3gn be fïim*

jie©euge-nieten/ bieogtbe j^onbefege*

tten geeft |$aergoo?t/ ï|eer Honing/
fegbe be folbaet / icft beftenne alle£ toatw
t»er|Bajefle@t gefeggt geeft/ enbetoete

fael öattet bubbel toaer i§ : ©ocg bit toiï

icft
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!e&arffle<&Ienb!ger/ u Itëajefïegttjefegt

gebben / batter noeg een$*attonugt©.
C «pajefïegbt^ fïtgifttr i$ bergeten ;

toelcft foo baer fig toa£ / fouber aen tren

^Taï niet manqueeren. ïjf
et toeleït foo öen

ftoninggeeï öegeerigg toaé om te tosten/
cnbe gem baer ober berloffgaff/ geeft ge-

anttóoojt / battet Jipangien &a£ I ge*

benbsalfoo ben ïtegfer oftetöoomfcg-ïlia;
ninjFerdinando, een gcgmelijefeen &ttp/
bat gg een geöoo^en Üpaenjaert toa£ / m
toelelten ïSomnctirijcfce ban fobantgen fiof*

fe toeï mebe gebonben toerbt / al£ befen
«©nberlaet toa& Ferdinandus m 't pïaetfe

ban gem te ïaten booben ( goetoel nu ter

43algen beroojöeelt/ tinjfenb Jtinïtloeeft

©erflant / enbe bjijftige bjgmoebicgegt /

geeft gem b*m ber boobt geaöfolbeert:
fëojDer^aUeggeconöancert/ enöegeöaöen/ niet

alleen fcgp te laten gaen/ maer met o&erftinDerïöc*

ften Paffe cnDe (Ccer-gclöt / toeDerum na be fijne

tebettteefcen*

jfêutoelan / ftetptranöoeöet&il/ i& fie itrel

bat (ieöönpöenDaeg^troamemc^niael te booten
gefegt] btt 3?ielterpen 3©o?tei 13002 de gantfc&e
ffcerelt geeft in-geg?iffet/ öatmen met reöen maefr
geö?upcften öe tooojöen Die ben ouöen ^epöenfcfien
Comeöifcö?öber Plautus , on£ boo* oogen fïel&e f

baec ÖP nt in fijn Trinummo.

C 3 Jc^
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ICk ken het deftig Volck van onsgewenfchte Tijden i

Diefelve niet en deug , die machgeen Fielten lijden,,

En wenfcht hyfijn gelijck in alle Fieltery j

Een Fielt , eenDeugeniet , gelijck de Fielten z,y.

Men werptet ov er-hoop , men mengtet door malkander ,

EenWbeckenaer, een Vief, een lood, eenSckoft, eenander»

°t Is alles effen veel , men haeltet , uyt de Kerck ,

Ofuyt de Tollen heen , enV blijft een eenig Werck.

Ja wel , gefpleten Volck ! menfiet in defe dagen :

De Deugd in u , gelijck de Wijn in Teemfen dragen j

Dit is~l, waer over ick my dagelijcks bemoey ,

En, met eendroefge',:erm , uyt ugedachten roey,

Datghy u Handen houdt , en laet de Plunnen varen

,

Die welckeghy , met Eer , koont nimmermeer , bewaren

;

Endenckt, hetgeen ick niet , offkrijg, off krijgen kan,

Daer houd ick, metgedult> mijn trouwe Vingers van,

Ctaeete ©er-<£eeriti0e

A E N D E

Declefiaftïquen.

LMonfieur dt Paep , Hter Domine.

Ey
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Ey ! leeft , en weeft doch goede moets ,

Siethier, 't begin is van wat goets.

TEr rechter tijdt koomt daer een

Man,
Die meent wel dat hem niemandt

kan-y _
Docbfoo ick hem te recht be-oog ,

My dunckf hy niet te veel en doog :

Treedaen , icl^fie welnieghy bent ,

Een argeftrick , een lichte Vent ,

Nu ovlangsgecanonifeert

,

By 't Vokkjen dat de Bijbelleert ,

'/ Welc\ u , metgroote Deftigheyt ,

Het Pajfor-ampt heeft opgeleyt

,

Datgh'ymmer, nu, foo wel bekleet

,

Alsyemantdie daer niet afneet

:

( Taji ic\u Feylen op het (eer ,

Ic\laet onflrafbaer uwe Leer.

)

Ey l blijft een weynich by my (laen a

En hoort my metgeduk eem <$en.

VAmpt , foo ic\rnyfeggen het

,

Is , dat men u Codhvrefendfiet

,

C 4 ^koos
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jfltoos wat heyligs in de mondt

;

En Godes woordt in 's Hertengrondt
>

Den Slechten helpen uyt hacr droom
$

Den Fromen holden in den Toom
;

En t Schaepjen dat verloren was ,

Te brengen op fijn eygen Gras

Daervoor te houden goede wacht

,

Daer voor te bidden dagh en nacht

,

Dat Godt verleen u diegenae

,

Dat niemandt doch verhoren gae ,

En datghy met een kkec^Sermoon ,

Eens ^ondaers qpndigh Hert kont doon*

En op de rechte Wegen leyt ,

De Zul , die tot den Heere fchreyt

:

En dempt alfoo der Zonden vlam ,

Die in een ^ondigh Herte quam*

Maer , helaes\ 't is foo ven van daer t

Datfoo men ftaet aenfijn Altaer >

( O Heer ! ghy weer , ick ben de geen ,

Die hier geen Vrome Dienaers meen.

Menbulcht en roept ,
getijc\ een Os

,

Doch ,
[onder (lot , en al te los

;

Hoe Tiaerd-Ooms Ian , en Pantel tj e,

Perdroncfyn 7toc% en Mantelt[e -

y

Off,
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Off, van het eyffe!ijcJ{gewoel 9

fan Broer Cornelis op ji\nftoel

;

Off, vandejlachvan thenderen y

Off s van 'M aeflrichtfe Spaenderen ,

Off, van de duyrte van het Hoy -

y m> .

Off , van defmienten in de fyy , .<«*•

Off, hoe den W^Hillebrandt ,

Trochjveder infijn eygen Landt >

En hoe hy daerftjn eenig Kjndt ,

Sijn eygen Soon , ter Heyden vindt $

Hoe Fioris , en hoe Blanchefïeur

,

Gaen reyfen al de Landen deur

;

Off elders wat , uyt Amadis ,

Dat openbare Beufelis ,

Off, van een deftigh Hane-fyms ,

Een Guychelfpel , een Jpe-dans ,

Watfchoonder Worflen , en hoejoet 9

Bejnotte Bely maken moet 3

En rqaer men na de middagfal,
Gaen, omdeftnte-PietersBal;

En waer het befte Kjaembierjs -,

En waer men deckt een Bruylofts Dis,

Summarum ,

3

tis een armer Heldt >

Die nief een uyr wat heen vertelt.

C ? Doch,
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Doch y fomtüdts koomteen ander Quant

,

En rcyckt de Sterren met fijn handt >

Die *t hooftfo vol difpuytm heeft ,

Dat Olde-kloofler dnr van beeft,

Datr fw£tf-me Protocollen heen ,

En maegkt de voeerelt op de been $

En [teltbetgantfche Landt in roer ,

Men fcheltfijn Vaer , men vloecktfijn Moer
En maec\t malkaer

, (
Godt betert ) toe ,

Dat , wie het hoor , voert mat en moe :

la , dat een Hondt, hoegraeghy wou,

Geen broodt van haer begeeren [ou 5

En oftme dan een dach drie vier

't Hamborgers Vaflel-avondts Bier ,

Metfcheve Irijn > engroote Griet ,

Eens wacker door den Gorgelgiet
,

En wenteltfich eens in de Goot -

y

Een vrolijcj^Menfch blijft licht niet doot

:

Dat moet dan voort , dat moetter deur ,

Alfoudme [morgens by defleur

Halfblindt , on halfbefchonckenfien ,

Wat hetfermoon
v
heeft tebediené

Bedaertl enfehaemtu 9 inuGtaff*
En overweegt desJHieerenfiraff^

Maeckt
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Maeckfghy des Heeren wech bequaem

;

Enfoofijn Paden aengenaem ?

Voorvoaer dit is de rechte Baen ,

Om van de Deugden aftegaen ;

Dewijlghy dan , tot leedt enfpijt

Van 'tga r t[che Rot de vroomjle %ijt ,

Behoort u ooc\ by defe Maets ,

Met reden d' alder-voorfte plaets.

Adieu > Heer Paep

-

y
vaertwel, engaet 3

Met defe LeJJen uwerfiraet

Daerginder koomt een andergaen ,

Die moet ick oockje redenfiaen

:

En datelijc^foo quam de Maegd ,

Mijn Heer , daer werdt naer ugevtaegd ,

Daerflaet een Mens , hy kan geen Duyts ,

Enprevelt nochtans over-luyts ,

Dan , Hafchas pihfhon orodfïjkt

,

Ick weet nietwaer na dattet lijckf ;

Danfteeckf hy eens de vingers op j

Dan fchudt hy wederom de JKop :

Ickjach onlangs een Tovenaef ,

Dit isfijn Oom , off 't is fijn Vaer :

2Vw fchijntet is hy weder (lil>

Enofily in 't fygifter wil;

El
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Ey tekent hem wat haeftig aen ,

Ick^fie daer ander Volenenflaen-,
En , 't %egen ons , voor fulc\een Mem ,

Wat drommel heeft die K^erleen Pens !

Soo groot geltjck^een Bijlchops Os
,

En 'tfchynt nochtans een erge Vos
j

Hy heeft een Trony van Credyt
,

En alfijn Baert dat is hy qwjt •

Wel, fie ich^fcheel? offie ic\ fchuyn ?

My dunckt hy heeft een kale Rruyn ,

Wat deert hem > hy is welgekleet ,

Dat hyfijn Muts]en t' huys vergeet

:

Mijn Heer , ickheb wel eer gehoort y

Dat ooc% Wel Vrou-luy deden 't woort >

Voorwaer , hy is befchrimpt befchroomt

:

Wanneer hy inu Camer koomt ,

Ey (et hem nakent op ju (loei ,

Ic\ hoor men voetet by 't gewoel ,

Itetjn Heer , my dunckt, dat ickjtetfwoer

,

't Gehjcltf een olde Pekel~Hoer :

DocJ) 't Meysjen was nochjonckjnJlecht j

En kpn dit Volckjen niet te recht :

Dewijl icf^dus aen 'tfihryven (at 9

Soo quam uyt d' een en d* ander Sfadt
,

Te
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Te Scheef te Wagen , en te Voet ,

Het Volckjnfulcken overvloet >

S00 dat ickjiauwehjcks met vree
,

Somwijlen eens mijn maelujdt dee :

Dan auammer een : by neen , byjae ,

Mijn Heer , [iet hoe preeijs ic^gae -,

Dit eygenfe>fde \leyne Boecl^

,

Soud Uden op mijn hals de vloecj^ 3

Indien ickniet ter goeder trou >

Mjn JSJaem aenjehrijven laten wou ,-

Och ! och ! hoe ven is doch van my >

OfLogen , ofBedriegery :

lek ben niet.van des Werelts Vohk ,

Mijn woorden hoevengenen Jolck^

Doch , (egh icl^jae , offeg ic\ neen y

Daer blijf Ükjfy , gehjekjen Steent

Wat deed'ick mijn gelatte %r£
t

Indien ickjnijn beloften (chort*

Een ander , infijn befte K^eer 5

Gefelfchapt met wat p
7

okkjenmeer

,

Met Folcfytn dien hy door den dach ,

Watgoets te voor te (eggen plalh

;

Een Volck^ dat onder t lanoe KJeet ,

Watfeltfaemsteverberoen weet \

Een
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Een Volcj^, feer vroom en kuyfch opflraet 9

Godt weet hoe 't in baer I(amergaet •

Een Vok\j> dat in der eeurvigheyt 9

Genegen is tot nit urvigbeyt 5

Een t^olckjen , dat , injlecbt Habijt *

Van nedffigen Hovaert ffilijt ,

Van de[e bad hy aenjijn ^ y

,

Een lang end! ongewone J{y ,

Ia , wel tot vijftbien , feflbien toe ,

Al wierd ick wat , alwind! icj^moe

,

lekjnoefte niettemin mijn Pen ,

Tot (tjnen dienjl ontledigen >

Dit was een polckjen teer en vijs,

En[oebten my te maken wijs -

y

Sy waren nimmermeer vanfin ,

Haer naem te laten febrijven in »

Indien ic\niet eenfuyver Blad* *

Hot haergepuyrde Namen bad-.

Dat aer , was Volckjen van de I\roeg %

Daer Gees al-eer de Heuyc\ van droeg $

Dat ander Volckjen , fpeelde Baes ,

Doen 't met de Prins quam over Maes>
't Was altonredelijcken ding,

Indien menf' bier by (lellen ging ,

Deef
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Deef' feyden , ( doen ickf hadbedient

)

Het kan]u welgun , goede Vrient:

Terftondt een ander binnen tradt ->

Die 't Velnau om de Bonc{en fat ,

So lang en mager als een Schim ,

En uyt fijn Oog quam niet eenglim 3

Enfooickjnethem was bekent ,

Soo dacht my waer ickongewent ,

Vees ongewoone magerheydt
,

En al te dejtigen beleydt ,

Dies (choot ick uyt , enfeyd , hoe ijl 9

'k Geloofnietghy ujeugd verquijl

In d' eenfaem Letter- vretery -

y

Dit Tuycb is klatr Melaneholy,

Ey\ laet dat varen, lieve man
,

Offmeentghy dat men u niet kan ?

O
jj
fchoon daer een wat henenfeyt ,

En [ware Gloffen over-leyt.

Dat duyrt wel voor een uyr oftwee ,

£72 is wel(lichtehjck^n mee -,

Doch , htve Man > wat ba et u dit ?

Wanneer ghy 's avonts weder fit

En fuypt , ( getijc/^wy laeflen de'en
)

Tot aen den hebten morgen heen ;6
Dan
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Dan moet Tabacl^en Brande- wijn ,

JSoch eyndelycj^by 'tfcheyden %ijn
;

Maer lemeny \ watfoetepraet,

Hadickjnet dees mijnolde Maet i

Van Bouwen > Trijn, van lichte Ne el ,

VanFoberts Grietje, fchoon, maer fcheel,

Maer principael de ]\uypery
,

Verbaeldhy levendich aen my ,

Ja , metfoo foeten aerdigheydt ,

Soo trotjen Trony van befcheydt 9

My docht de Man had metfijn hooft ,

Machiavel heel doorge(looft

:

Wy weten , feyd hy , van de I^aet ,

En van ons Landen , al den Staet •

Wy weten wel > dat niemantfal 9

Eens kpmen 9 Jonder ons , te val;

Gelooft, mijn Vriendt x dat niemant rijft

,

Die onsgeen Eer en Deught bewijfl .

Wat meentghy, dat een Heer ofPrins,

Genietenfoudfijn Hertenwins 't

Wie tegen ons believen doet ,

Weet ic\wat wedervaren moet:

Ons korte Lub • ons lange Baert ,

Gedenc\t , is meerder Eere waert;

Soo
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Soo lang de We relt heeft geftaen,

Is 't meefte werck door ons gedaen •

Neemt al de Paitfèn op een rijg,

Dat ick van Prins en Coning fwijg*

Neemt in de Werelt al 't gewelt 8

Is 't niet by onfe wil her-ftelt ?

Al ons Jynoden, tot lbo veel,

Behielden vaft het hoogfte deel ,-

Heeft niet de Spaenfche Geeftlijckheyt

Gantfch Duytfchlandt in de Ban geleyt?

Sy ftelden'tvaft nae haren fin,

En voerden nieuwe Wetten in

:

Off ick oock een Tabackjen irnoock^

En nu wat ftinck , en nu wat roock

,

Wat ..meent ghy doe ick buytens huys/

Daer houd ick niyheel vijs en kuysj

Van een Mey ben ick niet foo jong,
Ick leg' een Nagel op mijn Tong;
Geen Menfch, hoe deftig dat hy fiet^

En voeltet
a noch hy ruycktet niet

:

En off hy 't fchoon al ro^ck, of.lach»

Ick woud hy'tray te lafte lach,

Al Ieefd hy ewich in fijn Schoen,

Ick foud het hem gedencken doen,
^ D AJ
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Al waer 't by my te wege quam

,

lek wed hy t nimmermeer vernam

:

Is wel een Schoute fonder macht ?

Die niet met luft fijn Boet verwachtj?

Wy fweeren , dat geen Zalicheyt

,

Als onder onfen Bijbel leytj

En fo dan alle Menfchen graeg,

Sich wachten voor des Hemels plaeg

,

Wat Menfche foud dan , foo ghy mient,

Met recht niet houden ons te Vrient,

Dewijl haer »Staet, en oock haer Ziel,

Allenich hangt aen ons verniel;

Dus moet-men wefen op fijn hoed,
Al doet-men 't Lichaem wat te goed

,

Ons «Sufsjes, praet-men, in de Kerck,
Van God, en Godes Heylich Werck,
En gaet-me tot haer in Vifijt

,

Men eyndt met vryery fijn tijt,

En brengt-fe t dan int openbaer

,

Ons Sufsje liechtet alle gaer
;

Doch , niettemin , daer is noch plaets,

Vooru, en oock voor ander Maets,

Dewijl ick het voor-feker wear ;

Waer 't anders, Heer, het was myleet.

Nu
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Nu fel t my wonder dencken, wie,

Van allen ick begeerig fie,

Te trachten met een preuts gewoel

,

Nae 't voor -fit van de tweede Jtxpel?

Iuflinianus ftelt fijn doen 9

In trotficheyt fo vry wat groen

,

En meent dat Lijff en Ziele ftaet

,

Aent 'tgeen' hy uyt fijn Corpus praet

;

Jae, fweert, dat Welvaert , Geit en Goet/
Uyt fijnen Baldo comen moet:
Hipporates, met fijn Galeen,

Die fwetfen oock niet weynich heen J

En leggen , dat eens Conings Pis

,

Gefbnder als een Gau-Dieffs is

,

Waerom? miflchien het een Kantoor *

iSlaet achter open , 't ander voor

:

Doch , fo my dunckt 3 ick mach de Leer,

Van Keyfer Karel foecken weer -

Dees ftreeck de Vonnis over beyd

,

En gafF feer aerdich dit befcheyd :

Laet d arme Dieff voor henen gaen ,

Den Beudel volgt wel achter aen.

D 2 N Öi
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NOTA-
Waerachtich , bet is foo , in deef

3

bedroefde

Tijden ,

Al DincJ^ ver-ergertfich 3 en gaet te fiigm

ge glijden.

®ë gaet fjct mebe ( <©obt betert!)

{jupbeng baegg inbe 3©crclt tot/

met een groot aen-tal eéniger

25upc&-3Mcnaren/ mieng öff-grij*

M$tht 3tafï / melcher fo ftuare

25ebieninge/ Slmpt enbe<©ffirie/
fo on-uptfpje&elöcfce fo?ge/ fooeröeptenbeaeöter-
benc&en/ntcf alleene gier op bcr herben m't3lc«
feer-merefc-beg peeren/ öer-epfeflet ; fonber
Baer-lmiöen/ ten gongfïen ^age/ tooo? ben
<€8?oon öcg SMmogenoen / fal Uicrbên aff- ge*
fcergt ; off men ooeft genoerftfame tooojfïcfttic*

Öept/foige/cnbebïgt bpbaegf/ bt>nacöt/{)«ft
aen-gemenbt / tfmaften/ boo? be €ubbe Cfoifïi*
ben ftcftaep - &tal be£ peeren te fcerraeerberenl
ftoe mcnicl) Eidften baer gemonnen i£* fjaet

lebcn* ftaerïDanöe!* Baer beftige ©ooj-gang
ter ^ciicöt i fjaet £ere * fiaer ^roop / enbe fiaer

35^
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35efoec&mgen* Bet falber alïeg fïaen: Haet/
lepbet^obt! öiectoerdt bpfommigen taepnieft

aén g*ba<fjt / p^mctpalgcrt bn fobanigc / bic meet

flet 5Ccrbtfrfte/ [jaet epgcnïMepfrf)/ gacrSBck
ïud / enbc 25cctcerten / fjaer 2flmpt-cn Cre-fucöt/

fiarr trotfen ü?öüaert f Ijaer gierigen 2(iffgunjt/

ftaec lopen / en ö:aben ; fa epndeiijefc / (ft* fcfjan*

De! ) Öaccfmelgen/ blaffen/ endemeer andere

bufdanige boobtltjche grutoelen / behartigen/ alg

benblcebigcnarbcpbt/ bit in be£ lieten 3©8n-
25crg ban [jacrfcöerdt gebojberr*

Sdnbere ban öefe l^attc / bic haat bjotner lullen

3Ön/ ofcefcöönente/toefen/ bic fïieftten niet ban
tbrifl/ enbe onnutte rcben-rabeling onbet &et <*3e*

me .ie/ fotoelontaetene/ al0aff-geeic8te©olcftj
becommercnliacc bsel meer met IKuttge-riften /

banfc fj.ict ontficn / ïtamecfen boa? te tluèïtcn ; ja/

betreken / ï$aedt-8npfen / &cöolcn cnbe tïepu-

bïrjciicn / 't moet alleg in roer ,• men macélit niet

alleen be demente oprocrïr!) / be J^incen it\ eole*

re/ macr ben <£>o?log op be been • bc&ercften Dan
maïaadry niet / aïg ï©!enacrg baii <©obc£ tfr.

3Djo2bt/macr /alfiÊêcljenbcr^ fijnder Ccmpcïeu;
niet aïrf mebagentse ifêenfcOen /macr nïagtgpcn*
bc aBölücn / Die liet een Vueliufi cnbe beymaetfc ï$i

be^cö^prten^liacrtebolcn/ niet alteen te fïro*

pen / fonöec ( famptclflcfecnrAct öacrint ctD»<rt

fccröcrff te boeren : enbe bit en beftoeft niemanfct

b)} Dt-fc oufe tijden toonder tebenchen / acngefien

beu (DIt-Babec Bcmardus, bü02 lange 9|aren/

a!£ fitö Öccïagcnde ober be bcuföep; enoe moettail

^ 3
ciu^
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eniger J^ieficren/ op bufbanige togfe genoobt*

b;ongen toerbt upt te roepen.

Och ! Och ! fept&p / mijn Heer ! mijn Godt.'

want ghy uwe (IrarTen ende Plagen eerft begint

aen te vangen , aen die gene , die daer fchijnen de

principale Hoofden uwer Gemeente te zijn, en-

de nochtans hebben den Borgt Sions ingenomen,

hare Vafticheden overweldicht ; ende daer nae,

dijn, gantfeh lerufalem , Tonder enigen tegen-

ftandt , tot Vyer en Sweert , in brandt en blaeck

geftek : So kan men dan niet feggen ; So het

Folck, fo baer Beforger ; want niet de Befor-

ger, is gelijok fijn Gemeente.

Jfêaer {jeo?t eeng / toacr bcfen lepïigrn Ifêan /

nccö op anber toegen / fith grotclftrEtji obrr toer

*

toonbert; te toeten/ in't berbe $5oec&ban fijn

©ertroofiiRge tot Eugenium,

lek verwondere my, fept f}p/ in wat Regi-

fter, in wekker Oorde ick de(è Preke- Broers

van onfe tijden (tellen Tal : want , onder het Ge-

mene Volck zijn't Leken ; onder den Adel zijn't

Soldaten; by den Kercken Ontfang. zijn't Papen

j

maer fy fchromen den Arbeydt die de Leken
doen; fy laten d^Soldaten het vechten bevolen:

fy preken , maer fy ftichten niet , als getrouwe
Predigers doen ; ende aldus , beeledende beyde
defe Ordines , verlatenfê die felvige beyd', en

werpenfe over hoop.

€n*
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«Ênbetoöbergop tenanber plaetg .• (fed **-

reor, m inundet me Theo/ogaftricuiorum fpuma)
het zijn DienaersvanChrifto, ende Slaven van
den Anti-Chrift. Godes Eerwaerdige, dienft

felfs geen Eer bewijfèn. Hier uyt ontftaet het

gene men dagelijcks flet , haer , Hoeren-fmuck,
haer Pronckery , haer leckere Difch , ende over-

dwaelfche Defticheyt ; hier van comen de Rin-
gen , de Baggen , de Leerfen , de Sporen , dit

dickwils meer blincken in de Sob , als binnens

huys haer Boecken , en ïn't Sermoön haer Gaven
doen : hier affciert men de Tafelen met Venay-
foen en Leckerny ; met Credentfen , met alder-

hande Glafen en Bokalen ; dus zijn haer Huy-
fèn vol braffery en dronckenfchap ; Wat doch
foude anders oorfaeck zijn van al haer Vreugden ,

en Cymbal-gefchal ? van Kelderen fo vol Wjns,
en andere Proviande ? dat men't van den enen in

den anderen , overdaets halven, moet verfleypen,

3£ugber?eban Bernardus, fCïïe taeïe6e ïvooi *

ben/ fo ton op btft onfe tybt enb? bebojbene€utoe
appltceerbcn tuien borö foube fat tocnber gctoeny
fofc meteeniger Declefiaftiquen ongeregelt 3leben
frtocB&anbel/ een foete ftarmoope/ ofte ober-een*
ftemminge maechten j <ènbe cfinien fcfjoon atfc
tertnegen liet / eniger tom'pficrjrPt enbe oberbaef /

pïupm-flrt)CHerpe/1t!cbtbaerbici)ept / b?onc&en*
fcij*P tnbz ©joiitoen-luft / etc . Wie borö fonoe

^ 4 fa
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fo bcrfïocfet ban petten tonnen toefen/ bic niet en
faufcen beuwgeater onderlinge Ctoifï én &aet/
öe ïofTciwoQ2^n-flrr)br/ 'tgebupsig acöter-cïap /
en tmepnpen fanöer cpnb'/bie öc fommige ih't hep*
tneïöch ttftftten/ enöe anbc« / tot ((root fcftanbael
enbe erger nifle bet onfcftitïbtgcCoe-öoozbeten/
in t openöaer tm;-buïbemi:3I}afu UDt nnclj ecnige
«ut / nocö cmge op-boutuinge ban <0ob£g itoc*
jfie i ban alleen / aïieen / een bbsl ftomi / een fcöim
ajan <£er / met b' in-beefbtnge ban eentge foete

&mn-W$fwPt/ öooj bat raaeltan ontffaen.

^oebanjcïj ban get Sflmpt eeng toaren ^trien-
g>o?gerg#/ ïeectonjö frcr toel be ||.-<®iirfta'

t»ec Ambrofiusinfön26.55jieff/baec ftp fclj#ft:

Het Priefter-Ampt , ( dien {waren Laft ) ver-

eyfcht , benefTens een ftreng Leven , een geruft

Gemoedt; vermengt met ïobere defticheyt.

3H^berom (cm be !^.<0!t*Baber Cbryfoftomus,

Ober be )MüQlbm Mztüxï 23. (o het Schipken
aen den Oever den Predick-Stoel Chrifti was :

Siet wel voor u , hoe ghy den Heyligen Stoel

becleedt ; want , den Stoel en maeckt geen Prie-

fterj maer de Prieiler heylicht den Stoel; de

plaetfe verheerlijckt den Menfche niet; maer

ae Menfche verheerlijckt de plaetfe : die wel

ende wetteiijck op den Stoel fit , falder Ere ende

Glim van ontfangen ; daeren tegen 3 diele met

on-eren becleedt , falder ongeneucht en fchande

van over-comen 3 want ,
ghy fit ter Oordeel 5 in-

dien
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dien ghy een vroom ende Godtzalich Leven ley-,

det, beneffens dien een gefonde Lere voert, fo

fuldy over een yeder u Vonnis connen fpreecken :

maer, fo ghy, ter contrarie , een gekmde Lere

voert, ende een beus ende ergerlijck Leven l,eydt,

{b ver-oordeelt ghy n felven : Want, met een

Godtzalich Leven , ende een gefonde Lere , on-

derricht ghy het Volck, te weten u Even-naeiten,

hoe fy behoren te leven , ende te wandelen ; maer

voerende een gefonde Lere , ende een fchande-

Hjck Leven , onderricht ghy uwen Godt , op wat

wijfe hy u ver-oordelen faL

©de IBenfc&cn ^n fcbamdïttan'Vnefen / barfe

fteel n:obigad cnbe aïte btoertoloebicfj tn bfecg*

ben 5ön f boef) fict gene bat fu leren/ felfö ftecï

ïangfaemenbe foberlijcft atftterbolgcn ,• buföani?

ge bcel fcnetöenber onber fomnüge Xeraéfêge*
toonben/ ben telenen idun&aer Inerte Vuil gebcn
fcbebencfecu/ Bet gene Nazianzcnus toeï fept:

Niet die gene fchij rit my wijs te zijn, wiens

WTjfheydt allene in wel - fprekende reden be,-

ilaet ; noch oock die gene , die alleen een vloe-

yende Tonge heeft , ende daer by een Romp die

ijdel is , ende ledich van Weteufchap ; gelijcker-

wijs derPrincen ende Coningen Tumben, die

van buyten heel cierlijck zijn toe - gepronckt

,

ende van binnen niet bevaten dan een aff-geziel-

D y den
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denRomp , vol ftanck en Wormen : Maer , wei
defe , die wel fb^er van de Deugde fpreeckt , en-

de nochtans voldadich is in Godtzalige Wercken;
beveftigende de waerhey t fijnder Deugden , met
een oprechten Wandel, ende Vromicheyt fijncs

Levens; want, ickachtedie Schoonheydt veel

meerder , die my levendich voor ogen werdt ge-

ftelt ; als het gene my allenich by een foet Difc

cour» werdt aff- gebeeldt : Veel beter zijn de

Jtijckdommen die ons ter handen zijn geftelt, als

die gene , waer affwy in den flaep heel fmaec*

kelijck dromen : aHoo is oock defè Wijfheyt

Teel fchoonder, die benetTens de Wercken blinkt,

als defè , die alleen een foet-vloeyendeTonge ons

te voren fpek; want alfo feyt de H. Schriftuy-

re, de Deucht enWetenfchap zijn prijfelijck,

in die gene, diefè in der daet verrichten , maer

niet alfö in defe, die-fè allenich in de Mondt,

maer niet in'c Herte voeren.

*&e®rpfrnifcftc #oërt Ovidius m*t&ertötfnoe

55oechWnfiinTraosformatie, imfretocïte fee-

gen; War ïegdy.hier en fwctft ;
het fien wie

datghybenr.

<8e
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©e lettre Wtv-<&tmQts

E. Heren Iuriften y Procu-

reurs , en Heb-Rechten , &c.

Wtntcr
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Rechts-Geleerde.
Wanneer ic^ V Corpus vlijtigh lees t

So draey ic/^ het als warme Kees.

Mits coomter datelijeken een

,

Dat , aen fijn Ring , een Do-
(ftor fcheen

,

«5ïjn Mantel hing hem op de

«Schoen

,

Daer toe was feven EU' van doen
;

Sijn Baert was grijs, en wonder lang

,

Beneffens dien , fo ftaetfehen gang,

Gelijckerwijs ons Dames de en,

Wanneerfe naer de Mifle tre'eii;

En wijders volgden hem van vëer/3

Wel vijfthien Boeren 3 en noch meer •

lek riep de Knecht van (tonden aen,

En liet hem in geen Regen ftaen
;

En feyd' , weet, dat een Recht f- geleerd'

Ghedie , gheviert wert, en ge-eerd
s

Een Man, die Vranckrijck, Engellant,

En al de Scholen zijn bekant;

Want
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Want als hy open doet fijn Mondt,
«Sbo ftaet een Boer en g&èpt terftondt ^

Niet anders, ot den heylghen Geeft,

Van Kints- been in hem had geweeft;

Niet anders, of mijn Heer Dodloor,

Bracht al de Patriarchen voor •

Niet anders, of fijn Herfen waer*

Der Wetten eyghen Leflenaer,

Jae ofter in lijn Bragem ftond,

Wat Bartolus en Baldus kond

,

Oft yeder Haerke van fijn Baerd
,

Elck met een Leges was befwaerd ?

En cft aen fijn gheleerde Tong,
Alleen des Wereldts Wijsheyt hong^
Het derde woordt dat is Latijn,

Fran$oys , of Griecx , of alfoo fijn

,

Waer van een yeder vveecht foo veeï>

Als Coridon in fijn geheel,

Hoor Boer , verftaet mijn verba\wel >

Sunt Leges
3
wat ick fegge fel,

U Buer-mans Kalf liep »inde Weyt,
6*o Lex , Ji quadrupes , dan feyt

,

Cum Gloffis magni Bart o/i
[

Mijn lieve Kaerl, fo richt-men jdy •

Mae*
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Maer , want voor mijnverfmitfte Breyn>
Geen ding , lbo groot , ofoockfoo kleyo,
Verholen is , of blijven can

,

Soo geeft my maer dijn Saken an-

Ift recht, foo veel te beter ift;

Soo niet , fbo kan ick , door mijn lift 9

Hoe erom het is , noch maken goet,

Als ghy de Buydel open doet;

£iet daer mijn ftomme Meeftersftaen,

Daer can ick met te rade gaenj

Dat groote , dat is Bartolus-

Dat , Baldus
;
dat , Cujacius ,-

Dat fa/ons 't ander, is Durant*

En dat verguld , dat is een Quant,
Die eens 't geheel Lovcmium y

Met fijn Dijpuyten maeckte ftom,-

En dat , is onfe Wiglius

,

Wiens Letters ick met reden kus

:

Siet, hier is Nattas daer is Geyl^

En dat Connanus; neen, ick feyl,

Voorwaer, hef is Menocbwr
}

En 't volgend is J{pfrochius.

Het Volckjen dat daer boven ftaet,

Die weten oock geen weynich raet;

En



DEVGDEN-STÓ01L SB

En defc , lees' ick alle dacgh

,

En Tnachts altijdt al effen gracg

:

En waerlijck, dat een Huyfman wift,

Wat Boecken in deef grote Kift

,

Wat Schat daer in begraven zy

,

Hy quam al brandende tot my,
Hier in zijn Decretalia,

Digejla, Matricalta,

Noch twee Glojfata Corpora,

Eheu ! quam chara pignora

!

Ojafcus en Gomequs,
Capicius, Calcaneus y

J^uccardusy en Giphaniw,

Doneüus ende Bufitis,

Pagninus, ende Clufius t

Cepolla, Farinacius,

Corrajïus, Coflalius,

Barafculus, Eulaüus,

Met Fabri Difputatien J

En oock fijn Annotatien

,

Wat dunckt u Boer,hoe foud eönMenfcki

Niet weten al fijns herten wenfehi

Die onder fijn geleerden Hoet,

Soo veel Au&oren dragen} moet?
El
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En dit is noch het thiende-deel

Niet eens , van t geen ick mede jfpeel:

Of meent ghy dat men foo fijn tijt

,

Gelijck een ander Weet-niet ïlijt i

Hola/ de Tabbaert, noch de Ring,

Noch golden Klau , noch fulck een ding,

Die maken de DocStoren niet,

Hoe-wel men-fe met hopen fiet

,

En
3
ofte-me daer als langs de ftraet

,

Met fijn-gewrachte Lubben gaet

,

Met Hande-fchoentjes Parfumé,

Off, met Moufiaches relevé ,

Off, met een Baerdeken, fö fpits

Gelijck de Pijlen van een Flits ,

Met Zijden Koufsjes om de Been*

Met vijftich Veters op de fcheen,

Met grote Rofèn op de Schoen

,

Och neen 1 'tisdaer niet mee te doen
;

Ick liep foo langh mijn Meefters nae,

Tot Leyden, en tot Padua,

Tot Heydel-Bergh , en Loven oock •

Men weit geen Do&ors van de roock.

Wat heb ick al geleden , Heer !

Eer ick vercreeg mijn Do&ors Eer'

Hoc
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Hoe dickwïls heb ick in der nacht,

Met groot verlang den dach ghewacht }

Ick meende iïienichmael , mijn Hooit,

Wierd op-gefneden , én geclooft;

Wanneer icK, gantfche nachten dóór,

Jn fludijt mijn tijdt verloor;

En waerhjck , die een recht Libel,

Secundum Leges , Hellen fel ,

Dat regent ons niet in de Muts,'

Gelijck een hopen jonge Duts,

Daer brengter een eén vuyl I(epkjckf

En , 't lelve ftoff is ofls ïhtplijck.

Hier waer het alles op de loop >

Indien ons enich ding ontfloop 9

Hier moetet alles op de been

,

Hier haelt-men't alles al by een,

Daer krijcht-me dan een Jutor off

,

Die liet een vinger dick van ftofF ,

En fal-men hem te recht' verftaen ,

So moetter Calepinus aen
?

En alf-men al de Leges iïet,

So raeckt-men noch te rechte niets
't Glofsatum Corpus moet dan op ,

Daer fit mijn lieve Kermjf-Pop
,

E Eu'
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En vult men .Letters fijn Papier,

Terwijl de Boer hem vult met Bier:

En wat noch meer dia wonder. is,

Dat 's o/tet van de Donder is

,

Want , 't rgeen hem hier Mzrmta raecft

,

»Seyt daer Maranta weer, is quaedt,-

Sint Feiten fpeeïter feker mee,
Al zijnder maer larijle/i twee, •.

So ifier een een Leugenaer -

En niettemiin fijii boordt iswaer.

lek kan't niet laten , dat ick eens,

U mede^deel wat ongemeens

,

En, t.geen ick u vertel, ick meen,
Is oock niet al te lang geleen

;

Een rijeker Boer die deed fijn Soon,
Ter Scholen gaen , en gaff goet Loon.*

Dit Knechtjen dcde grote vlijt,

En leerde wel in korter tijt

:

Deef' quam alfo , met aller Eer

,

Der beyder Rechten Dodtor weer:

En fo-men dqn gehelen dach,

In ledicheyt niet corten mach,
(MifTchien ofF hy een dach off thien,

Sijn Vrienden komen was befien,

)

Die
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Die hadde fijn Digefia mee

,

En lach fijn Corpus oock geree,
En dachte fo met neerfticheyt

.

«fijn tijdt te hebben aen-geleyt,

De Vader , als hy elders fach

,

Dat daer fb groten Bijbel lach,

Verfchrickte Van dit grote Boeck,
En neemtet tot hem uyt de hoeck ,-

En vraegt fijn Soon , en vraegt fijnVrou^
Wat fulck een Boeck beduyden fou ?

Een Boeck fo groot, mijn lieve Vent,
Dat leef-je nimmermeer ten end;
Waer op dat wederom de Soon,
Gelijckerwijs hy was gewoon,
Eerbiedich tot fijn Vader feyd'

,

Deef Boecken , Vader , alle beyd,

Zijn 't gene dat ick heb geleert

,

En waer door ick nu werH ge-eert^

Uyt dat Boeck , met die grove Prent.,
1

Zijn al de Rechten my bekent;

En 't ander, dat daer»byu lecht,

Zijn GlofTen over 't ganfche Recht:

Hier uyt fo maeckt het ftomfte Geldtl

Het kromfte Recht vaa al de Weidt 5

E z Hics:
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Hier uyt fb hren wy het Volck,

De Bedel-Tale, fonder Tolck,-

En oft fchoon yemant waerheyt fprack 9

So is dit Boeck ons Logen-fack

:

De Vader ftack deef' woorden op

,

Tot midden in fijn olde Krop

:

En fo fijn Soon des avondts laet,

Gaen wandelen was achter ftraet,

De Vader ftelt hem oock te gang,

In neemt een heete vuyle Tang,
En refuteert op fijne tael,

Dee£ lieve Gloffen altemael

,

En icheurde fo , van blat tot blat

,

Al watter inde doffen fat

,

En werpt van achteren tot veur,

De ftucken al de Kamer deur,

So haeft mijn lieve Do&or fach;

't Gefcheurde Corpus datrer lach ,

So haeft hy by fijn Gloffen quam É

En fo te reten die vernam

,

En vant de ftuvrkjes langs de Deel,

So fpeettet hem meer dan te veel
;

En riep, wel/ wat is hier gebeurt?:

So koltelijckea Boeck gefcheiut f

Wel
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Wel , Vader , zijdy dul , ofF mal?
Wel wat off dele dooi heyt fal ?

Waer op de Vader , halff geftoort

,

In kortheyt weder, met een woort,

Hoort Sone, laetufnuyven ftaen,

DeeP Guytery ftaet my niet aen,

En , hebdy anders niet geleert

,

So waerdy beter by mijn Heert.

Ick heb deef' Gloffen fb geproeft,

Dat ghy de Gloffen niet behoeft.

Een heeft my laeften fo gegloft,

Dat my een ganriche Saté kolt ,- <—

Voorwaer , ick ben dit Gloffen fat

,

En fchuwer om de gantfche «Stat
;

Men noodt malkander daer te gaft

,

Op Gloffen, dattet niet en paft ;

En daerom fcheurd ick al den bras,

Wat inuBoeck te vinden was^

Dus brengdy mymeer Gloffen, Kindt,

Ick jager n met in de Windt-
MijnfchoneSaet , mijn Buys, mijnHoff,

Dat namen my de Gloffen off

;

U Gloffen fouden 't felve doen,

Ick hield in t eynde niet een Hoen

,

E 3 Ghy
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Ghy alle, dan, wie dat ghy zijt a

Schuwt defê Ravens eens met vlijt ,-

Al zijnfe oudt, al zijnfe jong,
Sj breken Zegels met haer Tong •

En , fo ick eens gelefen heb

,

Haer Wetten zijn alft Spinne-web,

VVaer in een Mug gevangen blijft

,

Waer door men licht een Ofle drijft,

Vertrout niet licht, een jonger Heer,
Off Advocaet, u Buydel-Snoer

,

Geen Valeken-oog fiet halff fo nati

,

Geen Vos was ymmermeGr {o gau •

Noch Briareuf, dien groten Dieff,

Had ander luyden Geldt fo lieff,

Geen lood is hier op halff fo wis s

Als dit door-naeyde Volckjen is,-

Geen ftinckend' , dood, enfnodePry,
Zijn ymmer fo veel Ravens by,

Als by een halff gefouten Boer

,

Al focht hy 't leven van fijn Moer.
En fo de Boer rnaer Hcbus heeft

,

Ghy fiet dat Hel en Hemel beeft;

Men leydt dcnRcchter tKerck-Hoffpni,

E-n maeckt hem wijs, dat Recht is Krom,
Men
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Men draeyt de Wetten nae fijn Sin,

Ia , ftelt wel nieuwe Wetten in :

Men roept, menraeft, men tiert, en krijt,

Dat fchier van bulken 'tRaetHuys fplijt
j

En die dan vaerdigft liegen kan

,

En die dan beft bedriegen kan

,

(Al looch hy deuren uyt de haeck ,)

Verdedicht beft Partyen Saeck ,•

Waer raed-je dat ick defe ftel t

Ten minften op het tweede Vel,

Want niemandt hceftet bet verdient,

Dat ick haer heb , en houd te Vriendt.

N O T &
| E Wetten, fo Cicero gttupsftt/

zijn als een vafte Bande van een Re»
pnblijck, ofte wel-beftelde Stadt;

des Vrydoms Fundament t ende

rechte Pedeftal; een fpringendeFon-

teyne j een Hert* een Ziel , een

Raedt , een Regel, ende Lcyd-teugel totalie bin-

lijckheydt ; endegelijckerwijsonfc Lichamen niet

fonder redenen, foo mede, kan een wel-geftel-

de Burgery niet fonder Wetten beftierc werden:

U/ toatrwcrig: öpfept in frjn^atic Dien hn

€ 4. öooj
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fc002 Aulo Csecinna bebe : Alle die gene die het
Bürgerlijcke Recht veracht , breeckt nier alleen de
banden der Rechtveerdscheyt ; maer, wat meer
is, hy re-rijt deZelcn van'i Gemene-Beft, ende
van een heufch ende deugdich Leven*

Anitoteles öc gïj.Iofcöpft / fcïppcnbe \SCXi be

föepublticquc in fijn y. 5£oerft / nrto cnp toer*

fract/ b»it fobanicje jifêen'rftfn / bic be JDetten
betfmnben / bc gantftfic ftepu&ïrjrque ben icten/

enbe in't i* 2Soce&/ in'tVcap. fphbee ftrbcn-

COnft / fopt aïbuö : de wel-vaert van een w ei-be-

ftelde Stadt bettaet alienich in de Wetten.

<®itt£ mebe Ijet gcncHeracliius pïaeö te feg*

0en: b^ït de gantfche Burgery met ymmer fop

groten ijver behoorden te vechten vc of hare Wet-
ten, als voor hare Wallen; want een Stadt in

geender manieren fonder Wetten conde beftaen,

maer noch eniger maten fonder Wallen , Laertlib.

9* cap 1* Door de Wetten , fept Cicero, zhnder
frraffen geleyt op de Ondeugden, ende Belonin-

gen voor Deugden ih-geftèlt
_;
Wanr

So niet ecnflrafbaer Daet , met Straffe wen beloont,

Wacr toe het droeff geclach f

'Als niet der Wetten Eer, met Deugde wert gecroor.t

,

Siet wat de Wet vermach f

Durft yemandt bjt de Son om finder hette eomen,

Sy roofden hem fijn vjer ,

En moeft-me niet de kil van'tNoorderAxe[chromen%

t cJtyten bracht de Sterren hier.

Ccm*



& E VG DEN-SPOOR! 73

Cnicje ;iinbcr nocTitang / bie mcbe/met fonbec
rrbcn/ fommiger betren rrcleftcn ftebben bp be
SBcbben enbe bet <0etoccfffd bcr ^pinnen / in
betaeie&e/ foo enten ïrcftt offc onmnebtieg €rea*
tiiD> erfjewdit re ballen/ berftneftr; boeg/ in*

bicn baernettoat rjreotg acngeracc&t/ bjeeeft-

ter feer UcDteliJch boo.%

Zij«rri &h. /. c^. ^. Doch dit zijn fbdanige,

de wclcke fo ghyfe te wereke (telt , u Sake ver-

achteren; gaetghy-fè voor-by, fy beletten u;
vermaent ghy haer , fy achtent niet ; worden-fe

rtjck, fy vergeten u; Dit zijn Vogels, die de
Actiën copen , ende d' Accoorden vercopen ; de
Soens-Iuy van kant (luyren , haer eygen Baer ma-
ken , en fèlfs de Richters zijn ; heden contrahe-

ren , moreen haer contracten breken : ÖctiücTc^»

&e baer Caffiodoms toc-fc&iet/ ober bt(e tooojben
ban ben 7%* Pfoïm: Heere , de Twitters tergen
dijnen Hevlijjen Naem j <£nbetocbetOm albaCC:
Dit zijnGeeften ,die deLandenVrede weygeren;

de Coop-luy haren Handel, gewichte endeMate:
de Dienaren Godes , haer Eere ; den Adel , haer

AfTxomft; de voor-fit een yegelijck; fy fcha-

men haer Rechtveerdicheydt : ja, fy zijn (b-

dmich , dat-fe noch Godt , noch Menfchen, noch
Tijdt , noch Gelegenthevdt aen en den. Cnbe
anbermaeï op be felbige JDlaetfc : Het zijn Fiel-

ten op eerlijcke Gaftmalen; Ravens in'c execu-

teren; Beeften inVt famen-fpreecken j Houten
E f Hey-
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Heyligen in haer queftien ; ftencn Beelden in't

verftaen ; Blocken in't oordeel ; Luypaerts in

vriendtfchap; Beyrenin Boerticheydt ; VoiTen
in*t hedrochj Stieren in Hovaert; Wolven in

de Schotel ; eyndelijck , fbo in't minfte de lucht

van een roeilighe Buydel haer in de neufe coomt,

in een omme-fïen hebbenfè Argi oogen , ende

den Diefflchen Briarau handen ; Clem - vogels

klauwen; Laomedovs meynedicheydt, Vlyjfes

loosheyt, Smons bedroch, Polymncftors trou,

öfldeder Leuwen Godtzalicheydt.

Aian«s,mcbc 'm fön $atunj-fcjerbinge/&e'

frïptjtontie öet geftccrme bet fübüotattn / ïjccffc

op jjacc geboo2t£n-t>acï) öcfe trcffdtjcfee €eren-
t§tt\$ aen~geflagi>n«

Itferyemandt, met Geldt, off met een Har-

nafchgeftijftvan Goudt, defe fal licht connen

fteuyten den op-loop van7ullianus> de Blixem des

Toorns van Hettor , de cracht van Bi rcules , en-

de alle de lofe pradiquen van Vlyfes; want,

met fodanigen brandt is ontfteken de honger van

Aifdanige Heb-Geeften , dat alle de Rhetori-

cijns met hare wel-fprekenheyt , deSophiilen,

met hare fubtrjle*Argumenten, zijn ftaffende

(lom gewoden ; wanneer de Trommel van

Rijckf daelders i
Piftoletten , en Ducatons in ee«

Boeren-Beurs begint aen boort te gaen. €nbe

nocö mael albatt l Wanneer dePenning-Fleuy t

voort
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voor't Oor der Advocaten fpeelt , Mercurim

Pijp , en Orphciu Lier, yfmphions gequeel , 't is

alles ftom , de Snaren zijn (lap ; men hoortfè niet,

als't Gcldeken maerclinekt : jae, wat meer is,

rinckelt de Beurs , wech Cicero met u gladde

Tong : vechten de Ducatons , wech Heüor mee
i.Blixem dan ; wanneer-men by dit Volck Rofe-

nobels in ilach-oorde (lelden , geen Hercules ,

oft hy fchoon de Sone was van den groten Iapï-

ter 5 foude hier tegens hem in gevaer derven (tel-

len : Summa , *t Geldt verwint , het Geldt re-

geert , het Geldt bedwingt haer altemael : fbo

coamtetDatOvidiusin ftn€onfI bcrUüinnc Lib.i.

Eieg.j io, alöug frjn ^cïjoliercn cnfcerjie&t. a
Met een oecochte Tong , voor Weduwen en Wefen*

Ie fyreken > is geen Eer : oocl^ is beneffens defen y

't Gerichte veejnich waert, daer meer hetflomme Gelt9

En Rijckdom iverdt gefocht , als Wetten aen-gefielu

Wit meer ban tmföanislie ^francien/ rnöe
Clem-bogcïg begeert fe toeten/ bteïefe eenfeftet

JSoecftffcen oenaemtThomas Garronius , eettöfg
ingtaïtaenö/ nu in't ^ebet-öuyt^ toel rebeco*
men. 3£ocö ïth en ftcn niet nac-ïaten n meöe te

bcelen öet ocuöeel ban Comelius Agrippa / obet
buföamgrnabmögefÈre&en/ in eenS&oecftf&ett

fcp fjcm in ïatijn fcefcï)?ebcn/ ban öe Verkeert
heyt der Gcleerdtbeydt, fcaet Sp alfcmg fept.

Der
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Der Advocaten , Procureurs ende Notirifèn

bedriechlijcke Wetenichap , is een geftrickte en-

de forgelijcke Conft , op - gepronckt met een

fchone ?ijden Logen-Dwael , ende gebult : een

aen-geftreken ende onbekent Bedroch; dat is»

om den Rechter met een cierlijcke Reden de

Oren tefmeren ,ende mettertijdt naer fijn goed-
duncken te buygen : nieu-gevondene Wetten >

uyt vercierde GlolTen , ende andere verdichtfe-

len , naer haer eygen fïn , te maken ende te bre-

ken ; ofte haer by alderhande ongehoorde mid-

delen,daer uyt,(ofe verlegen ende gevangen zijn,

teontftricken, ofte ten minften , het gantfche

Geding 3 in der eeuvvichcyt te verlengen ; alii o
de Leges van rare Rechten aen te wijfen , dat

daerdoor de Iuftïtie werdt de handt gefloten s

der GloiTen gefach fodanich in te brengen , d :t

men de Wetten met voeten treedt, ende der

gener goede menir.ge verduyftert, die felfs de

Rechten hebben in-gefteltj in deferMenfchen

Conft ende Wetenfchap , befit de hoogfte plaets

het meefte bulderen , ende dat men fich in de

Gedingen in-ftelt, als aen de Vifch-merckt de ee-

mene Appel- Wrijven , ende andere baldadige

Schuytc-bocven doen ; diens volgens moet dit

de befte Advocaet zijn , die de meefte Boeren tot

twiften vordert , ende de lelvige tot hope van

haer aen -geveerde Proces aen-locken ken; ja,

met
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metGodtloofeRaedt, tot een goedt fïicces ken

aen hitfen : Hier, fchijnt wel/peelt deTong dea
Baes, wanneer-men twift verwecken ken, die

dan een Kat, fomen feyt, in't garen len wer-

pen, die het Mondt- ftuck wackcr roeren ken,

die den Duyvel tot Paltoor ken in -voeren , van

krom recht maken , van twijffel ende verwer-

ringen On recht, de Iuftitie met woorden de

Deure flayten , endc wijders een Poppe-Craem

van hare Wetenfchap maken , zijn de Hecht-

(Ie nergens nae. doch,

Een Richter,Me het Recht 3 met 'D&ul cnEer becleeh

Sit nimmer in de Stoéh als met gefinde Weet,

Iae , indien men noch kondè fwijgen gedwon-
gen door de Penning-nood, het geen deCon-
fcientie , ( foder eenige ware ) w^l verholen be-

geerde i want , ge'ijckerwi s geen van haer allen

jfondcr Loon , ofT Giften, fprcecktj en fwijcht hy
oock niet fonderVer-eringe. Laet u dit eenExem-
pel zijn : datDewftenes eens vraegde aen denCo-
mediant Ar>ftodcmHs , hoe veel hy creeg , om ye-

tnant een fpijtige Mondt te geven ?garTFvoor ant-

woort : een Braf-Penning Maer ick, feyde Dio*

genesjaeh een Stoter gecregen dat ick ftil-fweeg:

Want, ferglad ende femjnigis-der^Aëvocatéh'

Tongid it,indien ghyfe niet en fnoert metGiften,
1

Gaven , Wijn , en Bier , fo fwijgtfe nimmermeer*
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5©e ^tetöe Bet-€ermge>

*A E N DB

Staet - makende vergeters
van haer eygen STAÉT.

.

Staet-
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'Staet-Makery-

Engky y die Stoet van Staten maecfy ,

Weetdatter niemant Werdt geraecig.

NU \rolckjen.ghy,diealïedae&,

Gaetlos enledich bydeWaeg,
En clap-cloot daer wat heen

en weer,

Van Ionckers Knecht , en Iuffrous Heer-

Waer dat fijn Landen zijn verpandt,

En waer hy voor-maels was belandt;

Wat Maegden dat een Borger heeft;

En wat hy aen fijn Boden geeft :

Hoe dat aen yemandts fchrale Dis y

Wat leckers op-gedragen is:

Ghy, die foo wonder bent beforght^

Waer Heer- Ooms Meyd haer Koüflcri

borght,-

Wie Vader was van Tucck Kindt,

En hoes het in de Luyren windt •

Oft u daer aen gelegen was

:

Waer, op de Velden, wies het Gras l
Wat
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Wat yemandt op IntreflTen nam

,

En daer met door de Winter quam

:

Wat Summen zijn geregiftreert

,

Vbor't borden van een njcke Weert;
Een Muficant, een Violift,

Die van Mufijck noch Noten wift

,

Siet naer een goet Collegie uyt

,

En treckt fijn Snaren op de Luyt

y

/ •

So mede doet ghy Broeders oock

,

Doch in de Kamers fonder roock»

Men bakert fich wat in de Son

,

Off in de Regen by de Ton i

Daer rekent Bely geen Gelach,

Al duyrden'tfchiereengantfchen dach,

Men holdt een praetjen van de Buyrt,

Hoe lorden noch fijn doen beftuyrt

,

Waer van hy lbo is op-getoyt

,

Want hy is mager , en beroyt

:

Kulaeft-mael (ieycT de fchrale Nijdt,)

Waer aff ghy rechte Dienaers zijt >

Nu laeft-maö! quam een feker Man

,

By mijn, om duyfent Rijders, an,

Op thien ten hondert , 't was niet veel,

En oock fo kreeg ick vaft mijn Deel

,

En
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En ftond de Man vaft in fijn Schoen

,

lek woudet hem van avondt doen ;

Maer doen-mael heeft ray Sonder-baerdt§

Wel heel aff-grijfelijck bewaert,

Dien feyden : Broeder , weet ghy niet

Wat datter onlangs is gefchiet >

Hy is by volle Item van t Hoff,

Voor Prodïgus geleien ofF;

Maer , hoor eens , riep een ander Knecht^

(Die fomwijl met de Trappen vecht,

En 't fchijn: watfonders aen fijn Ring,

OfF aen t vergulden Vingerling •)

Waer plender crijgt de Man het Goet,

Die fo veel Weerden borden moet ?

Hy gaet fo wonder , en fo breet

,

Dat ick-er heel geen ftaet aft weet -

Sijn Huys is wacker geftoffeert

,

Hy rijdt te Wagen en te Peert,

Wel ! hoe ift moog'lijck ? hoe kan't zijn?

Ofr't Haerlems Water wordt daer Wijn?
Wat u belangt, ghy bent een Man,
Die wel fijn Renten leven kan

,

En , fo ick u te rechte ken

,

So weet ghy oock wie dat ick ben t

F Wat
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Wat dunckt u van dien ander Stanck >

Die ruym foö deftigh is als lanck }

Sijn Leven heeft hy al verpant

,

En oock fijn halve Ziel bykant
5

Noch pronckt hy als een Baftelier

,

Is dach op dach by Wijn en Bier,

En nimmer is den Excateur,

Off uyt fijn Huys , off van fijn Deurj

't Is Caffa , Pluys , off anders wat

,

Al 't geen de Fielt draegt om fijn Gati

Nu laeften worde my gefeyt

,

Hoe dat fijn alder-grootfte Meyt

,

Quam met een Vryer langs de ftraet

,

(Gelijck t met jonge Vryfters gaet , )

En, fo fè quamen aen de Waeg*
Soo neygde 't Meyfsjen vry wat laeg

,

Met een ontvalt haer , onder 't Cleer

,

Een ftixk van c geen men Hembdenheet.
Dat fagh-er uyt, ick weet niet hoe,

Gelijck de Vaet-doeck van mijn Schoe :

Een longen, roept, ( d.e't effen fiet,)

Hou! Meyd,vergeetjuNeui-Do. ck niet:

Het Boetfjen neemt den vuylen Sack

,

Die vol met lofle knoren ftack;

Hy
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Hy meent hy heeft een grootê Buyt J

En haelter niet dan Vuylnis uyt:

Wel T dunckt u dat fo wonder vreemt.?

(Sey Gofèn
,

) dat ghy hier van teemt >

Wy ftaen hier nu ; de praet is foet' >

Hoort wat ick u vertellen moet:
Maer docht-je wel dat lan de Buys y

Sou kaler wcfen als een Lüys >

Dat Huyf-gefin kan niet etn Iaer,

De Plunnen houden by malckaer*

Nu laeften, fo. fijn Echte-Vrou,

Wat Geldt op Intrcs hebben fou §

Men doet beleërdelijck verfoeck,

Te fien het Regiftracy-Boéck

,

Hier ftondcr duyfent

,

! daer noch drie j

En op een ander Poft noch twie:

Meii reyftte Land-waert, om te fien,

Daer ftonder fulcke noch wel thien
i

Nochtans , 't Geluck dat alles fiet

,

Hielp defe luydén uyt 't verdriet,

Daer ftérft een ouden Tptebel,
Dit hielp den foberen Gefel;

Dus kan t verkeren , Lieve Kindt

!

Gelyck men vaeck gefchreveu vint,
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Jae , wilt ghy daer Exempels van

,

Riep weer een heel geleerder Man

:

Tot Romen , fo ick was Student

,

Heb ick een armen Helt gt kent

,

Die Packjens op fijn Efel droegh,

En hadde, nae fijn Sin, ^henoegh,

Ey! hoort eens, wat den Hemel doet,

By defèn armen flechten Bloet,

Sijn Over-Vaders Befte-Vaer,

Die hadde noch een olde Snaer
;

En al 't Geflacht was afF-gegaen

,

Alleen tot delen lompen Haen
;

En fo hem dit, door fijnen Vrient,'

Met vreugde werden aen-gedient,

Hy werpt de Zelen van fijn Hals

,

Verlaetlijnvuyl-gewin, en als: (coopt,

Men ruylt
5 men tuyft , men plengt , en

Tot dattet al ten achter loopt:

Daer cruypt den armen olden Sot

Al weder in fijn Verekens kot

:

Doch
;
twalefE heeft de kloek , by naeft

fi

Ick denck ick my ter maeltijdt haelt

,

En ghy, mijn Vrienden altefaem,

U Maeg is mooglyck oock bequaem
;

Noch-
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Nochtans, wat Stactick raem, offgis,

Hier in , ick , alle reyfèn mis

,

Ian Gat gaet alle daeg te Wijn , —

.

Ën wil de grootfte Meefter zijn
;

.

Hy fpeelt met klinck , en oock geree

,

By Edel , en On-edel mee

,

't Is altoos bruyntjes , net , en fraey

,

En 't clapt , gelijck een Papegaev ;

Sijn Kinders, aerdichjes, en fchcon,

Die comen cierelijck ten toon
;

Hy heeft noch Schulden hier offdaer,

En geen Regifters van gevaer
s

Ick ken niet weten hoe die Man

,

Aen fulcken £taet geraken kan.

Maer , Broeder , wacht tot morgen
vroegh

,

Sey fpitfe Sclrimp - Oom , en hy loegh

,

Hoe-wel ick niet te wel en weet

,

Van defe man het recht fecreet

,

Ick meen , de Kloek op morgen tien

,

5 al ick 't u ai te wel bedien-

Mijn tanden jeucken nae 't Ombijt,
Adieu , tot op een ander tijt

:

1? 3 NO-
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N O T B
<£t tooejbe&en JEmuhtlo , 'on*

ber be Hatijnfcöc Hucto?en / ten

quactften genomen 5fjnbe / maefj
on onö met reben Slaïoufp/ cfje

iBar-gunfi / taegen fün epgftcn

#aeften toel-baren / ^aet / &ff-
öunfï / HMjbichept / en 5Hcfttcr-dap / gfcenoemt
taterden^ enbe pïaeft albuö befcftjebcn te toefen:

®at bet i$ ; Een befroettelijcke Sicckte des

Gemoedts, waer over yemandt fich vergrimt, over
de Eere ende Gcederen die fijn Even-Naeften van
Godr ende de Ponuyne toe-gefonden zijn ; dat hy
niet die felvige , ja oocje geen groter, mach befïtteiu

©oojtoaer / een fcnanöcjrjrhe / en in Der t\üït*

fiept ongencfelöche $c!ïe / fïr$benfce b*l bireete*

ÏÖch pegcné De'Wet becïteföen/ ehbeonbcrün*
ge toeröjaegfacmnept; nopend ben gentn/ bie men
op'tnoogfterjefioo^e te beminnen ,• WcUkc bc*

fceiijtne Eonbe / foo feer gcouVueiijch té fi rtjbent

e

jegentf be &ep|ige &cltt»fmp?é/ niet op ren/ mnec
op ontaïlttffte fpaflagien ; £§pt m<t feïffë be
^ere Cönfhtè totMn&ff-gonftigenPrarifaen,
Matth. cap. 22. verf xj: &c, <0 - fe Jjein / on*
berfoechenbe / tóaegljben / tocicne be grootfie

3&rt taatf / ttwr boc2fe (owttxx jalifptórrbfnï

(HuvUcvt toe gijp öebcttfcncgfcöe ïftvocütifcDe
Pharifieen ! )

Ghy fult Heflf hebben den Here nyen Godr ,

üyt ganicher Henen, vj>ï ganfchei Zielen , e«de
; uyc
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tryt ganfcherGhedachten ; dat is het eerftcenda

trootüe Ghebodt , cnde het twede ; dcfèn ge-
ïijck , \$ ; Ghyfult lieff hebben uwen "Naeften ,

ghelijck u felven : Aen dcfs rvvee Geboden hangc
ée ganfche Wet ende de Propheten.

WQÜCtÖ/bt ^epï!CTc€uangcli(l Iohannes,m
fijn eerde alGCmine Ibenb - 55?tcff cap, 2. $. 4.
0302-gacn^ De fcinberen <£5obtg tot onbetlinge

3tteföe rjecmmenbe/fcaert albng upt/ op ben nijbt*

gen 3üff-gonft / enbe 3La|ïcr onber be 2S2oeberen

:

Het is een Logenaer, diedaerfeyt; Ickhebbe
Godt lieff, entfe haet fijnen Broeder ; want, die.

fijnen Broeder, dien hy fiet , niet bemint; hoe
fgude hy den Here connen beminnen , dien hy
noyt ghefien en heeft ?

9|tem Rooi. 12. Laet ons malckanderen lieff

hebben , ghelijck Chriftus ons liefFghehadt heeft

,

met eenvuldiger Herten.

3©eberom Iacobi 4. Wie fijnen Broeder achter-

dapt , ende ver-oordeelt , die achterclapt de Wer«
Deateronom 22. Men {al niet ran fijnen

Naeften ont - trecken.

Syrach 17. Een yeghelijck fal den laft fijns

Naeiten helpen dragen.

Syrach 2 f. De Liefde des Naeften, is Godt
aenghenaem ende den Menfchen*

SCcn alle befe ©aflhtjfeii / unt «J5obe£ Dcp>
fi^fl ïDoojöt / cnbc bie-b?r notfi ontoUtjchc $rjn /

fal nicmanbt eoimen bcfcOieYJcn toiubcn / batmcii

fiin acn - gdefttwen &2ïent>f / fijn gïjcfronton

gheffen / frjn Ch?iftdi)chcn 23>D>.öer / fa\ / tomen

fepr / met !QOen£>cöocncn oftirer-öalm ' fijn fty*
$ i leii
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len bao2 bc gantfc f)c &tabt mif-gu^fticn aff-trctti'

petten/ beleggers? fn «Cantopjen / nopend fijne

conbttien/ bao> frerete g>pr>ong / ïaten iMfircren/

öaec uptcopun nemen; bcfeluise op Ifèerc&ten/

Straten / en vrjanbd-pUetfen/ acngian alleman/
effin openbare herbergen/ m Caueernen/ bm
<®ntoeten en /D002 ben cnen23upbel-lupfer / of*
te een anberen v£5efb:-ruclnigen ^oer?n-ïuc erbt/

enen ulmbt-ftenben Comuto , tot firöofTerviije en?

be fc (1 möe / ö Tljf-jtamdeiiöe laten pnmuneieren/
aï$ of et openbare en e san ben ISobe êententten
tDa :cn gctbcefl ; ( Dïborji, qnantapetularitia!)

öaer fat-men ban aï eonbe-men boo2 een befmeer?
be23*ü niet fien/ al conb -men drommel nor8
Crom^et/ Canon off g^off^lMiefffjut/ op [jon*

bert mijlen boo:cn/ ïnat pcber in fijn fteuefcen

fytft; boe tieel be Slachter geeft gebo>gt/ taat

bOZb be 25'OUterp upt-fleccïU / tDat cent per ten-

to, Kient op föcnt/ can alle Vicg ten aeljtergaen:

ja / "mat meer i$ ; men feanber bo 12 een gro eSSjil

fonbec 45\a{cn 1 romen re \t(m t ftoe tiat frjn epgen
^öcic-baer / upt arme enöe berjo-frige Wccf-Mn*
beren op-gefloc&te ©enmngen/ bcm ftlticn m fïu-

tueïen Cïompcn / frjn 3ÏDrjff ïn't g>amaer / frjn

üttnberöacnV'Hltacr/ frjnèeïe boo> b*n<Dup*
fcel/ l)icïp : 3Bat bunr&t n nu tinn batlftegiflcr/

ükfo acrotch / tipt Ifèenfrtien met tm rcbeüjcfce

WiM begaefe / toébentn ^tVcUt furiën gctr<inf<

fu>meerr* bit <*5cfï Kitte beeft cn£ benSuhr.oni^
fchen (£er-<eöcp?er fecr ncttefees fiff-ge&ecïot / in

frin Cranffjjmatfc ; oacr bn / fcfjnjberibe cfcer bit

*0e(ïntufcc/ aïbu£ gefpjootlutt jceft#
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De bleycke Gefenheyt is in baer mondt gefiten,

fiaer Lichaem , als een B^ng , door hongerige Beten *

*t Geficbt verltefifiin Pit
;

baer Tandenfien als Hpeft;

De Borfi is ijdel Gall ; 7 Fenün baer Tong verwoefl

;

iSoytfachmen , toteev Lach, dit nijdich Volcl^genegen,

Ten tvaereen ander Menfch in Armoed leb verlegen
j

Geen machtelcfe Byfl ,
geen Slaep hei lemt haer Hert

,

Dewijl bet ftaeg en Jiaeg in forgens Yver fmert ;

Sy fien wmgunflicb aen,Jyjien, doch fonder reden.

Al dij der Aerden Bj door 's Hemels gonsl betreden ;

En met te min , den Bloedt vergrimtjicb , en verteert,

A\s Voorfyiet, Gonsl en Eer, een dcftigMenfcbvereertl

Hy lacht enfmaeltfe nae , doch , nieremm , Jij n finalen t

Coomt opfi]n eygen %op uit laesle neder-daten.

S&efcuijle bit ban toioojbcnüan een Hepbenfcïjen
<Dic& ec tfin gefpj ochen/ totleringetoan<0n-
C&itoelBenfcft n/ tot toeïcher^ ttjben aiir.e*

be fcefc Pt-fte bedeelt beferen fabbz; toant/
toanreer iö boef) befe &taet -fucfttige fvm-ma&e'
rp tmr be 3IDcrilt gemceft * be ^Dur»tt£ï mif-gunbe
be Engelen, ben (£emel ; onfen ©aber Adam,
f)et $arabttè ; Lorh, fijn rnp^ljcpt; lob, ffjn

Ï3oo:-fpoet ; ben £ecre Cbrifto, n:et alle fijnApo-
ftelen cnbc Euangeiiiten , ber &ïpöer,cn2&chcrin*
Ge: 3£teftemin/fptna£cen<DuïrtHl/ cnbcfaïin
brr eruVDieftem fn De £cftoïe toan 35 ff-(pitifï /$act

mbeüMjbt/lDcl Reaor Magntócusöiijsen: boe&
ben ffléanttfftsnfrörn^ffen-tocpta/ bietoenmejj
boG2 €;i2ifli 43ebao:te ten<3raïiaen'rften >&ou-
3Drnt toa^/ tuerpt Hem bttföanigm Argument/
op frjn 23oer£ / te öojen,
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J)e Nijdt , het flinckende Fenijn,

Wil in der Menfchen Herten ^jn %

En int Gebeente woonen ;

Hy knaeght baer Vleejch, hyfuygt haer Bleet,

Mifgunt Jijn Even - naeflen t Goet >

En tvil geen Goet belonen
;

Hy dut , hy (uft 9 en truyrt altijdt ,

Tot dat hy feljf in Wan-hoop fphjt ,

Int }>nerjjen van Jijn Tanden •

Hy vriefl van AJf-gunJl , en hy frveet^

Wanneer hyyemandts Voor-ffjoet weet ,

Hy lacht in hare Scbanden

Des Hemels Licht
3 de foete Spijs

;

Van fijn Gebuyren , maeckt hem grijs 3

En hy beflaet te beven
;

Al rvoud hem fchoon , ja felffs Inpijn

,

Den Neö:ar£/j der Goden Wijn,

Tot dees beloning geven '

Solecker is der Naijlen Haet

,

Seo fuycherig?s Aer-mcws Staet 9

Waer datje tó n te vinden
*

Och ! dat doch yeder een de Voer,

Van Vader en van Befte-Mwr ,

Befiooffa met eygen Winden]
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©so2toaer / be tribt fon mp outfcefeen / fjet ®cr*
te fcefterben/ ö f t «töcmoettot eenige trcugcnb£ ^>a*

hen onueguaem toerden / inbicn iren De bupfenfle

paffanie/ foo upt £d}?iftup?e / <®ïM&ar>enn r

Pniïofopften / poëten / enbe riteer anbere 3&eug*
ben-g>pegetè' fout* ter ftalen : aiïecn fal ubir/

ctoer befe ptflücmiaïe Coctffe / cnbcbefmetteïijc*

fee &iecnte/ tot em generale Heffe enbelDerma*
nin^e Dienen °, niet ctteen / bcrrnitg %$.v J§ppocrt*

tiftïje JBenfrljen/ (foren u tvtt te $tiiin tan
UDenfffien ber-eren mrefi ) niet ccmienbe fc[)u>

toen / nc'cnrang leert aeÊter-iaten / enbe bat ban
langer Saubt/ p/e!t)rfcerfcDr)3 gitreenlgrh fïrare

«Eranr&öeben / 0002 ïanöfacmfierbt be$ Ctjbtjf

bergacn/ genomen upt ben $?. <6utbaber Cypria-
no , Sertn de livort,

"

De Nijdicheyt is een \ycrtel van alle qnaet , een
Fonreyne van de Moordery » een Schole van Zon-
den , een ftoffe aller Mifdaden , &c. Alle de Beuf-
hedcn hebben enen fekeren loop , maer de AfF-gnn-
ftigheyr, alleiints vaft ftaende ; blijft ende vol-hert

in een geduynge Zonde, Ende hoe meer den ge-
nen die benijdt werdt, in fijne Sakenvorderr, boe
meerder A rï-gonftigen Hert in brandt en blaeck
*erfmelt; hier door komtet , datmenoverftraten
draeghteen wreedt Geficht , een doot-geverfden
Trony , een bevend* Kin , et nfpitfen Mondt , die
niet dan fchelt en vloeckt over fijn E ven-Naeften ;
een Handt, hoe-wel tot alle v. raeck - genegen ,

nochtars ^ fonder Swaert
;
doch, eenGemoet,

met Feusheyr, Haet , en VVan-gonft, fteedts

•ntltekeiit
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J&u geefTitft u/ toacrbc %tftr$/ tt bcbenrltfn/

Socöetfiebcnfbarg^/ fo ft?rr <ü teer / inbefeon-

eugenbe ïE frelt / frp onbeurrerbe Itëenu fcni toc-

öact; toat Seïeufp/ tont SlflF-gunfï/ tufic&en

39abcren fefnbr / £iufiercnbe ?5?oeber / toojfcerg

önbetc2&icebM®frtoanteri/ ommegaet ; toie faï

Sbocfi pemanöt brrtroutoen / al toner 't fcfroon bat

ï)p in JJfêoebrrg &rmm (liep/ nae bc toetuben ban
tom toC!02ttefic!tH&efl ©DÜöfOOPÖ Seneca: L»£r*

naturalium quteïlion.

Wat lal n.y connen verpletten, als den Hemel
viel ? waer fai ick connen blijven , als fich de Aer*
de fcheurt ?

JHIenenbe nïfo/ bat ftp nergens typtoa0:
fo 3tjn ton mebe / ban 2Cr5ter-c!ap /l|aet /$ijbt/

Cïibc %mQtv$/ nergens b:p/ al toaermen bp

ftn cpgen S^oebct ; baerom beftertigt bit.

Doet wel , en weeft te vreen

,

G'looft Vromen 5
anders geen-

Geeti eerüj'c%Menfcb maeckt aer-mans Staet,

Die Jelfsjijn Staten achter loet.

©e
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Aen de Medicijns?
MET S ^ M P T

MonfieurlonckerDo&or K o e-B e e 3 rê
ende alle fijne Complicen»

Medicus;
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Medicus.
Vergeet my met • icl^ ben dit geen

,

Die cioode Luy help op de been.

EN liet, daer ginder comt van veer

,

Noch een , dat is lbo goeden
Heer,

Voorwaer ick deed hem veel te

cort.

Indien ick hem hier buyten fchort
;

Hy ken Latijn , en Griecx , en Wals

,

Frangois , en Duyts , en alles als ;

Dees bint geen Procureur fijn Jchoe,

Of geeft hem in het minfte toe

,

Als d' Advocaet van GloJJen preeckt

,

Hy van fijn Medecijnen fpreeckt •

Wie fal van haer de voorfte zijn >

Dat Oordeel ftrijekt-men by de Wijn:

Is Bartolus eeii groot Iurift

,

Wie fêyt Galenus minder wiftf

Maefkt Baldus 't alder-cromfte recht f

Hippocrates was oock niet flecht;

Roept
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Roept Iafon van fijn Deeretnel ^

Sy fwetfên uyt haer Vrinael >

En weten dickwils niet een Fijg,

Oft 't Boeren is , of Mere - M:jg :

Bafta ! mijn Pen / loopt niet te hoog

,

Sionoor Doftoor heeft fchalcker oogi
Gneen Medicus is half foo flecht

,

Ja , geen Lant-vaerder heeft een Knecht

,

Al (ach hy fcheuyn, al was hy fcheel,

Of hier toe weet hy al te veel ;

Wat foud dan foo een kloeck Monfieur>

Dees fiet de Menfchen deur en deur»

Hy fiet, alvraecht hy niet een mijt»

Wat uyr dat ghy gheboren zijt -

9

Hy fiet de Boeren uyt de Pis

,

Hoe ver , de Rijp van Troyen is
;

•

En waer-je woont , en wat-je deert

,

En waer-je flaept, en wat-je geert,

Jac wel, ick fegh-je dat hy weet,

Üp ander-halve Luys-duym-brcet

,

Hoe groot ju Milt , hoe groot ju Maegh
%

Hoe groot ju Long , hoe grootju Craeg

,

Hoe groot ju Hart , hoe groot ju Blaes .

Hoe groot ju Breyn , al waer-je Dwaes ~

Wannee?
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Wanneer-je quaemt aen t ongeval

,

Hce langh ju Sieckte duyren fal,

En oft-je fwaer met Kinde gaet >

En oft-je niet veel winden laet,-

En of 't een Soon of Dochter is

,

En oft ju Man te Slechter is >

Of elders by den Indiaen ,

Dat kan hy uyt u Pis verftaen
;

Dit alles weet hy foo perfeckt,

Als die een hant vol Vloyen deckt;

En treckt hy dan fijn Mantel aen

,

Om by fijn Krancken om te gaen,

Ten eerften >
(
ift een groot Cadet ? )

Hem werdt een fachte Stoel gefet

,

De Knecht die loopt om Allen-Wijn ,

Daer moet doch een Gefontheyt zijn ;

De Maegd, die brenet een arm-vol Holt,

Want , 'sWinters ift gemeenlijck colt;

't Is oftet wonder veel befchiet

,

Heer Doótor , brand ju Leerien niets

Dan ift, Monteur, hoe gaettet u>

En iflet oock wat beter nu 1

My dunckt u Puls is ordinaet •

Neen > neen , 'tis nerghens nae foo qraet

,

Gelijck
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Ghelijck't wel gifrer avondt was

5

Dienaer , waer is het Water-glas ?

Langt hier een weynich en Choffoor ;

En warmt d' Urijne dcor en door,-

Laet fien of dees' Febriliteyt

,

Sich noch niet v^n de Jecur fcheyt:

Mijn Heer 3 't gelijckr aen li XJrijn y

,Dat u niet wel en voecht de Wijn,
Ten waer daer eenich Syncope,

Oft EÜafts u fchade dee
;

En want ick hier voor heb gevreeft;

Ben ick aen d Officyn geweend
Daer heb ick u , tot u gerij ff,

Géprsefcribeert een Lenitijff,

Alleen uyt louter CaJJid,

En acuterdet wat daer nae,

Met vteynich Dïagridio,

Bequaem tot uwen Stomacho 9

Ten eynd' de Bilieufe vocht >

En Tblegma van u fcheyden mocht ^U Vires* Heer, die wijfefc aen,

Dat ick niet eletlijfcan gaen,.

Want uyt een fwaer Purgation,

Hypenatharfis volghen con-

G 0è
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De Weerdt in t Wijn-Vat , had onlancks

Oock in-genomen weynich Drancks
}

Maer, hoort eens, hoe het hem bequam,
So hyt des morgens vroeg in-nam,

So vielt hem , .omtrent feven uyr

,

AI vry een weynichjen te fuyr ,

En had al twee-en-dertich mael,

Gefeten op fijn Kamer-Bael

;

Nu weet-je wel wat dat beduyt

,

De Ziel die wouder enckels uyt •

Nochtans , ick bracht fb veel te weeg ,

Dat ick het weer te rechte creeg
;

Ick fchickte my aen d Officijn ,

En eyfcht' fijn Ordinanci ijn

,

Daer was omtrent de. helft te veel,

D'Apteker viel de bft te deel
;

Wat my aen-gaet , ick ben geen Man ,

Diet fo befcheylijck.mifTen kan.

Te meer, Gaknus ons beval,

Dat men modeftè drijven fal
;

Doch
#
Heer ^ foo haeft u 5ieckte daelt,

Of t punt van Declinati haelt

,

Soo fal ick doen al mijn devoyr,

En al den onheyl comen voor,
En
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En reynighenu Vifcera,

Opdatmen fteeds methodifch gae

:

Nu dan, mijn Heer ,ick feghBon-jcur

,

lek weet men wacht my a la Cour

,

Vn Gentil-bomm , vn Comte grand
,

Creeg gifter een meed in fijn hand,

En, foo mijn Heer wel felver weet,

Dit Volckjen houdt doch geen Di^:
Hier waer ick dan oock gaern eens by

Op dat hy d' heete Wijnen my',

Want lichtelijck een Coortfken rijft,

ndien men haer niet onderwij ft:

3ock noch een Juffrous Camenier,

Een leerjong 5chaep, een nobel Dier,

^ïer buvten, vaft een uyrken gaen,

s met de iScheur-buyck feer belaen ,-
'

enPlaegh, ons Landen heel gemeen,
<ae , naulijck onder twintich een ,

iy hebben hier een treckjen van,

Zy Kindt , ofMaegd, ofVrou, ofMan;
n hier in ben ick foo expert

,

)at ick al ons Doótoren tert;

•eef Beeften fien (ick werd foo beus)

Jict verder dan haer cyghuv Neus;
G 2 Ons
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Ons olde Lceraers meenden meeft,

Daer is noyt eenigh Sieckt gheweeft,

Die , fonder Coorcs , den Meniche trof,

Daer ftae ick by , ghelijck een Mof,
Deef ' woonden aen de Grieckfche kant

,

Wy in dit koude Noordtfche Lant

,

Was haer de Coorts famihaer ,

Wy hangen vande Scheur-buyck'gaer,

Mijn Heer hoort wel, dat Argument

,

Comt uyt geen Hechte Boere-Vent :

Nu dan , ick weet mijn Mgri zijn^

Voorfeker in geen cleyne pijn,'

En dencken , dat ick haer Verdriet ,

Of heel verfuym, of achte niet,-

Vaert wel, mijn Heer, tot avont toe,

En weeft doch weynich op u hoe

,

(Vant Leven hebdy doch geen noot-

)

Dat fich de óïeckte niet vergroot,

Of door een quaet Governement ,

Of door wat aers , my onbekent

:

Och / die maer daer de duym op had,

Dan ging Heer Dodtor Koe-Beeft glad

,

Geen vierndel-jaertje waer foo goet.

Mijn lieve Kraucke leggen moet >

De
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De Meefter wurgde van geen dorft t

De Vijfel clonck wel dat hy borft

,

De Knecht die liep wel dat hy fcheet.

Eer hy de Drancken ei eeg gereet ,

Der Krancken Beurs , al waiï een Tas
,

Soo vol als Fortunati was

,

lek wed, hy ymmer in een Jaer,

Wel vry w^t veel gemindert waer

:

Hola ! mijn Pen ! ghy praet wat heen *

't Is Mwjieur Koe-Beeft niet alleen

,

Maer die van Caan in Galilée,

Als Tilgrum brenght fijn Bulle mee

,

Die op het Weei-Tou cloeckftudeert,

En by de Speel werdt uyt- geleert

,

Lie door de Pr.etck-ftoel henen 'glijt,

En 't Capsken op Staketten fmijt;

Die van een Cloppjen maeckt een Wijfff
Al was haer Va'er van beusheyt ftijff

,

Die als een vuylen 'Jpoflaet ?

Sijn Schaep-Stal en fijn Kud' verlaet,

Dat zijnfe die met Winft en Vlijt,

En Schrobbery verdoen haer tijt,

Dat zijnfe, diender Armen Bleet ,

Vaeck Landeryen bouwen moet,
En
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En uyt der Wefen naer Gefpin

,

Verbeyden t Goddeloos Gewin,
Dat zijn Doctoren uyt een Sack,

Die vol DoBoors T^ecepten ftack -

Wil 'teene niet, het ander moet,

Sy zijn doch altefamen goet
;

Steeckt yernant dan de Voeten uyt
j

Hy is begraven, eer beluyt :

En hier voor waerfchout hy fijn Maet,

Die over yemandt anders gaet;

Enfeyt, hola! daer.leyter een,

Deef Medicijn was niet ghemeen,-

Jae, Godt vergeeftet my oock wel,

Ghelijck een ander goet Ghefeh

De Aerd' bedeck-fe menichfout

,

Die nimmermeer de Son befchout,

Dit ï's.haer enichfte Beclach

,

En t' helpt fo Veel
•

' alft helpen mach.

N O-
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N O T ZE.

<©e boojtrcflfcïtjcftat <5ata / fce

g Xoffcïtjtfce Confrc Der Jööebitijnen/
k

té aUetoo£gehoubengetDeeft;br>n
I ïoien / enüc toner toe be.fclbige ban-

'sïlDerelté begin té in-gefïelt / fcp

toat perfontn bebtent cnbe geijant*

habct/ fontsc booztoaer rngti fobere $en bcel re

fttiach cnberetrathrcteo.3 $i)nte bcrljaten/ aen*
gefienirti/ inbetbeVncrchenbnnbtfcn/' 'guaïijcfe

begin / iti\ frogge het epnbc/ foube tonnen binben ,•

bctaijlei fjaer oo2fp2onefc fco onbcgrijpe!i)rft / bp
pebereen/ boojbefenitfgc-arht/ Damien-fe roet

reben / ben SitmogenDen <5obt> ten Schepper n(*

!cr bingen / heeft toe-ge-epgent / a1£ met ftjn

onbegrppelijcfte <êcheppinge fijnen aenbaneh ne*
menbe ; tuant / te geïtjek met be SBerelt / 5tjn me#
be bebïoepfamcCriipberengemaecftt/ (gheïijtfc
iWoyfes Gen. i. gefupgt/) fo tot Ecebifel bet
Jfëenfthen/ als om hare cramftfjcbüi ïtë&fc irebe
te genefen. éeftffift niet baer ober be bnjfe $fe*
b:ccvv lefus Syrach , met boo:-b£ingenbe tooo?^
ben / bannen ben Medicum egrn fal met beooog
lijthe <£erc i bat htm X^c ftere gefchapen heeft I

bat hp ban btnSfiber-hcogtïen toomt/ ttïe oen
#5cbcr t£ alïc^ «Boette? > bat bp ben Medicum
groatmacchtbpben Coningm* bat hp be JIBebt*

tijneu inn ber^êrbtn laet fcuaffen i bat een bernnfc
^ 4- tig
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Jig SBenfcöc bk feïbigc mtl beracBten fa! ; tonnt

Op bacr t>oö2 öcpïct De fmertcn / enbe bacr ober
gé-eert bJihtin* beeft niet be Coning Salomon ,

t>e aïöcr-töijfte bnbet ber jlècnfcljen ïtinberen /

genoecöfaetn Gnbcr&cfen in't 3. Boeck' der Co-
ïiingen, cap. 4. verf. 33. ban bc 23cmcil' 9f0O2tC-

Icn/ Crupocccn cube anberc <ö5etoaffen * fccgiiv

nenbC ban ben nogen enbe jrcffclitcRcn Ccber-
25aom / op bm 53crgft Libano , tot fce albcrmin-

ftc<£tnpbcken£toc/ bic upt bc Stenen fp:uptcn*

ftccfr Up niet göcfp20ochcn ban nlöeHiflribe<*5c*

öiertenénDcBccl ban bc ©ogdenbe^licffttjÊs*
ban be cruppenbe bieren b$t Mït^tiii cv&c be

3D:flcficn bck*$Bcp2S i ïlorpt niet ben nintiingcw
David feer bancnuaer aen fnn 45obr/ pfajitfij.

$>cere! ggn falft mijn H?ooft met riecnenu'^ïp*
cnbetneberbüiin frjn ; i.Pfalm* I^eerc! tnafcïn

mp met fifopc/ ban faï kh remi $ön* ü?ccft

niet b' ?Himogcnb£ <ö5obt/ 'booj ftjnöèpïigen €n*
ijeï/ ö£'n jongOciiTobiasccniifècbiajnc geïeert/

om boo> berooefc ban öeilctocrccnc>$fflrj)tg/
ben DofriKöecfï Afmndj te rjfrb:t)Dcn ; tnic met
«iSaüe bc kï)cllm ban bejtèö'gfti fnncs ©abers?
te bomafiMKt'ïen 4 [jcefihrc? fdber b:rücbe£onc
<&ob£$/ öiifer. aller gaïicï)i.naup* / (Irft tot een
Medicum gtjcmaccfrt / fa ïfy $e j$3c larf feften fup-

berr.e -! ben Crcngelcn bctbtpanbclcn l btr 23Im*
Mogen / m&AiJfct&fe! bcpc.-cöcnbf / OctHieiit
bedeelde i Uud nietöc feepligc <£tnngcïïfï Lu-
cas een Med.c\:s? gdnedcrUntë mebe bc 2Epoftel
Paalüs, c:;ï:yï\ïcï htöferi ^óbt^nfigtlltaiincng
<£nbe toicnfcocü iffcï niét gcncccöfacm beFient/

fa
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fo ïun tot bc fBcnfctjcn tomen/ tint bt <®tfcfyiifrcn

der blinde £?tnbfncn / fjoe fy be bïnbmgc ber J^c*

bieijncn ftaren p2inripaïcn $ff-godt a polio fjcö*

bentoc-gïiefcteeben/ ben toclefien ben^oectO-
vidius pztjfenbe naer sijnder bietcnfetjap,1to£Qff-

«tëcdicljt ter eercn ijctft gcfongen.

By my , alleen by my , is d'Heel-Conft eerft

gevonden

,

De WereJt acht my groot , en ick genees de

Wonden

;

De Cruyden akemael , die in de Werelt zijn,

lek kenfe door en door, want het zijn all'

de mijn.

TDit IDooz-bceïbt / ncftferboïgenbc bc 4Bobcht£
bcc herben/ de pimeipacrfïeConingm/ fo ban
3l!ïp?ien / tillnatitn i Jtofcn / en IBcbcn : Dio-
nyfius, bp XiC jêifUÏCn ; Conftaminus, ¥itvftt bail
ConftantmopMcn ,- Hadmnus , binnen tornen $
MirHridates, fóomncftin Ponto ; Lyfimachu?, Co*
nincn ban aHÖacebomcrf ; Tuba , Comncfeder SElo*
HU; Hippocratts, &p ben ConingArtaxcrxem;
Galenus, bU bfc ban Pergamo • aïïc5ijn'tb002*-

trcflfelticHc Jfècöccijnsf gftcinceft. «Cnbeïioetocl
defeorife fa geregende «ëuloc/ mebc met ban tja-

re lieftren bcrfïencn i$ i fcnaet <;« fo trcfTcItjcfce #I>c*
bifrinö noeh dagljelrjcr in bcrfftendcnepïaetfen
gebonden taetben/ n!tf ont ben SteïrDi-feobcm ge*
tongen neeft/ Voirnö fiobrfi foff-barc karnen/
enbctDübcii/ terceufr>igcr|Eenio2ie/ ecn<*8ob-
delrjefce gcnHC berDtcnt Dabben/ Uicrben toro>
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nocfitang/ ïepber<0obt! genGobt-bjongen/ o-
toer be mif-toupefien/ in fo <$3obbeïticften Confïe
öageïticfïB geplccrbt / met ben fpoëet / met tn-

nedtjtft gefcarm / tocl b>oebtg upt te roepen,

1)M Leken, Cruyce -^Broers , ent Cchuym van
olde Wijven *

Haer JSfeenng op bet hoogjl met Afedicijnen drij-

ven;

Geen 'Prekc-Broer , geen Paep , geen Schoefter,

geen Schavuyt y

Geen Hange-baiï[o[nood , by reyekt fijn Dranc-

ken uyi.

Want/ ïicber bocö! toat eanber meer bupten

ztbcn t ofte gcfec§t ofte bebacöt taerben i ban bat

enige rabelofc / enbc onbebaeftte Siant-ïoperg/ on*

geleerbc ÏDonichen enbe $)apcn / oïbe fuperfïi*

tienfe^20u-ïiip/^cftoe-pïnggcr^/ïap-§cö2oo^/
&etel-boeter£/ &efcen-&ramcrg / ftottc-ban*

ger£ /^eimb-en - $acïbe-3Lubberg / $2ibaer-

feboonber^/ jae £?onbe-g>ta(Jcr£/ enorlDupl-

ni£-ba:r< er£/ foubanfge «TSoobeïöcfcc 3Bctcn-

feftappen/ (bic be <£5ot*"n fclfé / *iï£ tot een mi*

rafcel/ bp bc ;fïPen febeu hebben gebuipcftt/ enbc

fjaer naciï br ^aliejiept meöe-gebeelt ) met onrep*

ne ftanben fnHen befoerden/ enbe geliitherfcDijg

cen&eBcrp-rirbter/ bet bïoebt-ftortenbc.&toaerbt/

{ até toare bet baec mebe ban «Bobt op-gcfcpbt /

)

inftare rïautecn boeren: bidrtoilg eenicï) mebe*

ïijben fiebfccnöc/ om een rafenbeï^onbt/ tebooj*

feöie-
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fcftretcn ; baerfc niet enfelfcomen/ fomenienon*
nofel 23tocbt/ enbe ftaer epgen «Eücn-nacficn /

imt ïoutcr53uuöcï-rcfeoböctp/ Vuüïcn^ en toten£
om ben ^a!£tc brengen ; noü2-iucnbenbe/tn ftaer

npt-gefiropöcleugen-252teuèn / aiïe be &tee&ten
bes Jü^cnfcfieïöfheu Xicftaemg te eonncn gene*

firn/ enbe in bernjaerftepbt alle be<tI5eb2che!i)efte

teeonncnneipfn/ (ieft geïouejae/ ban'tXcben
ter Zèoot: ) uooüuacr / fcer aerbigc ConfTcnacrö l

om een balff-gcfouren 23ocr / fijn <6cfcoo2t-Ieben/

met een glocpenb fto;cH-me£ / boo? be êccpge*
ftreften/ te benemen/ enbe be 3Eonbc met een

£>ecn-b2aet ofre ftabeï-garen toebcrom toe te bin*

ben / enbe too2bere met ïuemiirft Popuieum , enbe
ïDönmet&iipeker/ tegencfen/ (bitiö pmmer.
kierene' genoceft bao: racfttentie ft tDae!ber£ ) ofre

anbcrfmrsV met ftaren Mercurms-vitae , tot ftet

etuige Heben aff te uecrbigcii; toftberg/ om een

rijenen 23ïinbe-man ( tuant acn ben armen eent*

ge mebebogentftcpt te betonen / fuHcnfe ftaer toel

toeten te Vnacfttcn/ ten toareftet fccbougerïe 3lcon/

met&cftoteïa gaer-gcbcben/ftaertci nanbentoiert

crefïclt) bic ban pas1

/ fonber Hcpht-fmart/ be
ftraten ften uinben/ fijn ogen met cm filberen<&at~

P2iem upt te boo2cn / bat ftn baer rae bc Corner-
fefte ftcl-frnrhunbc iïlEibbarft-êcn / ban een bonc*
ftcre nare 3£intcr-nae ftt / ni*t te onberfeftepben

ineet ,• Ofte cïberg een beteneftte ïsamer-IBepb
l)et ïcbenbeïDatct aff teb2i)ben/ cnbefrebcrom
op ftaer ü2pc boeten te tïeïïen/enbe iï£ £ieïc-rri002*

bere" / ftaer epgen fo btcr-gecorftte Eieï / met boo2*

bcbacljtsn raebt / fytt nocö op bcr aerben ftueben*

be/
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, be ; cnbe in Baer br nfljept boï-fterbenbe/ ben &up*
bel/ aïgrpcjen/ cber-Iebercn / allenieö om fjacr

bebongen bupl gefrins frïlïe / ttiaer beo? men al*

ïctoo£ bc Brifte meer op be ïjanbt (aï nemen / alg

fcegantfcöcCure/ inbienfe/ (bat fcaft nimmer*
meer gebeurt; jtorgocbtnepnbc ge&2acï)t $ijnte/

foube berepfeften : <®ortj ofier fcp gefcaJ / ofre beo?

toe-boen ban be bclnilpclticftc j^atnpj/cnictJ'fècc*

ffer-ftitcS / (fofpïjet noemen j merbtjupt-gericht:

bngoebc <öobt! jbat ifler ban QejffoiJ frat

ïflet ban getlaejë* bet <£2gei in ten 22og/ bè

Utloc&cn in Den Ourclen ^ om / be <§ tucftrn beo?

jüBacfïncfit/ beS^onbérin bc ïccftt / einfer ncr*

gen mie foo ïötjbt / ai(l cpjT* löcfi gebrom ban teft

^aeu-^-ieft^ ïangs bc ftraren toet ; fSiufc? gort-

men acn bc s&agiiïract ter pierre/ mcnbelepbfc

een groot bcop ^rnibe-teön^^etnpgen/' men
too?bcrt Stttcffttttm / ^egdö / er. iPittfcrcn / 35nl*

!en en25?tcbfn/fo groot a{éUrMtüfr$atfi-ïtf>i&
met golorn Hrfertf / en bïöcöige Eintcn / ( Itjflf-

repen frtn fyatxfiotiftQ men lnip?t een gepaffemeti*

teert Clccöt/ men bebelr ren gieten banfjTHfftcn/

lirretulr / bat elbcr^cen poebigc ?~upbe!-;§>imbfr

ft«fea(T-C'
rcpbt/ mrnlcrr.t crnfDacrt/ en {tact

aen't JPerr&t/ baer be mcefle 5S-ocrtn $mi / men
rootitfön 25uï!en en fëarictf/ bcrropeiibc onber

be$ / met t pïcn-fpfcgtfy &apj-3Dt)gcö aw be 5c<
?mt/toÓö2Jp?opt)e5fti-23cfIeri; baer. ftetbec! nop?

fcigcrUïncr/ ben onbefooepben ftjc&cl/ benïang*
toerboten? kit/ feoo£t §I&hecn-ï|fcff7 met aïïc

ber Ifêagiflraten Stttfcnttcn / bcoj befen Dber

ficm/ ncpcrëftnbcgar.gcnr fielterpen/ getfrc*

ftcn/
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fcén / aen be:Ö02ft gepïcePit / op een folter § aivfy
biel gefcetent / met bnfnrft ponbt gelu t\)t$> oenf

pebee ©cen / b o? alle bc 30cre!t ten roon te nci*

tin TDoelj / acötér toegen latentie allé befc <*3ob<

loosrljebcn/ beöoo2en\Dponsi ten rjocglrcn te bc*

bjoeben ober bufbamge SBcnfcljcn/ ent e ïjaren

fo rafcrlofen ommc-ganch ; toaer afl enige / upt
Öet bloebtge ftoect fjarct «Dïbercn / fo berje ge*
tarnen 5tjn / öatfe bui pj£ eonnente lefrn rtifte

fc&ijbcn/ fiaer/ ofre hier tot ê>cljool-©ienae>
•ren/ oftebaerop cen<£)o2log-g>cïi!p/ onber [jet

routoc 23ootf-boïcfc / tot £>co2-iIcfcren laten ge*
bnipchen/ cnbc eibers &an ten fmcrLijenïap-boog
Ieren/ ttiat Euphorbium, ofJePiecipitaetï^/ om
Die gene aen bc ©>ang te öclpcn / bie ban £.gobg
trappen gebalïcn $rjn: boer nae/tocDerom tel|upsr

comenbe / 3tjnfe beeï geleerbcr / enbc toeten meet
raebté / aï£ Hippocr^tes efee Gallus opt gcuon-
ben fja^ben; ar.bcrc teren op't 3Bctff-tërou [jrct

Paracelfjm ban binten / tt(c eoniien uvt een $Iaf-
|BepbÖ ÏJehCÏ/ fODbcefQuint-efTentiénenbeMa^
gi'terkn treeften/ alfier Cariben m ftacn / alïentrf)

met 0et Menftruum upt{£emiip-fïoppeï gebtftii*

ïcert : anbere Zege's / üïz boo? bc'cn toat ftnbct
toacen gijetoeeft/ enöe toei eer «SBcbrj* fêcplige

JIDwbt / ( fi} fc&anbe \ ) ban ben J&ebtch-^foel
leerben/ fcfjcnbcnbc fcen iCcmpel <6obe£/ enbe
frjn ïèepïige gemeente / beftorsiecrben liaet cp-
rjen^ienü-boben / nftc fclpce&ten be 4Dlber0 tja*

rc^oeftteren/ tiertieten bare Cubb*/ enbetoict*

ben/ ban Apoftelen, Apoftatcn; befe/ aïfcobè
$Bagi(ïratcn ber &teben / enbc anbet* getrouwe

9r»
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Sürbrpberé in ben JJDtjn-SScrg besi£>reren/ fper

om tsiifDanigc ftfytIm-flHcncn / mer bc (€olIenner£

cnbeïDooi-ropersf.iiprbcn föempd b2cücn /fcego*

fïen /uan jonger enoe ïnan-fteb/pijn in be 53uncf?

te evijgen / fnt>c fofe geleert ijabben / al-ecrfe nót ö
op bc hoge êtHoOle quamen / fames , cujus panis*

Iagcn'tbateïijcK nen'r nKbicineren / tutter bclc?

ftn/Coo2tf-aff-rclnö\)cr/|Koïfhcn-to\3frcii/enöe

meer anbore bufbantgeaerbieliebcn/ tertijbt tce

men foücclbp maïefcanberen fetoaepte/ om int
crebijtbaneen^poteïter te geraken: lucrïtieröt.

^eer Domme een groot «Doctor/ met J>.
Lucas

25onner / en Judas <Onbcr-2$2oec& / men ar Ijt fijn

3$étcnft&ap ftoog/ men houbt fijn i$eb!rünen
cofltï en bier ; Jètottmge/^ïacp-fueftf/riet ftoart

en gele 3Datcr / ftaferp / 25?imn / (Cc'ring / &ertc-

tïop/ Hetocr en IMt-fuetjt / ifèage-toee / ftoob-

cn-<öeel-en-1©itte-locp/ Coïicompas/ Hen-
öen-teee / ^ier-en 55ïafen - ftecn / j^dancelp /

^toaermoebirfjept/ ftcftnirbupcft/ ene&cle/ btib*

beïc/ bVnarfc/ gefïrtrïue / genaepbe/ gerrterbe

Coo:tfetv en bnnfenbcrtyanbè foo2ten/ öan Sierh*

temmer/ mcnïüccterracbtcnbaeten rtuïperoe/

menfeftept imt enen $ot ontaHncfte ïtemebien/

en ;egcntfe cnnbcïtjcR mrt Xjck $3er>ebjrtrc ; Wils

Gcdt nicht heïffen , fo helffe funtt der Tev.fiel

,

geïrjeft toeï-eer Paraceifus piarft te feggen ; ^it

banepb' ene offft'önbcrcpteetfefoïange gebup*

renbc / tot bat j)ct arme or.Vnetcne ©oïelt / een

toi)!-tübt£bpbc$cufc om't^op gelepbt/ fiaer*

feer <Scö2orft / jrieïterpen en SSnpbcl-melenen bet»j

b2iet; üerfeljieïtt-menalbc ©limncnöepniclijffi/
en
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enbe rcpfl bp naeftte benr / bebeïenbe be 3Baerbt

fijn ïupfen/ b' Sipoteber fijn nefcenirg/ be bc*

bjoefbe fórancben frjn Conficn / fep facH-boiïc

n

fncbten/ fietbtcn/ enbe wan - bocp,
tïïbus?/ geleerd en gefpoozt/ te £ar:e/ te Doet/

raechtmen/ onbcrnacfjt/onbcrbacb/ opecnan*
bet onbehenbe ©ïactö/ bacc btnr-men ban een

^oer off fjatr 3£ocD ter/ bie nicöc cp 't felfbc iucrcfc

i$ aff-gericöt / boo: bcfen ïact men met acröiciiept

onbet-tyagen /nae bec D20uiucn liepmelijcbc ~<&z*

ö?e&en / ( toeberom een nieuwe Doubt ) vcitt Mn*
ber-ficcbc Cïeutei $ / bic i bebcn ben IDtjngaert

fnocpcnbe/ tueltucntfen barfc mo:ijcn D2uc8ten
b2oecöi naer gjonffercn-tupcö/ offanberc &amer-
ï^atten / bic met ben enen tooet in be<öroep gele*

genfjebbcn,- bier beeft berderen ^octoz anberg
niet gebacn/ anbertf tian hinbtö-beer op niet ge*

leert/ al^tcftanbclen banDjoirtuen-fahen/ tyt
taelcbc / foo tjp om ber cerbaerbeptjï Wille niet

en berffbp openbare recommanbatie re ftennen ge*
ben/ Uzi boo: fnn bcugbeükkc ©iqü/ ( gebeg
<£>obt) befe falie rncbtbaer maften / bnnftcrenbe
boo? bc ücixïtfthc&tabt/ met een tec-gebonben
enbe grp.miert Ccbulben/ bact in op uoïgenbe
Wtifc te lefen fïaet / ïa&t Conflcnacr baer eerïijcfte

C)èet enbC Man , HeerDo&orBanqueroza, naeff
ïange garen getoefen i&.

Der
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Bet Heer Doctor

S^V A C Ii-S A L V E 7^,

D lerolymo Banqueroza
di Cale-Borzia, &c.

rnzX-T^j^/

>tpf i M-MM^/
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\

: Soli Deo Gloria.,

:Jji}& fe«2v£Ktf£eéfö& £W *tf$l*1f,i*£

5ft)if£-V\>i jftry , ScV^-SAfoc^vy At-

rollntó Banquerozi di Cale-borzia , cppA-jïif'

Medicus flt^ffcw^fiji 1[¥«fté &u? *»$&) a&A'-j^-

nAÖtc^trïf
<

x%ï\£nuvy' , Ma-Dona Poco-Deni-

ra ,- Serentflïma Dona.di Kako-geriia, %€GB€u-

£vx%, *V*j^, (Jftv'DA,, ®U*föï$ ^/^it^fc^ï?
tóïff-&19 a«*j xootej %u9 Jft\uf<iteuj , Famagufta ,

*? * Cox*
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Corfica, Sardinia, ^Utxt\j y «Sp^jt*, , J**ur*<

WrtAPijcfcf diïf&mtc^ fyfaeéfo , (ymmer hadde den
Vlegel noyt vreemde Kraey ghefien ) ^f^ €l

»

irtf' ; Gtgttxé Mxiifa&ty ( fcroiill' fijy &**loffa;

$ifx & <s£.<k\ü&> ptei t**$€ fat vwfi% ) affey

tftoi*-' €€ijvf$€Ct\c& ^*CMV\>tfif-2fofft>l, j^jf-

fljW^ ^Hvf-&OM , of&'fflfl&f* ^VJ !f(VvjoOy , ffoy

ttt fcifv (\\ctfgi jVcvtfltfft jcfc comfy frfofc&y , éfy

tfjHldf 50. <&. VIJjl fru&v^gWif tfito? ^ttiffofoojtfy*

S»«j *ft\5 ^•uWtftV&f <£>{Gï€&y , fo ittVWu-

Üc^rtC/ wvl-Vtotfidic^ (^VomuciJ &ïtf^ oocfc ,vwo*

5^*1 3M9 » 6°^ ^"f* (^ ^l0tr^y jT^J*^ (Jffi&Sj,

«C/ty ffft) onwil- |tfg
/
v»toc^ cpff?o£pfy Vbfxofn,

^W'rtfffrofSfllViccStfy , oiv* *jv fftfxrcouffrftjdt,

foSoot ^ofl-SflPijff , *tf aiifc?ftiilo' , «p Wf^
jljtitf-' (fffff afy ou^fft jc£t? $0*oM

f tf^xjWy 6,f-

VWptj^?f^ 3 spfg «y.M^-fpttf^fijc?, tfi^op

foiy övry Hufy Öly audifoft) 600^, op oaldooij/im*'-

nwité , c<fjfy , fo &*y ofy (S^tVnac^Kffy ^fouof*

M* , gttojpnifyvi èfifwwif , ƒho*' ma*' ^wij*
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^oextttck^iwiH €i&ex€ xvAitfy &i*£tfv*9égxx'£y-

tWAifxfcf <5«f-tftlHf-(£oop-<&{*&£ GlNDEREK,

•p'^ yxo&&> (WïtxM } ïcrfx $*€*) 0Mvpy (Wy>

<0c!tfrftertofj£ ban gcmeenïrjc/ f^t op-gepionc&l:

betwö in ber IBenfcfirn ogen cterlijeh frfjtjnt/

enfce bet !D?outocn flibbertrt) senioct/ altoog mcec
cnbc meer tut niaitDe toccmbicöept genegen !£/
fo onberftaet mede bcfln tyecmben i^ane-feer/
opeenb;ec*b?p:act!e/ tocberom boo? fünntcu-
toe/ ongetnonc/ b cöfeectaacracl)tig*&ttuïen/,

een ntcmne enbetyeembe p2aclitt)cftc / foeeftenbe

in be Sfoooföcpbt frer D:oiurcn / &et gewe ÖP in be
tüKbeenbcvarbe Ifèanf-pcrfonen niet Beeft con*
ren toinben/ bccoojiu fo mettcr tflbt een groten
toc-ïoop/ unt aüehnnrca/ tertijbttoe/ menel*
bertf cen acr&icl)23nfinnr&rn / ïaat ober ï)alfcet

b:arrjt gaenbr/ Hrjff ersbe £iel ajT-b2Öft/ enbe
toeb r op bc 23eenüiïpr/ ofte clbcrsf ren eerbare
Dame

, fo ban Ijet op-fïi)gen bc* ïöff-iEoebery
toert te genefen/ batfebaermebe ten ctoigen ba*
ge ntct crcquelt en vuerbe : pmmer men maerht bc
Vuaen-geïgQbigcjmenfcöcn \bq#/ batter JEaen-
üiinbcrcn' ^uugcüngcn/^pcen-lDercHenö /enbc
mcec anbere biergeijjche monfïreufc <5ctoaflen /

«M ia
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in ftare Jieöamen bergaben»/ ïnaet ober epnbc*

\$tk een groiC fnmme <©e!f£ / Doo? al te tnatraej)*

tige Btogeng / bp een gefleppt bcbfccntrc/jfcicfuiicn

tjet^afe-paöt/ niet acljterttitenbe Dan aïlecn kt*

iuocö enbe €kttbe boo? b' Irroc &ramhen i. ötcc

fcftcpöt baa|jeet<©0CtQ2 Banqueioza bari.fêr: Vud-

fceminbeSuffrou Lkhtcnia , met btïofte maïrftan >

beten te f«Hen fmelmv bp betrrgercgembepbt/
toeiefte Pamoifelle DanbQOjeesfcmi-trjt torn ftaer

ccrliiclven $cere bedaren/ met fjac*, ^ab«i;t [rijen

H?opc& enbeHüicfcer-lfèahbe&en/ bp bepraten
gaetöuferen/ e»Demebc/ boojtoe-tfoeniigeban

öen €erbaren üRagiftraet/ publt)cUerg
(
*fc op bc

Ifêerc&tcn/ tot fcijanbe ban alle DelRebicyiw
on-eereban eenïnel-geüelbe ftepnWrïrfc/ m*ti\*
öerpebec €raneften/ npt-puttmgc ban tt nifcbi*

ïenbeuWrmen/ flamppamp-gclbcn ban fceCfti*

wrgtjns/cnbe epnbelycften tct rcoet-VmntgeBer*
betbeltngcn fcan cpgengieïèn-^aïieftepf/met bcr*

blccmbecicraet enbe fclifjn ban |j5tringc/ toïtren

gebcogc '; jammer / fo fetzfctft riet êebjocb en-

be feljöa ban 3©ctcn(röap/ öcr nier/gietigïjei:

Ifëenfcörn herten serfriiibt/ bat ficft langer ee-

nige groten bant lantt niet en oinfim in Ure
Cabmetten/ tot enige Djenjten in te laten/ in

piaetfe ban een fibel cnbèfcneïHrettoarcn Medicus,

ontiibige iBaerb-Tncötig^ fiaïff- bcr?cttf 2?c2breï-

tuochciv Utï fcftupm ban $ab-moe£ in öcr^acrr/

ban Xeettaarb bp bc Ur,acg/ offclöer^ ban fce

grcencSDccö; örctöt bcbo:ben rijst/ toner in/

wpt enefteïtóan-gdocff/öi al te he&t beriroufr<n/

ÖepinelöcRe ^cott-.flagcn ^ in-getogen ïiinber-
1

ïvoö^t/



rao32bt/ ctib: iticer^uiticrts ouf&anifif gcMimetot/
niet alleen ifebcnKTt; ma?*/ crrtüefnib*yèeboebt
fcDetöcn / cnöe fomtoftlearaccï tefimtgt / ban ge*
troute Dienfïen /*nlkmet fUKet/cofien / cnbear*
b2i;D;öe^rcK9ca©errnfdiappèh /pttjQ£ü*t Abic
ban nmtsf been riff/ a'i förtnfftt fce&ben met moep*
t n aen-gclepbt/ on%4:^arc3!&crg/' enrecljte
funö:imtnf öèr conjfcü / 8tïöcïtcttür}£ ÉMbcêbfel
!)ai*ec3Lköamen/ m te tomefcen: &cc|)/ mtj*i£

bcbuncfcenjtf/ ijöbeftn.if-flacö nergens upt ont-
fïaen/ ban aïïecn upt^aloufpc/J^acfit/ cnbc toaen
banïDemifcöap fobantgetlBebicöng/ bic alle*

too£ menen / 't gene boo2 Saer-Itcben niet toetbt
bentept/ i£Scei qualijeucn gebacn ; fcufbanirg
roonfetbp/ bat men bichtoijï^ be Ocfom&cpbt
foeeftt / ai b? &ó?ten baet öe ^oot-pillcn leggen/
bat men be$Êagcbaoj bt$&i\tt mccflcrt,- bdt
men bc Mcm-M§$ boca giufferen-ptg befiet;
bat men een feerc ïtnie / booj een ongefonbe ïong
aen-fiet; grem/ uiteen bercoïbeïebereanine*
ten/öoebe^uï^gact; fnmma/ *b lange beJDe*
reltjtact/ fal ütfc Procathedha , fo onberbeUh*
bicijnS /atéonber be Ncfter MagifteTS, geen epn*
benemen

;
&hinci!i£Lacrima'.èaerttoel banen

blijfc gefont/ fo ben-je ben3Dan£ emfoongen.

fö 3 <De
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U E N D £ Ti,

Heren Apothekarius

pfte Monfieur Puyfte-myr.

PP-! 1

ÜH? - -^&mrm

A|«N
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Apothecarius.

Jct^ tap ooc{ fomtijtr Rotte-Iquyt y

Vriake(
y

en Rof-folü uyt.

MAer hoor eens , eer deSchrij*

ver fliep,

Hoe dat der Heer Aphzecher
riep

:

Hola! Monfieur, en flaept doch niet
5

Voorwaer 't was jammer en verdriet,

Dat ick , die alle dagen koock

,

En voor een Do&or roock en fmooek

,

En puyft en blaes fchier, datickftick ,

Mijn Hooft by naeft een Room -pot
dick,

Dat ick hier foud' vergeten zijn^

Hout daer, mijn Heer, een AnckerWijn,
Ey fchrijft my doch hies achter aen

,

Want ick moet by Domoren ftaen ,-

Ons Chirurgijn die heeft geen hacft

,

Hy volcht my noch wel op het laeft,

H 4 Off
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Off fchopn een Doclor voor my gaet

,

Dat doet fijn Ring, 4at doet fijn Staet

,

Wy zijn die* geen, aenwiéps Veritangt,

Der Me^fcheaLijff en Leven hangt;

Wy zijr/t alleen, in wiens gewelt;

U Doot en Leven•
is geftelt;

Al fchrijft een Doótor van u Stee

,

Van Rgèipe , van ^ccipp
]

'

;\ ,

Dat geetter niet , dat hééft geen klein ,

Int mijne iurpafleer ick hem
;

-

Al fchreeff hy duyfenr Drogen heep ,.

Van duyfent ken liy raulijcks een]

Wat wéten fy van Gcdiga ?

Van Cabnus * en van Datyra ?

VanV iJgmm? en van Safsafras?'

Wat Cörüces? s wat Sa!fa was i

Off" wat' het Lignum-ÏGJubrm
,

XJyt Malabar gebracht, mach zijn ?

Wat 's \5mcornu , Beloer ,

Gevonden , en gevoert io verr' f

Wy moeten Veten wat het isy
"'

En flaen in dele keur niet mif>.'

IVlet duyfent fhicke dingen meer,
Te lang om horen voor mijn Heer;

Doch
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Doch ,"' om re weten hoe ick eerft ,

Tot folcke Saken my beneerft
;

Niier dat hier, in mijn Vaderlandt,

De ruwe Gotift my wis bdkant

*

Vervoegd' ick mijn naer Amfteidanx,

( My dacht ick uyt de Wereltquam,)
Voorwaer, 'een Werelt van een Jtadt,

Och ! die daer eens te Nering lat

!

Hier quam'ick in een Officijn,

Men tapter Eeck noch Brandewijn

,

Men vonder x
1 voor , noch in de Ganck;

Noch droncken Slaut-Vat aende Banck ;

Men woegger eens, noch ander-werffV

NöchZee^nbehAfchjriochConfle-verff;

Corinthen; Vijgen, Slangen-Smout,

Dat waffer niet te koop om Gout
J

En Grietje Slicks, ofF Maertje Soet

.

Die quamder nimmermeer om goet.

Waeromme doch r ten wafler niet,

Gelijckmen t hier te Lande fiet

:

Dat daer een Apothekers* Vrou,
OfF Brandewijn uyt- tappen fbu,

7{of-Sohs , ofF wat Bollé-Schijt ,

OfF Paüas-Tram , off, Fluyme-Jht

,

H J JMiJQ
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Mijn Heer / fo rieu fcud' dat haer doen»
Als offmen kackten in haer «Schoen*

Deel' Grepen heb ick oock gelcert.*

•Sbud ick , gelijck een Hoere-Weert,
Van 'smcrgens vrcech , tot'savonts laet,

De Boeren roepen van de «Smet,
En maken van mijn Huys een Kroeg t

Vocrwaer dat v as niet Eer genoeg
;

Soud ick van mijn geleert A$tudcor,

CfF elders waer, van mijn Kantoor,
Gaen maken tot de Vryery ,

.

Off ander vulpfè Leffely

,

Gaen maken Winckels tot de Min?
Och neen , dat heb ick niet in t Sin.

Tot onfen't, moetmen deur en deur,

Den gantfehen dach , vanachter, veur
;

MijnVrou.mijnMae^den en mijnKnechs,

Die lopen flincks
y
die lopen rechts

,

Nau weet den enen, voorden aer,

Waer dat ment eerft fal nemen waer ;

Wanneer-derMbmwijl effen cloeck,

Drie vier DoAoren ftaen aeri't Boeck

,

Dan ifLr , Barber , loop . je Teeff

:

Gaet haelt de Kroes die gifter bleeff,

Ick
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Ick denck fijn Excellency , nam
De Medicijn al doe-fc quain

;

Dan iflet , wel ƒ Ian Pauw , wat droes?

Was Duyvel koock-je , Warre-moes^
Is noch de Clijfteer niet gcrect?

Ick meend dat Ioncker lang al fcheet.

Dan, Goofïèn, wel, dien Ypocras.

I)ie meend' ick dat al henen was
;

Ghy Fieltep , doet geen ding te deeg»

En ftaet inaickander in ,de weeg.

En daer heeft niemant op gepaft,

Dat ick 11 gifter had belaft.

(Ia wel , mijn Heer , mijn waerde Vrient,

Hoe meer Gevolg , hoe min gedient :}

De Scinci \ en de Vipera ,

Die zijn oock ymmer niet geree ;

Ghy weet wel mijn Tberiacis ,

Ten naeften by gefleten is
;

Wat fal ick dan < wat Mitlrridaets

Mach ick gaen nemen in de placts.*

Want, fo veel heb ick nodi geleert,

Alft my aen't een off 't aer manqueert,
Ick fbeck de fuicedanea ,

Die Cordus heeft gelaten nae.

Voor-

1
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Voorwacr , dan is een grote gunft

,

Van d' Opper al, Apteket-kurjft •

Als ick aea't garbelleren copru,

Dan fchey ick karne-melck. va$ Room jf

Dan weet ick dat Bryowa,

Den Mecbokan coornt woiaderL nae •

En .koocknnen hc-t. by wat - $aü>aen

,

't Ken. voor TJjab^ber beyd beftaen
;

En foo dan ons Doïhrren zijn,.

Off by de Moft , r
off by

.
de Sfm •

Is d qp-gedroogde paeiiwen-jlrtyit^'j n3
Voor Vaïïe - Stcstyen heet ggfoat;

I)an weet ick voor de Kqotffefi rae,t *
J

Op ftaénde voer
i
op verfchè d.pct -

Ick lap de Boeren by de Szzdt,

Wat Jnümony in Jiaer gat,.*

Dit is wel
r
t beft j tot mijn gerijff,

Daer ick de Koortfen mee ve/drijff;

Off meent ghy dajmen een Doctoor,

«Vijn .Wetenlchap hangt op her oor.^

Voorwacr dacuwas een Hechten Bloet >

;

Die "tgeen hy weet niet felver doet >

Waerom foud ick mijn huys en Vreu 3 /

Niet alienthalven zyn getrouw
Haer
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tïaer fycïpen doch altemael,

Dïè hangen binnen in mijn Zacl ?

Wat Sieckte, foiKt' dan* cff TMatuyr,

Niet luyfleren nae mijn beftuyr ?

Voorwaef ick was wel onbedocht.

Indien ick oock niet lijden mocht

,

Het Smeer, waervaneen Doctor leeft <>

Dat my dat aen de Ribben cleeft,

Dit.leerd ick van mijn Befte-moer,

Daer al het gantfche Landt by iwoer^

Haer over-oïde Peters Vaer,

Die was Apteker menich Iaer,

En liet haer , tot een Teftament

,

Een Doótor-Boeck , doch niet geprent s

Maer dat hy met fijn evgen handt,

Gelchreven had by goedt verftandt,

Gefolyt en gcregiftreert ;

t Was ; haer wel duyfent Laelder weert:

Recepten waren't deur en deur,

En hier van had-fe volle keur,

.Maer , .jemeny ! wat \yp.v dal Wij ff,

Van Kqniien als een Leur fo ftiiff,

De gantfche Werek/iiep haèr aen,

Sy koüe nau te. kacken gaen^ > JQÏ

Off
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Of 't Voor-huys , en haer ftrate , ftond»

Van Krancken en van Siecken rond,

Den enen was vol ongemack

,

Vol Water, als een Regen-Back;

Een ander was aen t Flerecijn

,

En huylden als een Hondt, van pijn-

Een rnder reedder aen de Koorts,

En branden als een glende Toorts

,

Een ander , uyt een «qnade Kraem

,

Had accidenten, fondernaem
;

Een ander wafTer aen de Geel
;

Met Scheurbuyck quanier wonder veel,

Gants Key-lant, quampermet de Key,
Geladen , als een Swanen Ey ;

De Denen quamen aen-getorft

,

ltn {Voegden aen haer volle Borft
;

De Schwaben , hielpfe van de Krop

;

De Franfchen, van haerdulle Kop
;

De MeyÜies van een dicke echoot-:

Summarum , fy was wonder groet,

Mijn Heer de Prins , die creeg een reys

»

Een Tering by gelorde Vleys

,

Wat raed hy dee , 't en holper nier

,

Tot dat hy haer ontbieden lier.

En
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En 't fchijnt den Hemel gaf geluck,

Sy hielp hem met een enich ltuck.

Mjn Ee-Gemael, noch jong bejaert,

Was oock eens op de Kinder-vaert,

Dit jonge Schaep creeg in de windt

,

En langde vaft naet lieve Kindt,

Daer waflet al, te £peer te Kloet,

Gehjck-men op die reyiea doet

Jawel, wat haddet te bedien,

Verlegen waren al de Lien
;

Hoort wat mijn Befte-moeder dee' 9

Sy maeckt , een Poeyerken geree

,

Opt fcggen van haer Camenier,

En geeft: het in , met Wijn of Bier,

En daetlijck in een uyr ot wat,

So gingen al de fakea glat
;

Ja, dat ick't all verhalen feu,

Van deef' gefwind en cloecke Vroir,

lek had van hier tot Rommelf-Kerck

»

De gantfche tijdt verhalens werek;

Geen Krancken ymmer , ja niet een

,

Sy hielp het alles op de been

,

Haer Kinderkeas in alles al,

Die waren vierthbn in getalj

Die
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Die tnaccktfc al te famen- groot }

En liet eenyeder, nae liaér door,
Noch viertich duyfent Guldens naer ;

Watduncktu i wijft my fülck een aer.:

Spud ick dan # die de felve bin >

Niet letten oock op mijn gewin?
Ocla neen : 't lal nae de Doot de mijn,

Oock geen verdroogde Peper zijn,-

Dus wierd d' Apteker fijn vèrfoeck

Getekent int Regifter - Böe^kv

-

fe^&3

N O T £•

%hcun\mkpfwac\ / fqf&r/ fo ï»^?r/

yj toci'ftncl gcbac/fcöe tsitcjcrfffecCffa*

^-ttipi öooj fnn crrtfc \ü: cr-ctïfriflwpt

(janbe aerbirrtefccn / fïfö ••cl'Jcn w perrir Itcï ör$ Ie*

toentf/ in fccdöerkp qebcitv er. nnf-y etia!ïen bümg#
alkRifH nnt fect cokf-teöï «ÜW terraoef ft / fcfc -fcet

aerbifi)5Bcfftjen fc&cp? in't n^fpflfnöerjPem
frfjen Comefren ; fomcöc gaetftctonfer t>r!c &0f*
toi-apen/ö* 38potp&fr£ ftfertèïtótó- ttt'tatrty

fpeUnfce bm fcoeft Der j&e&ici}«#/ P&f-JWtito
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ïpen/ ofte©ot-a©mc&eWop-pjone&en/ mttah
berftanbe «rtechfclie cnbeflr«bifd>ei€ttuïen/en*

bc tofet iefttoat to^erelQcHc enbe gnifame namen
banJBebtcijnen/ b:eanbettufle8enmei ban 53e*

ftcii 5ön ban ftatten en Jflöupfen/ benomge&pgi*
weit/ Ctobfcen / 3©ant-lupfcn / $$eu!en*-fl0ffen
©liegen ,• ja taeeticfc toat menigcrlep berjotte/

becmulbe / en feg-mael obet en tOfcr beröanbeïbi
buuten-ïanbtfcïie Sfcogen ; betoeïefce/ fjoe-toeï fp
menen tn't ratriftc «iet connen fcJaben / b arme
Paricnren nocötan* mcnicbmael met ben laetffea

armoeb / boo? gagelen tot &aer SDoat-feifïe moe*
ten betatea ; eopenbe alfoo / met fjaer SDijff en
foinberen ftongevmen $aï£/ fcacr epgenfcoot/
in plaetfe ban <£e fontftepbt ; S^utf ber;e fteeftbe

4&iericJ)ept bti <©u$ifeelcn / &et <0obbeïijcft bet
IBenfcftcnlKtobert/ bat men ftcf)/ mfpötenfpot
b mootje* macöricB <©og/ met$ en fefcaemt notft

oh tfut/ fonber o:b;e en feenmtfban tactrige en
tocttgen fBe&;cijn$. 3&er finten 25Ioebt / bet
3t3r|en tjfcrx/ öer ^ebniren BïepsS / en b'aff-

g beben Hdmocflen/ fjangt aen eenolt <Doctoo?£
Hccept / enbe toegenf op be j&cflaeï / ber genet/
bicnuerfjaer ttjbrber0t)ten/ int bercopenban
ttrjaf /• m €ech/ en35;anbe-1©ön/ ban*fejjae£
IDcrfïanbt / en flBetenfïöap acn^ïeggen / tot fjaee

bebolcnc Scudu
; &tz gencr / pit nauigc&tf / foo

mmfzvt/ bc Bete ban Buyffe-Kooi en hennen:

#p/ fciianbe! loattazrbterïnngetinbe^ffteö'
nen ober luop geïiaelr i 't i$ effen bed; men neemt
a\ to.u nrn ertjgen fcau; *ti0 effer #mecr off

Wtytu-Stetr /|Bat~fcSnbbmg/ HÖuï/ off anbec

3 «upcji
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ttipcgie / men floot : men flampt / men ftnieff / v

en fcnoept/ en fmfïtcttn ma!c&anberea/
,

'tEm-
plaftVum tè %zt\ qoti/'tx$\)cvftbt$£inckti-&a\U
biïim aïïCCtt ; toat 5JjnDer ai Confedien , Opia-
ten , Pulveres cn Speciën , Conferven , Trofcifcen,

aïberjönbe Pillen, Lochen , en Syropcn , bie affyp
Noachs tgben ban ecn#elbt-ftechen4par&ellrêr
te farcen gebeegt/ bp Chriftitgben gemafefet/

ban baer sff mefce qfytpiombt/ enbe öupbenf-
baegg eerften/ ben €en-bcubigcn/ bpo? b'aï*

berberfcöfclfëctkamenten btcber ronneii comen/
bércocöt/ enbeïnbe^nbtgcfbpttoeïfren* Hier
op moet ficö ben armenMedicus,ben goeben 25ïoet

bertroubmi : <Op befen 8aer23a!an£/ bertrout

een ftoning fijnen ftroon ; een f^ince / fj}n <d5e*

btebt ; een Cbeïman / een 2Soer / han / fco fiet

&aer belieft/ fiactöanbennietotttcomcn; «Êpn*
beltjcfc onder alle Staten ban jfBcnfcgen / .igfjet

memanbtbcpïtgctpcmanbt te bermcojben/ aï£
een ftnïff-gcfouten 3&ocroj-tïep .• 't ercup^ i£ bp
bet [janb t ,*

' jètet/ baer tg m£n Recept , al eer bnn
een aaet^octoojgc-o^bifteert/ beo? feobnnigen
^iechte ; toat baïter op te feggen * Interim , intj»

Itebe ©oer lè boot: 3£e fjooge gufïitiebanon*
fc foo tot befteïbe ^cberlanbtfrrje #jobmcien/
getroc&cn obec't formulier ban'tloffbaer Sftaïien/

met röpc bcüberatic / op aïle mif- Banbelingen
ftaerber ^tirrefcrer* Icttenbe / befioojbe met meer*
ber ernfl enbe fojgbulbicöepbt bcU &akz t iüt
ftuth ba iBebicijnen / 'te beftertigen; pjintipa*

lijchcn/ bp fcet balbabicö er.be upt-geïaten ©oleft/

öie-mcnJïPotBchersiRocmti Dit/ onbet 'tpjae-

tejet
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tttt ban öaer ïBarc* te bctcopen / toert irft toüt
ongeregelöer enbe «töobtlofec maniere ban HScbi*
fineren/ inttoeteft toeten te (teilen; bcöjiejen
boo? öaer onberffcant / en on-ge-oojloofbe <Beibt-

fucftt/ b'^nnofele; puften upt/ onbet'tbccftfel

ban geen ^ocroo: te befjoeben / ber Öeïjoeftigen
©oeb-genningen; bjrngenin cjebaec ben fïau-
Öertigen ; enbe epnbelrjfft ; om ben onberbitft toat
te bcreorten/ Drïprn bitfticïj ten «5rabe Die al
toaggeïenbe op be cant ftaet: S&eftcftficöt ren^ff

ftaer gefloten #epcM!Bn3ftaer-en-*5em&er-<&0'
fen/öaer<£aned-en-»>prif-Cn!pDtsf-buflcn/ïang
boo? befen ftebben al!e bt(t &pecerpen in eenSon*
fter0ffpocra£-fatft gelegen ; ofre mijnreet ben
apotefeer jjeefter al ten minfïen ttoec-mieï ben
Rof-Soüs aff-getroeften ; 51cft fpjefte ban befïcJH
tigen ,• rec(jt coomt nip in Dt fin/ begaerïijcft*

ftf)t <®?binnntte ban beelberftanbe Conincftröo
ftcn enbe mecc anbere roinbcre#;obincien/ bte upt
het Corpus &an fjare ©arïemeaten enbe jflöagi*

ffractf-bcftellmgen/ enige baer toe gequalifrceer*

be Uterfonen / ten oberfbne ban't Collegio Me-
dico, oibineren fnbe belatten / toel ojbentftkft/

aüeb'flporeften boo? te gae«/ loei fcfjerpelpcft

rebeftr&tigrn/ toel bcrfJanbeïtjcft te eraraineren/
aïle be Simphcia , Coropefica , Pulveres , &c4 batt
ban/ bp gefonbtn ober-leg/ te oo:belen/ toele*

ft e bau bien bequaem/ toeïrfte onnut/ tot ttt
IBmfcbenC^efontöept/ mogen toeren ; toecp te

toerpen ftet gene bupï / bunfeö' *nbe berïegen
té; te bebeïen/ bare potten en <©ofen/ nieta!*

tene met gulben ïmeren / enbe aff-gröfelöcfce ti?

31 2 t«*
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tulen/ rttaet met goebe/ taerfc&e cnbe begname
j|fêebieamenten/teberfo?£:n ; maerlteber ! fegt

mp DOCft / wie van allen lal onlc Pnys de Bell' aen

binden ? 't # meer öaw nl te \xtt\ / Dat ren goebe
j&tabt i in Qutbc ilnffe 3P : mijnent feiten / fef*

Öebber cict bp g:pept/ gebrrirher ooch niet tip

te refpeiii *t fat rap fcoojtacn rffen tocrijön/ of*

ter in Den Sïpotcch/ ;%out ofiS^ep / orv &a:g-
meel/ off Couffc-Ocrff/ offfcatte-Crupbt/ off

anberCupg/ te coptn tói een peber hnn Dccjj

fpn teUrüen bofn / ence taolgcn fijner. ,$cu£/ fo

loopt Dpi.iemanbt achter, t&oetj/ fcttto»Uckop

Jjtët laeifïe / üccfctang / tot pjcfijt ban ben rrr-

ltjchen 2£porheifh/ Den repfenben Jfèan/ entre

boo2tj9lanberc5ieff-f)£ï:b2rfn/ geSeber Hebben/
inbien öcr geen $Dijn-$jup?cn/ geen l^p-Cawerjoi
gecn^npp-3©iÉvhf!0/ g/cn Ros-Solis-Barcken.

geen 3&oncU^£Icttc-£cöumingen ( gelflih top/

hier te £auöe / baee aff niét toe! turficn $ijn)

on abcmbt / off mo2gen / off £onb.iee80 onbr r be
$>c&icaric / tt becomen en tataren / bie mar ïj tajpe*

ït)di acn-treoen ben eeefïen 2Êpctt)ret&/ benbe*
Pen ; tainfcp ban lege potten cff 52ofrn / gnp mi-
terHogöö I 3©ijn/ $nipnieri/en©tjgeu/£upc*
feer en Stanqnet/ enbe fomtogl ooch ttc. uoift

teel meer tairben; tiet tcclche tooojtoaer / taco;

peber een geen cleen gerijd geeft ; baer-en-botoen/

Rebben oefeonfilBaffaerb-SlpoteUer^ bier te Ian>

De/ een fect grootc Pr*roganve, c fre booj-ba-
tti taan ben &emel becomen/ (toantbefeJErten*
fc&ap en ig niet taan Der herben ) fp 3tjn booj-

gaentf b,*» ben SUmogcnben gesegent/ met be

ctoecfe
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eïoecftfte/ betfmetfte/ enbe Qeleetbtfle ©jou-ïup
ofteJ&ptaiv bte tcrftëereïtmoger ctmen. La-
nicl Heinfms, beuföojft-toeer bcr|£oëfen/bie nopi
genoecjj-geïefen en gcpjefen Cats, be Ridder Ko-
denburch,öc toac&ereCoft«r,ben bicpfinnigenVon-
delen , ben cloech fn cluc&tigen Bredcro , en toeet

kb/ toie norfc meer Cieraben ban org «ÊufcoV
obet-fegg;nb* in baer <3ebic&ten / öer Ejcutoen
eloecft ©ertfant / bet 3&20utoen bffticgept/ Rebben
tofI/ben enen üit/üw snoeren Dat/ getycomt^oe-
fe binnen f£ijn-!£frgen/ bner olie {jare Sfêan£
Öabben / to.*n*t ©panbtttjefee £>toeert/ moeten om*
aebMcöc toetben/ boo; frrce ©2out»en ban \mt
3£ootberloft toterben,- boe eengebangwejtëoe*
bec/ ter^oot berteefen 5#nbe / in benfcric&er
ban öonger Ijabbe moeten ffcrben/ tentoarefp/
ban {jaer ZDocjuer323o2fïen lange tgbt gefppfi

3t)nbe/ Het ïeben ftabbe bcfiouben goe , be Ccmirt*

gmne Hcfter alle ber^oöen leben bergbe/ rnbc

meer auberebufcnr.igeCrfmpeim.; maer/ toat

eloecfte Jfren fal cpr r^manbtboo* oogenconnen
pellfn/ be cloecïuibirucöcptunfcr^potfKfeartrf*

nen* befeeom-en/ bp abfenüe/ bp|*rcc&te/bp
ben Cummei ban ftacr £*an/ ber toaefce* f!e 3N>c*
to:en Rccepten,fb tod mn aeftter/ ate ban bojen/

lefen/ ben geïeerben t>i)fel fcodi bp bcr Ijanfct grij*

pen/ cnbe (loten fjetquid pro quo, mt fobatii*

gen aetbirbept / in nclc&anï^rcn ; bat fc baet

groot pwfftjt / cnbc tyttx patet / baer geen toep*

me& fc&abc ban geefi : Coomt Soiben rpt bet

ïanbt met fijn benanbe bc?f* i coomt %t)fc met
jKt Canbe-toee / ofic met een fef-o jf-fibcr. waen*

3 * öic8
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bit§ SBater gftclaben • roomt giuq/én met be
4Too?tg/ off met een fcré |>tip; 28 ijt met toat

ptjnomtrent (jaer rechter Dieft nmVrtöecn; eer

fouten Heerter jjaee geclap/ een $aclnegaeï ftaec

fans feegeben; Ü002 bat ben ïoflen25oer/ ban
fijne Beberen ttfet niet gdaten beeft : ^nifrmet
fo/ mijn liefccftmbt* meent g^p bat ong mee
foube bekent $ijn u «Sereen i fouben top niet toe*

ten toat n fdtoit •! tcït matfy bupfent 3£octoo2$

Recepten op mijn üDincfecï bebben t tot fobanige

guellmge/iefc faeg't aen u gebaente toel/eer gpeen-
ntacl aen Den Coon-^anch qnaemf : cp toeft eeti

toepnif8 / tot bat irfc bzfc Bion toat geep en $fr{j

getoegen ficb : tooubt gbp baerom nner een ^o<
ttoo? toe-gacn / bjte ftupüêr£ -ebentauM bc $t#*
fegfcoaj b'.^bhiantie/ enbe ncc(j beevtienban

fce Confuïtatie * itl^ fal u bit toci beter ctaren/

ttiibbc - toijlcn bnnc'at be 25oev/ een j&cïjacüfe

^pacnfefteïfêijn/ cnbe onbetfüffcïjen maerftföe

liBepbt tout Kikes Kakestoe/ en öjucHt fremfa
toat boa* cenfèroon in bc banbr/ bat ftem aïfo

^ toeï becumen dV/ti$ off-fe ftcm toat nttoereft bab;
ift ban geen ongeïhen / mijn peeren Poëten', ectte

Hiftoriciens , bat'göp bufbariigc 6oo(T - bcgaêfbe
3D?outocn /nternvhê "en tc!t / onber'c 'öcgtlfcrbec

£:ner / \nhi\3 trefieinrfte haften nacm-ronbieö /

etoigen &ocm / fytfatp&ég en lloff berbier.be;;*

fn toeten &lnnglien en Serpenten / JDabben en
^cojpiocnen/ ja b' aiber-fcmjuiglre <ê5ebkrten,-

cnbe oI3 ofter geen anbcrciftemcbrcnentoarcn/
ooeft ffeïfrf ber jpenfrïjen &mecr/ onber öare §>du
tol/ en êtrüc&aben/ te bermengen: \a/ toat

noc&
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tiocft meec i$/ bctlBenfcften ®Iceja?/ met cent*

ge &pecetpen onber $ecfc en iCeer gcmengöt/
croppenfe/ niet fonbct alte grootebïoebt-fcïjan*

De/ Bier in erget jijnöc aïöf Cuccfcen en^cpbe*
nen / in ben lebenbigen 25alg ; noemcnbe &et felf*

bt noröMumie; atéoftettoat befonöergtoare/
baer ft*tmibbe-tot)l toei cenffrm ofte® een toan

een bedotten ofte ge&angene Lazarus , ofte een

anberen pochigen 25oojbeei-232ocfe macö toefen.

31 4 ®e
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^t ftöenbe Wtt-GmtiQ**

É. Heeren Lap-Doos.
Mijn Heer Chirurgus.

Ou-
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Chirumus.

Offfnijdoff brandt y , Ojfhetpf aen ktnt.

OCh neen , dit Spreeck-woort is

niet waerj

Jae, ymmer, t foo ver van daef,

Dat defe Man geluckich is,

Die, met fijn on-bekeken Pis,

Die, met een half-verrotten Scheen,

Loopt nae een goe Chirurgus heen

,

Flucx moetter Vaders Plaefter op

,

En Af-Vaers Bry moet by de kop,-

Wil't dan niet gaen , mijnVriendt, dit

moet
Het Morbum zijn

;
fiet wat ghy doet

:

lek weet een goe gelegenthey t

,

Hier achter , by ons oude Meyt

,

Die is nu kortelijck ghet^cut,

My dunckt wel datfe Slapers hout,

Vergeet u hier een V/eeck of meer

,

Soo crygdy u Gefontheyt weer
;

I $ Voorwaer
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Voorwaer, gy zijt een jonger Heldt,
My deert dat ghy dus zijt geftelt ,

Jae wel , gy bent een rijcker Man

,

Hoe Peftilency quaem-jpr an?

'k Gaff liever noch een Blanckje meer ,

En hielde vaerdich mijn geweer t

Wel, legt eens, zydy des gcfint>

•Soo wil ick fien men yemandrvint, •

Die u een Kamer maeckt geree-,

En u een goed gerack aen dee

:

Watrmy aengaet, ick, om mijn Kunft,

Heb door het gantfch» Lant de Gunft,

Het comt my op geen Boer of thien

,

Daer hoeft ghy niet naer om te fien

,

Doch, watghefeyt werdt, feghickal,

Mijn goede Vriendt, a te geval,

Want u , fönder IjecoBien ,

Te helpen, ick geen Menfchen ken,-

Houdt my maer van d' Aptheker vry

,

De reft, fietdaër, 'diefchenckick dy:

Mijn Wjf efcn Schapen-Kees of vier,

Op datment dies te eer beitier;

En oft'u Volckjen vraghen quanv
Soo dunckt iny -ben-je *tAmiterdam ,

En
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En houd-je nae de Cnyr wat *bleecks
:

,

Soo fêght , ja wel , ick ben watqueecks,

Miflchen of my d' Hollantfche Traen,

Niet al te wel wil hangen aen. ;

*

En raeckt raijnOom-Kool dan in'tBed,

Sint-Felten eens , mijn Boer , ick wed

,

Du raeckfter met geen praten af,
"

Mcnfoeckt dijn Koren, nier dijn Kaf.

Drinckdan, en fweet fo lange-je raoocht,

En flijpt , en quijlt , fo lang-je droocht
;

j

Jae , ymmer , foo lang dat u huyt

,

i*oo naukëns om Boncken fluyt,

Ghelijck de vellen van een Ael

,

Ghetrocken om een houten Pael,

Wech,MeefterLeenaert,MeefterGeert,

Wech, Kamper-Beudel, met u Smeert,

Die 't Volckjen eerft de Leden reckt

,

En alles uyt malckander treckt

,

Dieraebraeckt , brandt, diefnijt, envilt,

Die kopt , en geeflek , foo ghy wilt 3

En dan den armen Gaeu-Sief weer

,

«Steeckt , ficx en vaerdich , in fijn Kleer

,

En jaegt hem ftracx ter Poorten uyt

,

En meent dat dit wat groots beduyt , f
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Jae , dat u hier om al de Jüen

,

Bchooren vriendtfehap aen te bien ?

Hierom fondt ghy Schirutgen zijn

,

Dat comt oock nimmermeer in mijn
;

Hier buyten was nu laeft een Weert

,

Die had fijn Schouder Diskceert>

En oockjcfraïhreert fijn Been

,

Dat 'tojfa ftack doort Cutis heen, m

Daer waren twee Schirurgen by

,

Met elck een Do&or aen haer zy,

Wat holpet doch , al eer ick quam

,

Men hulp > ncch baet , noch niet vernam,

Eer ick noch had gerefiauriert ,

En de Solufi vifitiert ,

So fond ick dcfen fiejïpe ,

Aen Lof-Pots Winckel in de Stee.

*t Was ~Recipe Farijn Fabaar,

jirriflolo(y , Bac{alaar,

Bol/s Armenis , ari een Ongs ,

Wat Alhis Griek % off' Hongde-Strongs ,

Croe Martjs % Terrum Sigillatt >

Sic parum\ of, fo ghy 't verftaet,

Mifee»fee. art. & ceq. in OlT 9

Qim manent tribus partes vo! 9

Tojt*
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Pejt, adde öleor Myrtw,

fyfarum , Ö rvat Étc\ van Wtjn
j

Fac ntinc in Ofla, die wat paft,

Et hgas cum een Blaef kc vaft;

Met dit mijn , deftig Defenjijf,

Beflocg ick 't Been , een ipaecktet ftijff#

En quamer met tot goede Cuyr,

Het beterde van uyr tot uyr

,

Alleenich blijft fijn arm wat flap,

Dats niet met al , dat help ick knap •

En 't Been dat ftaet een weynich fcheef

,

Wat fchaet dat, oftet oock lbo bleef?

Ick woud ick eens een Hencker von»
Die my dit werekjen nae doen con ,•

Ons Konft is van een ander aert >

En oock veel meerder eere waerdt,

Hippocrates is fêlfs geweeft

,

Een Surgjus x fo men by hem leeft
s

Gaienus, Ccifüs, cnveelaer,
Doen't ohm in die tijden waer,

Oft fchoon haer Benen 21/n int Graf,
Nochtans zijn wyder £prnyten af$

En oft het Gangreneufi Quaet,
ens Eyejnant Neus en Coraf-act,

Eu
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En oft het vlieghend ' Aquila

,

Eens ruckte khielijck yemandt nae;

En oft het Turbith minerael,

Een Zondaer bracht int Hemels Zael,

En oftmen eens een Latingh dee

,

Die onder'twerek nam yemandt mee
5

wat eerlij ck Menfche van Verltandt,

Woont hier, oft in een ander Landt c

Wie vond doch foo gheleerden Man

,

Die alle vSieckt ghenefen kan ?

Men weet wel, die een harden Oeft,

Met ftompe Beytels kerven moeit;

Ghy riept, voorwaer de Man is door,

iSoo yemant u dit lach te voor
;

Een Tware Sieckte fcheydt oock niet,

Voor dat men ftereke Cruyden biet.

N O-
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N O T E-
gnbdtjcft / jrjit tic Cïjiturgtjrig

Deïaetfïe i bocö tioo2tuacc ber min*
(ie foejte v.kv ber gcncr bic Jjasr De

USebtrtjnenaen-mctigen • treeften*

be tjaren aff-romfte ban ben€gpp*
tifetjen iEfculapius , be toelcfte/ een

&oer -fttnbt 5tjnbe / ban Apoilo enbe T ried , booj

een tëonbeling in De SBoefttjne bnetbettiecö ge*

legt/ enbcaïbaec aan ccn25ürhimie ofie «Brpte

gefoocDt 5tjnbe / toterbe tot een goeden cpnbe ban
een groten 55oercn ïgonbt befcuaett / op-geb?acgt,/

enbe aff-geticfjt/ enöe bat alïeg/ boo? toe-boen en*

be beltier ban fijnen &aber Apcllo , betoeiefce in

be^cOepptngc be JBeteït be IBebttijnen pjinripa*

lijcftenbcttolentoaren; <£nöe iöbit be gïojieufe

Genealogie/ ofte fonbamentele ^tam-^ij^ee ge^
U3e6(l/nacÖetfcÖ?ijbcnÜanClcmensAlexandrinus,

ban Debtnbinge enbe onberïuinbinge ber €&irur*

guen ,-Pliniusfept/ bat binnen Kiemen aïber-eerft

«ien Archagatus ficlj fteeft onbetteonben fjet toereft

ber Chirurgie bpbee tianbt te nemen/ enbe bat
be fcibige / om fijne to?eet[iepb^ toille / ban
fnjjbcn en b?anben/ ben &erff-3$eefl*r toierbe

genoetnt/enbe bat cpnbtlijr&/beniebogent&cpt bet
natnpicnontfet sijribe/ obctbe toebom enbe Jet
hermen fcaerbec <£!jeK-$afien / befen naeai ban

Kerff-
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Kerff-Meesrter , toerarberbe in ftnnfern-boiïtorr/

pnntcö-miefïer / 25rube! / et e . fo tm rpnbeïtjr ft

tïcfenArchi£atus torbcrom ter &tabt uptgcjaei be
toierbe / naer fijn IDaberlantt Peloponefus , ban
hwröp geeomentoag: enbe De gcftelc ilionfl fo
fcerje bernetjt / battcr alle De ftomennen De toa'ge
\hv\ fïae& : «rnbe Vuacr!i)fh*n/ bit moet/ ofte beo?
onbérffctnbt/ of* e beo? onmatige feobaevbne ge*
ramen Min : 9$ant/ boortnaer be Ctjirm gic/ nacr
het fefpijben rnn Anftoteies, niet anfccrfii ;ijiioe

tfiu een il-öecö^niicfe l^antir toeren/ torn r ban fie

Doch ftaer name boen/ fcetaft / beboelt/ befiet/aüe
tv imterüf cfce <6ebK^en / fre bet IBenfcbelijcHc

^ifnaemonbe.ivo^fniö/ tyappiiceren/ nemen
toerlv en tennren aen/ 'tgeiie haernet<0ge/ be
4&»lfarfrttttè/en öö?T»fré / engën $erfencn geben/
in bebmeften / ntiefj ^cfpit te fnlïen eonncn tocre*

kei*; arfjte«*bo!{jenbcöaer bonac^eren SSafeu
J'od.ilvrHj. fnbe M.^clnon , hic tötftfté bepbc / a!0'

CinrnrgtjiicF / tfnöe 'l&cït - oDbcrfreii / met *ga-
racmnon, \\\n bet *£?)latlbt Creia , toöO? Troven
r oehen ; on bat/ a!$ tiorefce Cabaïi'tertf/ tp befpen

l«b.-fhten : ftaetf baerb'etftüftttf feer jBannrït?r&

iKbbenbe fteqn'ten/ fo in ben <®a 'lotte <-?i
w
ö inbc

Chirurgie/ Hft torren en^entïneh in Vüzraftegii

bc minfïr nemen nar / om Cnren / en 23encn af?

té frirfcen / 4Mcn iwt te bojen / !®z\\$ en <0jen nff
tr finnen / enb« fa boew$ ; ooefo bieber Datclifrtv

Uiimuf paiö enaDjenaaur manen/ toacr oner

ten ro^jen befm balgenben ^33teff heb treïe*

fen /gefVmebenaen enen Orpiaen , b?ebe#5cnfe *u

Seaüeu toa£ aff-geöautoe« 5 eube Wxvüt nfnncr
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Waerachtigh , Orpiaen , hier gefcbieden allé

Jagen wonderlijcke dingen , eenen Branca Si-

ciltaenfche Landt-Vaerder , ( foo het fchijnt * )

van goede wetenfchap ende experientte , wijfi

hier onfe Chirurgijns , hoe-fe de lujden tf-ge-

houwen Neufen , en Ooren , wederom op nieuws

fullen aen-fetten , die van Joo goetfatfoen zijn ,

als die ghene , d-efe te vooren verhoren hadden
;

ydefe laten fy fnijden , uyt de Vleefchachtighe par-

tyen der Armen ofte Benen van een gekochte

Slave j ofte anders , fy fnijden een eygen Slave

de gefonde Neufe gantsaff, endefet ter.feyemant ,

in een omme-fien tijdts > in der af-gehouwene

plaetfe wederom aen : Derhalven
> foo , ghy my

koomt befoecken , kondy met eenwackeregroote

ende wel geftoffeerde Neufe wederom naer Huys

trecken. Joh. JelTenius in inflitut» Chirurg.

jpg fg ! 23ar6anfcl)e töjeetïjepöt / entte

Curefcfcljetgjanng: eerfïgegen^'t <&tyi
öotittie^ 2Mmogenöen<0otité/ oneljrifïe:

Iijcftereöen / fijn <£ben naeften ©Irefcf> en
23loebt/ naerljet exempel fcanöenmooj*
öabigen Bejrafcet ludas , met penningen
te ftopen / öaer naer / toillené en toeten&Z

Öet€ben-6eeIt45oöt^tefcöenben; ïjatv

toel-gemaecftte %tbm afte Rappen ; om
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baer mebe / ben eenen 25ojbeeI S&oefe /
ofte een anber jtfDoojbenaer / bit/ toeet

ir&/ boo?toatJkï)eIlem~fïue&/ fw<&t*
fontljegtbe^raMoofï geeft / toebcrom op
te p?oneften / enbe tot geen anber rgnbe
te eieren / a$ om be booj öegangene^on;
öen cnfcc balbabige nsoettöille / op nieuto^

te fjer-batten / enbe alfco een fpooj te ge*

bentottóSIigberbrrff/ enbeb' eeutoigï)e
%

herboemew^ ; boeg/ fcoaertoefaUcIt/
%

fM-fimjgenbe booj bg gaen gaer <0obtloo*

fht Ijanbcï / bte bagefijcl$ in 't o?öineeren

ban b' <2^bmantien aen b' Upoteeeït-toine;

ftelen t&erben gepleegt / totJöerberff ber
tfenbigerjpattenten-, tot fpot enbe feïjan*

öe ber ïtonfïe ban be $öebicijnen i öefè
vetste$g#tvf tflufttm ( fcoaeruptfoogg

öe tonge neemt / i$ be refl onöeqnaem)
fangen nitt anber^/ en ftoetfenmetanbeté
ban / Redpe bit / en Rccip^- bat 5 tuaer

ban-fe efen foo beel berfcanbt^ ïjeöben/

afë een ïioefean J>aïa<>t*&errpben ; gabe
<©obt / batfe^ per efgen Recipen , een

qnarder uytme batfege-o^bmeertaenöe
officijn Ijabbcn gelegen / Jjalfte beegljen

Ivonben leefen / Mt boeö geen €fyiiftm

Itëntfcg / geen gjeubfefien Rabbi , gïjeen„
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3Erabifcïjen Colcït / nocfjte Curcfefcl)en

Bafla, mogelgeftigï ontboen/ ten toare

ren olt erbarm 3©ijf/ öie an&erjfjaïfbng*

fent 3|acr in be 3®ineM l)a&öe gejtaen;

ofte een anöer bngle ^cïj&mmel jpöegbt/

We bijftig Sfaer op b mpotefter£ <0oten
enöe $,nbaten geregmejgt tjeeft / Jjaer-

lirben te gulpe quam. «ègnöelgcft / tjacr

^beöjoeJjenaen geben/ ïjaer fnugben/ en

'anöerïjalff 4$Uetrë tooo^ben / toaer meöe
fn Den ©upbel npt ber Ifellen/ enöePro-
fcrpina ugt fijn armen fouben ftonnenber;

taffen / jijn ten laetflrn ïjier toe geftomen/

bat-feljare ^eJjat&ifcen / en <0ito Cre^
fo#n / §att öp-een ftomfïcn en 33ane&*
quetten/ plempen en$ergaberingljen/
niet ugt £er-eeringett ban eeröjeheftng*
ben/ niet nnt rebeïgc&e<0iI&<onquefïett

Bemeten 5 maer ngt öe affparffingen ban
tte arme enbe fobere Proevelmgen , Ut öieft*

tnö^ / eer tjalff ben Proef $ aengefWt/
meer aén ben ©ifrlj banbefe 23el£-JM^
fleren Rebben opgebjagen / a\$ niet alleen

fp frffë / ja meer al£ $abet enJ&oeöer /
^nfïer en Sloeber / met alle be 3m\v
ben/ Ronnen nptregeften ; feggenbemet
ÖeïreC§tf^eIeerÖei Wy vragen niet, waer

l\ % aff?
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aff? maer, Vriendt ! het moetterzijn. JJBC'

öe fcoerben tot oefen i^ffer-Sltflenggebo^

bert/ enbe moeten gaer Criöugt betalen

ölle Landt-vaerders , §0e tOtt!0Ö fg Oöeïf

moeÖten toefen/ Slange- Smolten, Jan Pot-

tagien , Oly uyt den Hekel-Berg , Golden-

waters , Exter-oogen , Podagravers , Tan-
den-uyt, Lincker-mangtjes, Doof-omdraeg-

fters , Huyf-befoeckfters , Moederftilfters
\ ,

met alle b' olbe Roeten / öie be $orften en

Eemten/ ïilap oojenen^anb ballen/ op
't Pad-moes m ben Haeg, off elberj* tn een

SSojbeel/ ïjrööen/ off felfégeljabt/ of
aen een anber 25o£beeI-23?oeft leeren me*
fleren 5 JMIcn-fe maer aen 't Jitèereftt

gaer paften fabojabrl booj-fïellen / 't

toert Ijaer ban ben eerbaren 4&tlbe niet

getoeggert / tnftg offerenbe't tjfymtbtn

^ogen J^iefïer goet Bebinben fal / ban*

quetterenbeaïfoo/ gelije&men frgt/ btn

#Iat-?tug£ boet / op fijn begjaeftefflt&
öe.

3&e acgtfft ©er-ecrtnsöe.

Monfieur Ioncker

K R Y G S-M A N
Krijgs-
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Krijghs-Man.

Wywenfchenude vree,

Want, KrijghisOnheyl mee.

ET!
Narren-Schift er , fitwatftil,

En boort eens wat ic\ [eggen wil ,

Watwafpreerfl? het Hoen > offEy?

Oft in een om-fien alle bey f

Wie van deef' twee[ach eerjl het Velt ?

Hans Schut tand , den Manhaften Helt ?

Oft Monfieur Ioncker SaggelbroeckJ

Bericht my des , ick acht u k[oeck^i

Was Cain niet een J^rijgbf-man groot ,

Doen hyfijn Broeder bracht terdoot?

Was Cain niet een Edelman ,

Doen hy met't Sweert , fijn Vryheyt wan ?

En [o o 't van eenen Menfcbgefcbach ,

Gefcbieden V oock^op eenen da cl? 5

Op eenen dach , een oooenblijck^ >

Soo wies haer Eer dan tegeltje^

KS En
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En foo ic\my hier in verfprack ,

lck^\oeckyan beyd een ander Tac\ ,

Boen Ianus , d* oude grij[e Godt
,

ISoch op der Aerden hieldfijn Slot,

Doen hoede?} hier Saturous 't Vee,

Beyd Goden , Krijgjluy , boeren met ,

Du , meen ic\ , jal wat beter(iaën,

jils föo ver uyt den haec\tegaen

,

Holal wel hoe? verfpreecfycfynijn?

Ja [eecker , dit moet logen %ijn ,

Vo'èttYifabuleeren wat ,

En meenen 't is een groote Schat ,

Want , eer icl^ datgelooven wou ,

Dat Wolven, Schapen q\ngetrou
9

En die my van den Havic^Jeyt ,

Dat die van Duyven is geleyt >

En ofrry wie te vooren praet J

Dat J^omen in Ooft- Indien (latt
;

En oft my da'er een ander (woer ,

Dat oock een K^ijgf-man is een Boer ,

Den een in Stalkt , en d' aer op V Lant
,

Van een Geboomte %ijngeplant ,

GeloofickjmnierfoQgewis y

Als dat in ^eegeen Water is.
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Maer dat een Kryofman is een Spruyt

Fan d' Mei > loof ick op end' uyt

,

Een Kjijg fmangrijnjt g^jjeks,
&n Beer

,

Soo haejt by fiet een naetktgeweer ,

( Maer dat ickfeydeen naeckfe Meyd,
Dat was tegrootsn onbefcheyd ; )

En treet bemyemant op de Toon ,

Soo vloeckt by flracks by al de Goon ;

Dan ijl, Pots Marter , Feiten, Biet,

Pots Elementen , en noch bet

,

Hy vloeckt by 't lijden van dien Godt

,

Die nimmer metjijn vloechenjpot

,

By Godes Throon , ja by den Hel

,

By Lucifer, enJijnGefel,

ByBlixem, Donder , by de Straf',

Die Godt met recht een Vloeckergaf;

la , by thien Ton-vol Duyvelen ,

En 'tgeen men nau befcbrijven ken.

Dit is een teecken van een Helt

,

Die najijn I^op , bet Oorlog Jlelt >

la, deféMan, die kan aüe$n

,

De Vyandt jagen op de been
,

Allenich kan by met een woort

,

Een Leger houden uyt de Poort ,

K 4 Dm?
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Vacr hoeft ooc\niemant anders by ,

Vaer hoeftgeen volckjen aen ^ijn ?y

,

£n alsmen 't Oorlog vo'gen moet ,

Is't defe Swrctyrs effengoet ,

Oft hy de Goden dient om Soldt •

Ofthy den Duyveltrout om Goldt y

Hierflaet hy by , gelijck^eenftaeck^

En dk is mefijn vermaec\ :

Bochmaechjt hyfomwilooc^fijn vcerc\j

Te roven 't Altaer van de Kgrc\>
't£j Crucifix, offylc{, of Beek,

OfK$p> KgluffeU wathaerfcheelt,

Geenplaetfe kanfoo htylich %ijn
,

Dees'ónorl(crfeyt , (y ïsi oor mijn
,

Een Bo?ge f moet ten Hm'fen uyt ,

Men maeckt fijn Geit engoet tot Buyt ,

Men fchentfijn Dochter , enfijn Vrou ,

Jlïenbrant, men blaeckf , al wat men wow.

Men doet aen pee en Haefgerveldt y

Men ruckt de Vruchten van het Veldt>
y

Menfleelt de Jtyffèns van het Kindt

,

Enfchudt de Plnymen in de nindt
£

Men neemt een uytgeftroopte Non ,

Enfteec{tf ' in eengeteerde Ton
5

Meti
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Menjaechtfedan, Joofrvert van Teer,

Door 't midden van een Bed vol Veer,

Dan komt bet arm onnujel Wicht
;

Gelijc\ de Duyvel weer voort licht ,

Dan heeft Men/leur hem welgeweert >

Ben on-geklede ISon verheert a

Mificbienfoo weet den Hange - baft ,

Dat aen het Pee\blijft alles vaji ,

Alveegdy-fefcboon met een Lerp ,

Ja , noch foo wacker , en foo fcherp ,

Aljoegdy watghyjagen mocht >

Daer vliegt wat met haer in de locht ;

Algloeydu Silver als een vyer ,

En 't Goudt alsglende Kolen fchier y

Alftondu Huyf- raedt in de brandt,

Haer blijft wat hangen aen de handt -,

Ontmoet haeryemant aen een oort ,

Aljpreeckt hy niet een enckel woort ,

Al waer 't de Grootfle van de Stadt ,

Hy moet haer ruymen 'tgantfebe Padt ,

Alfeit hy [cboongen-avont Bntr
,

't Is Hontf-zot , bruydijn eygen Moer •

Dit %jjn ons treftige Soldaets ,

Bit ijjn onsfoo Man- hafte Maets ,
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Dittynfè, die, gefyc\de Peft ,

Den arbeyt baten al haer beft ,

Ia , knoopte men haer aen de G<rig >

Sy roerden nau haer luyen Balg
,

Sy dienen welem Frins een Heer ,

ISiet omfijn Landt telq\)genrveer
;

Maer y om in alle Ttyvery ,

Haer onder dien
ft

te houden vry »

Vermits haer Leden aen ds Ploeg ,

J^Jjn meer dan al te luy genoeg.

Doch y als Monfieur in 't Garnifoen

Heeft met eenfwaren dronc\tedoen 9

Of als hy aen 't Ver\eer-Bertfit,

En brengtfijn Hpt-Gefelin 't wit \

Ofmet Labeeften , fijnen tijdt ,

Ofmet een Gelders 'Iroeffjen (lijt
-

y

Ofals hy een Paf- dij[sjen hut ,

En 't Wijfhet laetjle Geit of-tont

;

( i
J
af-dij{en is doch *t eerfte voerc\j

Aen 't Outer van Sint Meertens I\erc^ •

Paf-dijfsn is Ij&erfoetigbeyt ,

óffop de Trom , offop de Meyt ,

Paf-dijfen is haer aen-ge-erft ,

Ofifchoon de Vrouvan hongerfierft >

Men
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Men moet doch aen 't Paf-dijfenjlaen ,

Alfoudfjjn Soontje nakent gneriy

Taf-dij[enfteeltfoo menich K^eet ,

So menich honger
i
gen Beet

>

Pafdtjfen heeftfoo menich Peert ,

Veelbet als HansPicqueur beheert-,

Paf-dijfen deed eenfchoone Vrou ,

}Veldoen hetgeenje niet en wou : )

Ofals hy elders in een Baên ,

Dofj?ien Bals weet wech te flaen y

Noch He&ors noch U lifiisfaem >

J\nn overtreffenfijnen naem ;

Dat Alexander metfijn Heyr ,

Verfchrickten Hemel, Aerd , enMeyt;
Was niet dan enchel Ifynder-fpel ,

Deef'Proncfyrt weettetalte wel-y

De Golden Koorden op fijn IQeer
,

Deglants vanfijn verguk Geweer >

y

Een Bedvol Veders opfijn Hoet ,

Degulden Sporen aen ftjn Voet

,

Sijn [pits en [pij tig Kgevel-Bïhrt ,

Het gantfche Leger maecht vervatrt
;

Menpocht aen 't Voor-Hout , in den Haeg,

Menfnorckt tot Leuwaerdby de Waeg

,

Mm
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Mm roept tot Vytrecht aen bet Merckj

Men blae[l tot Groenvgenfoojlerc^

Js4en(chre rurvttot Aernhem an de Poort,

Soo (lijf, dut Spmgien 't mack/ijck^boort >

Dan tfijlt Malrijl , en Bruyjjel beeft ,

Gelijck een Molen[Ieen die leeft j

En wie[oud niet ontfitten hem ,

Voorf00 eengrootfche Cxfavsftem ?

Wiens Kling is tot de Cruys beroefi ,

Van V Bloedt dat hy vergieten mo?fl ->

Ja naulijcks \ijn de Wonden[acht ,

Verovert in de Troyfcbe Wacht -

y

Hy heeft alleen doorfijn gevoelt ,

Maeftncht in Princen hantgeftelt;

Daerfchoot hy op een Hinder-tocht ,

Eenganjche Vleugelin de locht >

En hadde dees manhafte Geeft ,

Doen mede voor F^ier-mondgerveeft $

Ons Cafimyr die had voorrvaer ,

Niet eensgekomen in 'tgevaer •>

Sood' Heeren- Staten bteve??s-Weert
f

Bern hadden tot een Rooff'vereert j

Dat Rotte Ne/i , had nn al lang ,

jilmeegaenpeiuen op degang.

En
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En fekerlijcl^ , hem fpijtgeen meer ,

jils dat hy niet fijn tegen-rveer

Aen 't Huys te Gennep heeftgedaen,

V Soudhem niet hebben uyt-ge/t ten.

Doch, bidti e ijlaet fijn handen t (aem,

En roept aen Godes hoogfle Ndem-,

Dat hy de pielen van degeen ,

Hy laefimasl heeft vernielt alleen ,

( Doen~m aen Sint Iaa ten Scène floech ,

En menich Heldtgins benen droech -,

Hem nimmermeer doch toe en telt ,

t IPasymmerftjn Vyandt in V Velt.

O Nar l 6 Logenaer ! o Droch \

Strijghy blode Loer ; dat bidict^noch

-

3

Hier legtghy Snorckaertin 'fgemach^

En vult met Logens onjen Sac\,

Hier ^ijngeen Cogels , geen Canon ,

Gelijckmen voor fijn Vyandt von.

Wanneer deef bloden onverhet ,

Met vrome I(aerls te Veldegaet
>

Wanneer 'tgebriefchvan PaerdvnTrom t

Maeckt al het Leger doof en [lom >

Dan loert mijn Oom-X^ol achter 't l$iet
9

Dat Vrient noch Vyant beyd hem fiet ?

En
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En verftfijn Hembd , en verft fijn Broec^
Met dun engele Vanne-ko8c\>

Dan daclt hem aldat groote Hart
,

Van uytfijnBorjl , tot aen de Start

:

Daer foec\t den armen Broeder vee?
,

f Ontfluypen een ofander Weeg 3

Die dmfach hoe Monfieurkeftond ,

En beefden als een Kamtr Hond

!

Men werpt de Wapens in de Sloot >

En is van vreefe (lijfen doot
3

"Men laet fijn machers tot eenpandt ,

En roert een Diefvan 't Vadirlandt >

Men loopt als Schelkms in de vlucht ,

En maecty van Moort en Brantgerucht ,

Daerflaetmijn lieve Snorcker-Hans ,

Diefeven Ermen van twee Mans ,

Die felfs de Droes de Herfen kho{d ,

Gelijc\hy voormaels had geloofd*

la , rvaer het in het Velt te <kw ,

Metgulden Sporen aen de Schoen %

Met PcncxtenaJte-Broechjes aen

,

Ofmet de I{ateUWacht P /lam ,

Offa een Rpnqer Wijn , cf'Bicr ,

T.efnorcken dat men harflefchier >

Met
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*Mtt rvelgejpeckte Venayfoen ,

Of met een Boutje van een Hoen
,

Waer aen Monfieurfijn Vingers brant ,

Dan (ach ic\ onfen ütaet gewant -

9

6 oo lang de Boer fijn J^ijcJ^fen heeft ,

En vlijtig Pijlokttengeeft ,

Sal alle defe S?iorckery
,

OnsLamme- Ganfen blijven by
\

Doch, rrat Ijy roept , enwatkyraefl *

En hoe }jy pocht , en hoe }yy blaefi 9

Het befte dat by dan bedrijft ,

Is , datter niemant doot afblijft»

j\fae.r : ofter yemantgaf de Geefë,

Beluydt hem met een groote Vee$ . .

59

NO T M;

S^o-öeitomncft PhiKppus fltö&erep&e ambt
«Bjiechen g>iacö te \stetm l \$U 3P&ilo*

foopö üiogeoes tn (i)"n l^&«göcKomen:
Defe bn Den «loning p

t
hüippum geDiacgt

38rt5e / ;torcröe ötjetyatgftt y oft fcp oorti

een Spyon ofte Berfpieoec tuatf * Diogenes ant*

fcöQOjW/ Ia Heer Koninck, icK ben ghekoraen
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foo ick de waerheyt mach feggen , om te verfpiedefl

uydele en focte lichtvaerdigheyt ; dewijle ghy,
(daer uniemant toe en dringt, )u eygen Leven,
en u gantfche Rijck , als op de worp van een Dob-
bel-fteen , ofte Teerling, in perijckel en gevaer

gaet ftellen» <0aüe <H5odt / dat (jedenfbaegötf

De geineen der tierden / oiogenem cp Dufdiimge

maniere medeeen£öoo?den fp^eechcn / toanneer*

fe memcbmaei / öan gene noodt geperit / docf)

meer geöjetoen uptepgenaffeiten euöegeerttichöe*

ben/ toerfcfjepdene bloedige <®o?togen/ fo25ur*
gerltjc&e al£ upt landtfcfte/ tot üerderffertoe rupne
toanfjaer arme Onderdanen/ pogen in te öoeren*
't%0 reden dat-men metden ^epoenfcöen Horatio

upt roept.

JVaer loopt gby y
duïïe Menfch en wapent u

met Swaerden ?

1$ niet ter J^ee genoech , en Bloet gpfiortop

Aerden -

y

't Is Leeu noch Wolfs natuyr , 't en^yin

fukkGediert ,

Dat niet van eender Aert , langs d! open

Ackerfwiert.

Jfl blinde RafeMy ? met fu*y aen*gedreven ?

Ijl onderlinge fchult f rvie(almy antwoordt

geven >

Menfwijgt ! en bleycle Scbaemtbetrecht

betAengeficht. En
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En 't Hert , met laffe Jqlbeclmt, geeft

geen bericht.

,
Erafmus tn't toteröeöoecfc ban fijn CfcilïeïijfJré

j&p^eue&en ïn öc ccrjlc Centur. fcli?f«ft aïbug : wy
oorlogen geduy rich in defe Werelt , het ene Volck
jegens het andere ; Rijck jegens Rijck j Coning je-

gens Coning • Steden jêgensSteden,- Prince jegens

PrincenjGemeente jegeiisGemèentejende het gene
' oockde Heydencn feitfs ongoddelijck hebben ge-
acht, de ene Bloedt-verwant jegens den anderen %

Nichtenen Neven ; Broeder enSufter; Vaderen
Soon , ende (hec gene ick noch het alder-wreedtfte

aebtetewefen) den enen Chrift-Gelovigen Menfch
jegens den andeten. En helaes! ó verblindeMenfch!

niemandt verwondert (ich defes ; niemandt ver-

foeyt dc{e Bocshêden • jae , daer vyerdender ge-
vonden , die fich hier óver kittelen, die het prijf-

waerdich achten, ende fo een Duyvelfche lake,

noch Heylich ende Goddehjck derven noemen,
haer woedende PrinCen , endeOverften, daer toe

aen-potren , ende , fo men fey t , van felfs den OJy-
Pot aen de vyer-ftede leggen*

oBnöe toeberomtn: felöcr pïöetfc,- Ten tijden

van Oorloge , werden , voor boertery , lnffc , ende
vermaeck gerekent ; Huyf-brekery , Altaer, en
Kercke-roven, Vrouwen fchenflen, Steden enV lec-

ken in Kool'en A fiche leggen ; is dit niet een grote

Sotticheyt , te beder ten het gene men niet behou-

den en kan? Doch", {o het fchijnt , Tullen dit, de
aengename Vruchten des Oorlogs wefen? nie-.

L
*

tnnèi
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mande g-oet te doen : de meeftendecl te bederven

ïbnder aenfien , ende achterdencken aen den AI>

mo^hendeti Godt, wiens herfchenden Rijck-ftaflf

nochtans, over den ganfc hen Wcrelt gebiet.

<©ocft/ o^ atfftf met fc^e fcuoozbeu/ footnen

fept / upr te beeföji-

In 't Oorlog SteecktGeenHeyl.
Jimmer / op bar icb u ben toalgcïiJcUcn bjoeft

br£Qofogg iöat birpcr in ben Jjal.ö fïefce / fo hip-

fterr ecti^ nacftet oc^e! üan ComeimsAgnppa,
fcipuijtotrise a^iie? in frjn ^erïfpmgcn ober bc

oniehnc ijbei|)€|iöt Der l^enTijeUjcher SBeten*

ftga^pr tl Dit is de htx>fte lalt, ende lwaeriten ar*

bevdc, der gener', die den Oorlog voigen • Steden,

Portretten ,"Schai ffen , ende \\ allen te beleggen ,•

werpen met Stenen , tnet Slingers , Pijlen, Canon*

Mufq netten,Petarden, Portiers, ende andere duf-

-danige hiftrumenten ; tot nae-dee! haerder Even-

Naefte^, te gebmyeken ; Muyren en^' allen 't on-

eer-mijnen, Torens, en andere Gebouwen om
veer te werpen, brandt en blaeck te ftichïen,Kero

kenen Godes - Huyfcn te vernieten, Steden en

Laiidenuytte plunderen; het onderite boven te

keren, Wetten ende Statuy ten onder voet te tre-

den , V?o iwen fchofteren , Dochteren fchaken, en

van haer Eer afï-frtten , de Gemeente verwonden,

vangen, (pinnen,- landen, in-trecken, &c. andere

van hareDienften beroven, hare eerlijck-geconque-

fteerde Goederen confisqueren > tot Buyt ende

Rooff geven: ende eyndelijck, den genen, die

noch weyr noch tegen-ttandc bieden kan ,.orT kop-

pen , t)ff hangen f orï , foo't haer eygen wil gevalt „
r

daes
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daer mede te leven» Das komtet by , dattet Oor=
iog hedenfdaegs gevoert . niet anders en is , dan een

geduynge Moordt, ende al-gemene Bloedt-badt;

eenige der Soldaten , een hoep vege , luye

„

lamme Ganfen, gewapendeStreipets van't-Geme-

ne Befte, Dieven, Boerc-dwangs , Kercken-fchen~

ders , SWeerd-danflers, Hoer-voogden , Overlpeel-
ders, Ieucht- verleyders, Hoender-vreter$,..Schape~

Dieven , Vo e-drijvers , Teerling-brocken , Godf-
lafteraers, Erardt-Sichters , V*er-en* Moeder-
MoorderSjI.andt-en-Zee-BeroverSjTyranHen, en-

de meer andere d^fdanige , fo menfe N'enfchen

noemen mach ; die uelcke , (b het fchijnr , aller.t-

halven niet anders en foecken , nochte vordertn,

dandatfe mogen fchadigen , hatende geduyrich

d'Onnofelheyt, als oftet ware een fchadu ende
voor-beeldt vande Doodt felve :

^ocjtang mat&een pegdijefcfcit Vneün ntftte

nemen/ Datbefcr miffyunclten tocfjen/ niet allé

ben «Dotfog/ T?offttcdRöf- attentaten / tociben

boo? onrecliren «étobbefoog geffjjPiben/ a\$ eft

befen gantfefcen Aanbel fèubc motun toeraent t

«nbe bp bcnuÉenfcjjen toerbactjt toefen, ttmit/ fö
fept be HjepIÉge Auguïtinus : Oorloge te voeren, t n
is geen Mifdaet voor Godc , maer , allenich om de»
Rocffte oorlogen > is grote Zonde.

Cicero, fp?efcenbe fcoaj ftin^f'"*"*> getrptjö*
aïbu£: veel meerder Eere brengt een Crijf-han-
del, als is de Roemdie de wetenfehap derRech-*
ten geeft- Ghy waeckt byNacht, cp dat ghy coonc
antwoort geven, den genen u die raedt vragen a
Maer hy , op dat hy in tijt fijn Heyr-Leger ter be-

L % fte&dei
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ftemder plaetfen voere. Gby wordt van der Ha-
nen-gefchrey , ende hy, doot't fteken van deTrom-
petten op-geweckt» Ghy ftelt u a&ie aen , ende hy
ftelt fijn Geleden. Ghy verhoedt dat nictuMee-
fters ,- ende hy , dat niet fijn Steden, te cort ge-
fchict : Hy wacht hem voor fijn Vyandt, ghy hoedt
u Dammen voor ander-mans Water. Hy weet
uyt tebreyden fijne Grenfen ; ende ghy de uwc
te regeren,

Vergetius in fijn 7* SFcecfc bmibm Crijcïjföan*

M/bctm\\t aïbug in-t cotfe be epgcnfefcap Dan een
'

bjOOttl ^Qlbaet/ feggcntie: De Ieucht diemen den
Oorlog ende behoudenis der Grenfen bevelen fal

,

behoort , foder enige menichte zy , in voortreffe-

li jcke ArT-comfte, en goede manieren, uyt te mun-
ten boven andere; wantod' Eere, geeft een be-

quaem Soldaet ; ende de dchaemte , dewjl-fe de
vlucht belec, een Overwinner.

SMtenicti toerbenbie affgrjjfeïtKftc&nojcfeerg/

enbe torjt-bo*(ïige toiöbt-gebers? / onbequaem ge-
facfjt / lik in öe JBonbt en toepgeroenten fe£ bup*

fent meteen $neeb ter neber fouben ftacften/ en

nlfmen aen ben 3£ang/ en aen bewapen coomt/
fcan iffer nicmanöt 't ©uf&

Mn 't fcvsn-drMsld Hert dat finct htm in fijn Hielen.

Erafmns geïiicfct bt(t (Dp-fntjbérg bp be tte
t\t ©ifchjcg/ biernen Sween-Mamekes' noemt/
gclrjc&cnbetoel ban bnpten een £toeerdt / maft
ban bmnen toerbter geen Ifytvt in gebonben : boe ft

Lipfïus in fr)n Politica , aén't <r. boccft. rap- 7> 8.

un 9. falbcr « bc refïe bon toeten te feggen.

©e
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Pluym-ftrijckers, ende

Lafteraers,

tï Plujwi



,if TETR1BAARD7

Pluym - Strijckers ,
,

E N D E

iASTERAERS,
Als u een Flicke-Vioyer prïj(ï , ,

jDtnckt dat hy u dm Guych aen-VVijft.

Dl e Honich dragen in denMondts

En louter Gal in sHerticn gront,

Dit Volckjen vindy , ftraet op

ftraet

,

Off wacr-je keert , off waer-je gaet.

Geen Ambacht heeft fovaften ftoel,

Als Gilde broers van dit gewoel ,-

Dit Vollickjen woont in de Kerck;

Vant Raedt-Huys makenf' oock haer

werek
;

Haer meefte Rpem , haer meefte Lcff,

Hangt ftedich aen der Princen H©ff 5

Mijn Heer is wijs, al waer hy Sot 9

$a niet dan enckel Fielte-ipot;

%J Mijü
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Mijn Vrou is fchoon 3 mijn Vrou is Eel 3

Al was Saffmen niet halff fo geel •

Mijn Camenicr paffeert te veer

,

De Clooftcr-Iufferen , in Eer,

O Jae , fy is {o reynen Maechr

,

Als Iordens Koe, die jongen diaecht-

«Summa , waer ick my wenden lal,

Zijn 1 licke-floyers C;\er al
;

Och ! fo maer yemandt' J{ebus heeft ,

Js d alder-wijfte die-der leeft,

't Zy Burger , Boer , off Edelman *

Jae, Prins off Graeff, hy crijchter van.

Indien het u niet en verveelt

,

iftet defe Guyts eens aff-gebeelt •

Niet dan van Water roeptmen fchier ,

En 't Hert is vol met gloeyich vyer,

En dit begeert-men met de Mondt,
Doch anders meent-men dit terftondt

,

Van al de fnoodtheyt weet ick geen

,

Na in de Werelt foo gemeen

,

Men trooft de luyden ntet het Oog,
Daer 't Hert met allen niet en doog ;

Men fêyt , Godt geefr u goeden Dach!

Dat Godt u voordeel fpoeden mach /

L 4 En



1é2 F E T R 1 B A ART) T
En niettemin , fo denckt-men weer

:

De Dnyvel vaer in u gebeer.

Men moet maickander aen het Merck

,

Vanbuygen maeckt-men ftaeg fijn werck,

Men treedt niet wel drie tredtn weegs 9

Men fcheldt , en laftert even iteegs.

Dus * om van Elcks te zijn bemint

,

Men hangt de Mantel nae de Wint.

Men werdt door haer Medogent hey

t

,

Recht op fijn Crocodijls befchreyt-

Staet dees Neuf-wijfe Fieltery

Der Fielten Fielt dan deftig by,
Dan ift een Man feer politijck

,

In Deucht en in Beleeftheyt rijck;

Jrly weet te 1wijgen, da^er't betaemt,

Hy laet fijn Naeften ongeblaemt,

Al waer't by Godt, en fijn Altaer,

Al waer't fchoon leugen , noch ift waer ;

Dat Peck en 5neeu is effen wit

,

Al ftaet hy daer ; Jae dat hy fit.

Sal yeraandt Loon nae Werck ontfaen*

Voorfeker fuldy niet ontgaen.

Ver anderlijcke Wifpeltuyrs

,

Noch koidt ngch warm , by u Gebnyrs»

Wiens
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Wiens Tong- gefpleten, engefcheurt,

Twe-mondich, niet dan valfcheyt fpeurt;

lek wenfeh , dat u twe-woorde Monde

,

Was uyt-geloutert met een Stront.

Och! dat ick eens , gelijckeenMehlch,

Mocht hebben mijn begeerten wenich,

Jae,mocht ick eens van 's Herten gron 1t,

Vercrijgen dat te wenfehen ftont /

Hport eens wat dat ickwenlchen won,
Het waer dan Man , het waer dan Vrou>

Wat fchadet 3 warenft alle beyd

,

Die Lafter hoord , ofF Lafter feyd

,

Jck wenfehte dat haer beyder Kop

,

Hing in een ftereke Henpen-ftrop
;

TerWerelt, kan, naet Oordeel mijn,

Niet vuyler dan een Lafter zijn.

Nochtans , ter Werelt ifTer niet

,

Dat yem^ndt ongelaftert liet
f

Doetlangfacm alles, doettet haeft,

De Lafter volcht u in het laeft.

Sedenckt den Armen 4> ghy moocht^
De Lafter heeftet noyt gedoocht

:

Weeft nederich fo veel ghy koont

,

De Lafter heeft u noyt verfchoont .-

L y Iae
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Jae, dient den Heere fo ghy wilt*

Noch is de Lafter niet geftilt.

Geen Predicant
;
geen Medicijn ,

Geen t\echts-Geleerd , geen Chirurgijn,

De Lafter fpuwt haer in de Schoen,
Al fal't hacr eyge-n Macker doen

;

^t Zy Keyfer, Prins, off Edelman,
t Zy Rijck, off Arm 3 hymoetteran,
't Zy Burger , Boer , offMan , off Wijff,

De Lafter hangt haer op het lijff
;

Jae felffs de Deucht , en Godcs Woort

,

\Vert van de Lafter wel gcftoort ;

Al hadt ghy Conincklijcke Eer

,

Al kreecht ghy Sampfons krachten weer

,

Oi Soerates fijn Wijsheyt heel,

AI viel u Cicero ten deel

,

Met alle fijn Wel-fprekentheydt

,

Of Plato , met fijn groot beleydt,

De Lafter foude, niet te min,

Met u gaen drijven fijn gewin,

Het was voor lünge laren dus,

Homerurn lafterd Zsyl*s»
Tïmocrates , Simonidem

,

En Pindarw, Ampjimenem*
Waer
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Waer toe of ick nae Griecken loop 9

En hael de Griecken over-hoop i

Ick weet wel dat Demoflhenes >

S'\)w Ionckers gaf een brave Les,
.

Ifocrates was Mans gencech,

Tlutarchuï waeckte morgens vroech
k

Wat batet haer > wat hielpet noch ?

De Lafter volgt haer ymmer doch
Ia, dat ons lieve Nederïandt,

Üntflagen was van defe Brandt

!

Ick moet niet feggen van Cah?jn,

Van Be%a , Luther , of Armijn ,

Van \Jytenbogaerd , of Gsmaer ,

Bedienaers van des Heeren óchaer.

Van Bogerman , of ander meer ,

Of yemandt die is by den Heer

,

L k racck noch Hof, noch Staten aen
\

Maer laet haer al in vreden gaen
;

Doch niettemin , de Lafter , wil

,

Onmogelijck , niet fitten ftil

:

Al zijnt maer Logens et? Fenijn^

Die midden in de Lafter zijn,

Waer over een geruft Gemoet,
Int minfte geen bedencken doet -

Het'
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Hpt Spreeck-woort is nochtans feer out,

Dat ftaeg de Lafter by hem hout;
jilJijn wijn Logens geen Verraet ,

JAiffchien doen enige noch quaet*

NOTi
Eneca&ePhilofophus, in ttïifp
&crcn25?icffgefcö2Clmtacn Luci-

lium
, fept albUtf ; Het is fchande-

iijckj anders te fpreken, anders te

dencken. cnbc be Poëet Homerus,
flrijcftt befeiCtoc-fpaltige fielten

in t9* boecft frjnber «EMna'mgen tianUlyfses nocft

{ttfttget unt / frggeiltje: lek ben niet fcobevreeft

voor de Poorten van de Hel , ja voor de Duy vel fel-

ver , als voor fodanigeMenfchen , die anders denc-

ken ir/t Hert, en anders fpreken met de Mondt:
4Ent*c/ tooo2fo)act/bp befe onfeCftbt ig bitCanc*

fteracfjticï) -pennn/ fo bene in-gectopen/ bat

meeü be gantfcfte 3&crelt / met befe Cranc&ftept /

ölg met een J^eftiïenttaïe Cotutfe / bcfeten i£ ; fa

fett fdjijnt nu alle Crou / 3Uefb' / en <®pen-4|er*

ticfiqVtïcr 3fècrcifTUot- gebannen te 5rjn: <®nbet

bupftnt tooojben naulijc&g een opjerfit, SMIeg

berriert / gebepnft/ bermornt/ onber t bec&fel ban
De <€tou en goebe «töcnegentöept,- recöt Dnlce

Amar, off Bitter-Zoet 3 in ereltjcft gebeft koel

foetenaensenaems maer/foment tectjt DooHafo
toati
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tian binnen niet ban <6aï/ en bobeïgcft Venijn»

©an gelijcften snnber niebe beeïHDenfrijen / bic

ben «cörerciap enbe Xafïer op't fioof ofte öefcöul*

bigen/ *nbe groutoelijchaff-malen/ enbe nocö*
tang / in btt baet / niet en Ijaten. &ict öiec eeng
een off ttoee.

cleanthss
i al Ijoe Voel bit fcljabeïtjc& jfenijn

mebe onbertao?pen 3ijnbe ; fefoijfter albug aff.

Daeris , mijns bedunckens, geen dinck fö vuyl

als Lafter ende Achterclap ; want, dele , wanneer-

fe ycmant , in't heymelijck wat wijf-make nde, be-

drogen hebben , verweckenfe Haet ende Vyands-
fchapover dengenen, die onfchuldich is*

Euripides in jtjn Alexandra , De Laiter is een
heftige Beusheyt onder de Menfchen ;

Cnbe Menander ; Ter Wereltenis niêtbeufer

als de Lafter, want de faute die een ander begaen
heeft, moethy aen-nemen vootfijn eygen • ende
wat meer is, de fufpitien over yemandt, zijn meer-
der Lafter onderworpen , als dickwils de Daet
fe lve*

Achanafius in fijn 5BpoTogfe / fept op btfema*
nier; Die met een fteen-worp gequetft werdc,
foeckt een Geneef-meefter ; maerde Slinger van
een LanVrigen Mondt , werpt veel dieper Won-
den als een Steen : Want, de Lafter iseenKnod-
fe, een S weert, een ongenefelijcke Pijl; Doch
de Waerheytis over defe wonden, de bette Do&o-
reffe ; de weïeke, loghyfe te halen verfuymt ; ver-
vuylde wonden maeckt , en werden ongenefelijck»

IBijnö beönnrfteng/ iffcr pegens ümfcfatx*
Iflcfcen ïa|tec twebcc-öanöc^mebie: Jjet ene/

bot*
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fcarmenfe fïiWtofget:be tooo: bp ïaet flencfem/ en

uietenacötei
; %ct a bere / batmenfe p be j$crhe

ttcbe/enbe/ mr t geen gefcdi turbo! ger bc/ tai; efce»

3&e eerfif ftcmeftir gcefi be öoo,'-gcmcIbfc Me-
nandertc bennen / barr fy? felftijft : «Daec :$ g<'en

foeter / roeïj geen aerfciger 9>-.ntlt / ban bat it en
tntn Haft-ra* rfrJbenftnn tornt/ toupemaibt
geeft gdaflert/ batïae: # i- ftmjtjcube boo* fcp

patjeren/ a!# ba; *al fd*ïgb.egene/ bieugda*
Jïert öeeft/ geboden to fBnengen 35ofem/ bat

felflfa fijn epgea Xato öem geloften fuefh
©an fjet ifrebc fpjcccftr ben «9It-©afcer Eafï-

Hus-, in fïjll (J)".?52teff. Sooyemandt gelaftert

werdt , dat behoort hy niet te Twijgen , cp uat den
Logen geen leflen Toom gege <ren werdé cm on«
gebonden voort te gaeti ; cfre die door den Logen
verfeydt zi'n , in haerquade Mening? laten fteken»

Wat bnvtht u ru ban ïupbm befi gerabcn*
mijns* bebimchu £ : f -et laeifïe foub ir6 / bolgenbe
Den racbt ban ben tffen-fetber* bco?-ber|jaeiben
Menaüder, fcggct'be: Veracht doch niet den alder-

minftenAchrt rdap , want daer vele gevonden wer-
den,diedekonft hebben, hetfelvigerevergrooten:

Soo wie dan, cm defe rlVS en fc hen wille, deniafter

tegen-ftaet, doet feer wel. Alhoe-wel daer me-
nige feilen gevonden werden , die uyt andere re-

den wel recht contrarie lullen gaen , t nde alles , fo-

tnen feyt , voor fcet op- nemen, wat haer fal mogen
"werden aen-gedaen : Verwachtende den tijdt

,

ende nicrder Ghelcghentheyt : coor wrake baer

5tën~ghedarie Leedc in t heymelijck te vervolgen.
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Hooffche Roemers , en
Groot -Sprekers.

Hoof-
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Hooffchc Roemers , en
Groot -Sprekers.

Wacht U voor hem , die los en ftouti

V veel belooft , moer lierer hout.

BEroemdeSnorckers, met verlof,

lek keer my oock eens tot hetHof;

Het Hof dat Saïf heeft beplant

,

Met fchone Tulpen vol verftant.

Met Anjelieren , vol van roock

,

En ftinckend overdwaelfche Looc\ f

Hier fult-glï in d' een of d' ander hoeck,

MifTchien noch vinden wat ick foeck
;

Daer foeck ick i hce-men veel belooft,

En met eenpraerjen 't Volck verdooft,

Wie ftaet doch minder by fijn woort t

Ah'tVolckjen dat hier aen behoort f

Gehele Bergen fijn van Gout

,

Ia wafïèn Bomen , hooch en ftout ,•

Die deelt-me daer, by woorden om ?

Niemandt is in Beloften ftom •

Daer
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Maer als het op een geven gaet

:

Dan loncker by fijn woorden ftaet i

Gelijckerwijs een olde Haes,

Vergeet fich by des Troms geraes,

.

Dan zijn de golden Bergen, Santy

Gelegen gins in Moren-Landt

;

Dan zijn die WafTen Bomen ; Smeer
5

Dan is haer Moicus niet dan Teer;
Een andjr looft u op't geringft

,

By Laerfèn ,• Sporen ,• oock een Hingft ,

Wanneer ghy maer wat vljtich dient

:

Maer, liever doch! wat ift mijn Vrient?

Voor dcéf getrouwe Dienften dijn

,

Kan't efter noch geen Efel zijn,

So gantfchlijck is de Werelt doof,

Van Tfou '; van Vroomheyt en Geloof*

De Waerheydt , Reden , en Beicheyt

,

Zijn heel rermoort, en neer geleydt;

Siet , hoé de Gaft fijn Waerdt bedriegt,

En duyfènt leugens voor hem liegt.

Een Coopmaa is naeu hali* fo fwaer

,

Als al de Leugens op fijn Waer-
De Knecht bedriecht fijn eygen Heer,
Sijn Meyfter doet vatfc fellcle weer.

M Iae*
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Iae, fict met Argus ogen toe,

En maeckt u raat , en maeckt u moe

,

So lal u de «Schijn-Vroomfte noch,

Bewentelen in fijn Bedioeh

,

Dit is des Werelts omme-gang

,

Niet heden, maer, al over lang,

Noch Indien noch Afrtca ,

Noch Spangjen, noch America,

Noch Griecken , noch ons Nederlandt ,

Zijn defe ftreken onbekante

De langfte Mantels , met haer Bont

»

En twee-paer Tongen in haer Mondt,
My dunckt, zi]n oock de befte niet,

Gelijck-men alle dagen fiet
;

Dit Volikkjen maeckt , nae u wiens

,

By morgen-avondt wel een Prins ,

En eer-je coomt ter halver tijdt

,

So ben-je vaeck ju Prinfdom quijr.

Dan ïft, dat had ïck noyt gedacht,

Voorwaer, nu uTet uyt mijn macht,

Doch, hebbeen weynichjen gedult,

Op dat men u de Schae vervult

,

Daer fit-je dan , en looftet niet

,

Dat 't Lcg-ens ziin, voor cUt-jc't fier,

1 Doch
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Doch Hecht maer, looft, en hecht dan;

Karft,

Liechc , Fielten , liecht , fb lang-je barft^

lek weet wel , datter Trou noch Eer 3

DochWaerheyt is, ter Werelt, meer,
Of dat, te minft, u Fieltery,

Bedeckt is met Bedriegery.

Daerom, fo raed ick, u, en my^
Indien wy elders willen by,

Steeckt vry een Kerf-ftock in u iSack

,

Want daer op fprekenf met gemack ,

Die, in der daet, Bedriegers zijn,

En heylich leven, in den fchijn,

Dielecker, ruym, en welich fit,

Haer fpreeck-woort is, gemeenlijck, dit

:

'Beloven , is dér Eed'(en Gonfl ,

Wooidt-houden is der Boeren Itynfl.

M 2 NO-
i
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N O T E
3ÏÖ Leoflhcnes , Ü£ j&tm ban
Atheren, (bit m op grote ftope

fïonbc / om een b:pc fóepublijfk
eubc $2infÖom te berevijgen/ )met

bcei toerfiljrr bene rebenen tot ben
<®o?log ftabbe aen-gcraben: ant*

iüD02be Phocion, &C11 JpÖt'CfropD : dat fijne woor-
den waren de Cypres-Bomen gelijck, dewelcké,

al-hoe-wel-fe fchoon ende hocch verheven (ton-

den , nochtans geen Vruchtert droegen ; Cnftt
boojtnaer/ baetconbe niet beterend feequamer/

ten pjapoofïe arfcjacjjt toerben op fobanige re*

bsn ; bic / aen-fienbe / ïocï beel beïoofbe/ moer / in

ter tintt/ foubc mucljteïooö^Dn/ gcltjcfieitoijje?

ooeft bai€pp?ef-25com fïeö met een gecrïtjrfien

Croon/ enbeop-gccietbe €enp/ bcttoont/ baer
tjorl)/ in berbnet/ gem b2Ut[jtetoffr 23oomter
2©ereïtgebonbenU?erttf 4 $ier npt i& meoe ftet

gemene fp2«d*-ïuoó2fct geeomrn/ Charetis Belof-

ten , Umi bit gene / tilt met C hares , btn A thenien-

fer , ïfefttlnierbjrö beel beïoofben / nacr fiet frfiiti*

benban ben $occtOvidius,infpïI£zmV&onft:

Belooft ruym-dadich heen , wat kart heioven fchaden;

Eenyedcr , door Beloft # urycl^t en onbcladen.

9&E
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saaet tocrbcn fobnmge iBcnfcijen gcfcenfccn/

fcpt Terer>tins , bic bact fctjamw i tpamierrfe t'-
r

manöt enige bet fcttk fulien toepgeren; ttocÉtas #/
fcuanneer öe rfj&t gcasru.nt- / on .j^ev J$e ofien

te bol-boeren/ twïtwbeo-feboo? ühï gebeon*

gen ftarr mcnii»gc r t oprnfcu-en; enbe ROJfitónsS

p;rf» öaet Denzin/ fefc-fey metftaer' S&daffett/

moeten ürufa^en: bacr comenbar. baorjié&te m
onbefeftnembe ftcbrr» öoo: beu bmü h ixi öufüani*

ge boegen : VDat ben-je boo? een JBail * (dbai lepbÈ

nipöoönera* i'al icftu iietmtjne Doen* (jeu»*/

mijne©?iehbt: *Jch ben ^n felter natfi/ \x-m
bocD! inaec brjft bc bozige Ct0&

7)^r Scbaemt.e wel behoeft > Ja.er is noch

Schaemt noch Eer ,

JEW' ^r-/* w'étf behoeft, daer buyfi-fe
hy mijn Heer.

<Dufbantg» JlBcnfcrKn beF|oo:ben te betottfien/
be fpjeuefte ban Pjthagoras: Verricht war heer-
lijck is , ende fwijcht micWewijl van grote Be-
loften.

Stobgu fpicccfct aïbutf / in fóne Sermonen

:

Achtervolcht het exempel van den Moerbefien-
Poom

, die men gemtenlijck feyt de wijtU ie we-
fen onder alle de Bomen ; Want , gemeenelijck
bloeyt-fe keft , ende draecht wel d'eerfte Vrucht;
Soo mede behoren wy niet, lange te voren, met
qnfe Wille ende Vermogen te proncken , m aer veel
eerder achterlijck te wefen in onfe Beloften , en-

Ul de
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<3e vaerdichin Saken , ons aen-gaende, te verich-

sen
;
$ocö iffcttm feer aerbige fp:mche bp ben

fcïbe Stobccus in ftta 25oetft tmt ËP üanto Ee*
Öttl gefc&efccn fjeefi :Beraedt u wel . eer ghy yets

belooft, endedan vol-voejt haeftich u Beloften
;

ënde fo ghy voore^rft een Sake hebt aff-geflagen,

die ghy daer nae verricht, dat fmaeckt nae Bedroch.
Derhalven liet u voor , dat niemandt u hare , door
u eygen verdreniten : <£pn£eI8fft / fuïletl / top

ftict nocö bp tooegen befe Beerfhe^ / gcfcö?c
fcen toan De beloften <6obt£/ enfcc Dc£ 3©crelt&
Supbenbc fo tooïcBt:

Gelijck de Werelt is , & /> 00^^r beloven ,

Dtf Werelt is maer Windt , met all' dtKj)-

nings Hoven

:

So hatr Beloften 00cJ^; maer
> 1 geen den

Heer toe-fecht ,

Geltjcl^ hy goedich is
,
gaen fijn Beloften

recht ,
•

Wat %ijn ny al verkeert , die cp het rvancfyl

bouwen
,

En fo eên goedich God, met byjtj% IVoordt

vertrouwen.

©f
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<©e «ÊHeföe Ber-€rm0 ;

Ogen-dienaers , Oorlepels*
Tonge-fchrabbers , &c.

O^en-
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| _ .. i u . —

-

Ogen-Dienaers.,Oor-lepel^
Tonge-Schrabbers , &<:

Ey\ Wacht u doch > voor deje -Man»

'T)ie al ds Wexelt dienen kan.

EN ghy, die al u Zeylen hangt,

Waer heen fich Windt en Weer-
haen langt;

Die , in een om-fien , uyt u Mont >

Beyd koud en hette blaièn kondt
;

lek meen , indien ick niet en fpot
;

Behoort ghy feker by dit Rot.

So haefl als dan een Eerlijck Man

,

Roept een van dees Gefellen an,

'tZy'op'de <Straét; off in de Kroeg,
Ghy hebt voor ai aen een genoeg;

Hy weet. fijn Tong, hy weet fijn Tael,

Hy weet fijn Geiten altemael,

Hy weet, op't fpoedichft, fijngebeer,

Te voegen juft naer u begeer,
Ea
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En nochtans , onder defe Kap

,

Schuylc niet dan Spijt > en achter-clap,

Hy denckt u in een Romer Wijn

,

Niet dan een dodelijck Fenijn ,*

Wie lacht , hy fch^tert
;
lagby ichreyt

,

«Sïjn ogen traiieu , alle bcyd.

En i (o u X * weet iiyt-dnjrt van Hitt
,

Hy fmelt fehier , dat hy by u fit •

En , fègdy , 't Hert vneftin mijn Lijff,

Mijn Leden, feyt hy, zijn al ftijff.

Behangt de ó'krymeru, hy droomt,
En fnorekt , al eer ghy -halfweeg coomt

,

Ia, ben-je rafend' , mal, of dol,

Hy raef-kalt al de ftraten vol
;

£jn, ben-je beus, of ben-je quaet,

Sijn toren heeft geen eynd of mact-
£n, heb)' een reys wat deftigs voor,
Dan roept hy , Volckjen geert gehoor -

Eq bent gliy elders in verheucht

,

Hy fingt,hy Ipringt,hy danft van vreugtj

Hajigt ergens aen u Cleien yet

,

Eea enich hayrken , dat hy fiet

,

Hy neygt fijn hooft , en necmtet af3
Als oftet u groot on-eer ga£;

M y Summa
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Summa Summrum, al fijn werck,
Dat voecht hy naer u Ogemerck ;

Wanneer hy 1 echt , fijn verwe bleeckt

,

En als hy weer de waerheyt fpreeckt,

Dan werdt hy root , en bont en vael

,

Gelijck de Gau-dieffs altemacl.

Heeft yemandt van fijn Cameraets,

Begangen 't alderminfte quaets f

't Is wonder, met wat defticheyt,

Hy 't felvig , aen fijn Meefter feyt-

En hoe hy 't op te proncken weet

,

En by additie over-meet,

Daer hy miflchien, geen uyr gele'en,

Veel fcheüemhafter heeft gedeen , v

Ja, mooglijck'tgeen men achten fou,

Wel waerd te zijn een Dieve-tou

,

Derhalven , doét hy wonder quaet

,

Die hem fijn Oren fmeren laet

,

En die hem wiffchen laet fijn Neus,

Van defe Fielten erg en beus.

Voorwaer, fy'zijn wel dubbeld fot,

Die fich dus geven tot een fpot.

En defe Schrapers van de Tong,
Al fchijnens oldt.al zimfe jorig,

tZlJR
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't Zijn Schellems, eer-fèzijngefpeent,

En Dieven onder de Gemeent.
Wie foud' de fchae , wie fou t gevaer

,

Verhalen connen allegaer,

Dat vele Menfchen over-coomt

,

Van defe Fielten ongetcomt t

Doch , 't fthijnt het is nu de marien,

Dat waerhevdt ilir.ckt, tot walden fchtei,

Schijn-heylichevt , Bediie^ery,

Die fitten aen den Opper-zy •

En dit is nu de befte Man,
Die fachtft de Pluymen ftrijckan kan ;

En weet ghy waer nu breedt en lang

,

Deel* Fielteryen gaen in fwang >

Vervoecht u een-mael, fo ghy coont,

Aen'tHoff, daer Prins of Coning woont,

Ghy vindter Sael, noch hoeck, noch hol,

Of'tis van defe Honden vol
;

tFenijn gemengt, met Honich-raet,

Dat van haer dieficbe Lippen gaet

,

Bewafèmt alles watter is',

Ia felfs de Schotels op den Dis

,

Sy dracyen , als het teere Was >

Haer Lippen
3
fo het cemt te pas*

Ter
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Ter tijt toe dat de waerheydt moet
Verhuyfen, waer-fe noch io goet;

En 't is geen wonder, fo men recht,

Met Sin de faken over-lecht

,

t Hof is epn Cabin.et* waer in.

Een yeder leeft fijn eygen Sin
;

£}hy vindter van een ieker ftof

,

Genegen tot haer eygen lof,

Dien ftaeg 'tgehoor te vlote lcyt,

Op 't geep een Ogen-dae-naer feyt
?

Wanneer een Ooren-blafèr relt,

\V"at goets men doch van hem vertelt.

Al waren t Logens dpor en door,

Hy geeft-le niettejuin gehoor :

Dan fweertmen Deuren uyt de haeck ,

Al liecht hy by de Galg en Kaeck

,

De Waerheyt moet ten Tempel uyt

,

De Logen werdter in-geluyt.

Bleef daer noch defe Peft alleen

,

Maer feker , iy werdt te gemeen

,

't Gemene Völckjen , langs de ftraet

,

Die menen dattet cierlijck ftaet,

Heeft yemandt juft een Duyt te veel s

Die 'tétfens niet kan door de Keel

.

Èen
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Een Huysken , of een Honde-Pol

,

(Een Vareken fchete't feffens vol,

)

Daer waft de Moed , daer fwelt de Krop

,

Men gaet gelijck een Kermif-Pöp y

Men fmijt de Tepels in de Locht,

Al had-me 't Roomfche Rijck vercocht;

Spreeckt yernant , van haer Boden , dan,

Yets , dat niet door den Beugel kan 4

t Is datelijck, ju Meer, ju Guyt,

Daer is ju Geldt, en bruytter uyt*

Weet ghy niet > on-befuyfde Leeck

!

WiensBrood ick eet , mens Woerd ie\jpreeckl

Men haelter flucx een ander in

,

Een Ogen-dienaer nae fijn Sin

,

En defe coomt niet uyt de Kerck ,

Öf van d^ ótraet., of van de Merck l

lek meen-fe vijftich Tongen heeft

,

Daer yeder een wat nieHs van geeft *

Hóe dat den een is bancqüeroet

,

En d' ander het verlopen moet
;

Hoe dat eenluffrou, aeu> haer Knecht
?

Begangen heeft een febandich Echt •

Wat dat men al te feggen weet-

Hoe Iuffröu d' Arme Menfchen cleet

,

Dac
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Dat niemandt voor haerVenfter ftaet,

Die fonder Aclmoes weder gaet

,

Deef' Oogen-dienfters , in't gemeen

,

Deef' Flicke-floyiters , groot en cleen,

Bewonen met haer felfs profijt,

Der groten Huyfen lange tijt.

Doch , dat ick haer eens raden mocht,

En yeder een fijn voordeel focht,

Deef Ogen-dienaers altemael

,

lek bond-fb liever aen een Pael

,

En ftreeck-fe wel te degen fcherp,

Of met een Rotting , of een Lerp

,

Al kreten! \ en al fchrendenf ' fchoon

,

lek meen dit was haer rechte loon.

N O T Er
&ÉM Us pïntft fier/ ircmccHÏticft /

mctbcOfl^ïepflö/Cangc-fclnaö-
bcr£/ cnbc Oogcn - 3&ifliacr£ te

öiftn/ ncïtifh öcü riucfttigcu «j
cctnnöteftrnncngiefc/ feggcuöc;

'^ Lach: £by
i

fv hechen mee ; ende

fo ghy fchreyt , fy zijn bedroeft , doch hebben ge-

Een Rou •• en ben-je kout , men brengt u voort een

Stooff ;



D EV g D E N-S P O ÖR. t 9 i

Stooffrcnde fo-je claecht over de hette derSormen,
iy veynfènhaer tot water te willen (weten; luvc-
naiis in fön a>cöirop-€*öic&ren/ fp?ttc&tbanbe*
(c ftoem-potfen / in rjolgenöe maniere : Wat mach
doch een Eerlijck Menfche Jencken , wanneer fcy
hoorr dat een arT-genchtenOgen-Dienaer, prijf-

waerdich aen-neemt , de fobere ende ongefundeer-
de redenen, van enen ongeleerden Buffel? ende
een Ir lijeken Apen-trony , u, voor wat ichoons,
foecktvoor te drager,? wannee* hy de lamme le-
dematen vaneen maneken creupclen Bedelaer , u
voorde machtige fpieren van uen, onuinnelijcken

Hercules fochte aon re prijfenj 02nDc iUröerQttl
Mmmlit in't n. batch toon- fijn <Ö5eöit()ten:

Liecht vry , Pontiliacn - icf^fah voor u
bewijfen a

Schrijft alles wat ghy vmlt , icJ^fatt ten

Hemel prijfin ,•

En dnnckj > ichjuyp eens me • doch vijft-

je, ickjruyc\het met -

En fi-je met my troeft , ghy wintet eer-

je tjiet.

Tertntius in fijnen Upt-gcfceöirie / toert fcen

#ogen-3£tèpa r Gnatbo , fttgfgfctn p?i)fenfce/ aï*
t)i\0 op't écjou-Conccï:

Jc^ heb , alwatickheb , nochtans enfjeh

lemmet
i

En*
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En , oft icJ^ niet en heW , ic\ hehbl

geen verdriet

;

Daer is een {e\er Volc\, diegraeg d$ mee-

fte waren,

Doch ^jjnt met in der dctet • met defè wtl

tch^ paren

,

En volgen hare Les ^ doch niét j om datr

fe mijn,

ÖffMeefler, ofickhatrSpöt-vogel, feil-

den yijnz

Ie\ lach vajt in mijn Fuyftt ic\ prijs haet

hoge J^eden
5

Haer Herfin , duncht my , groot, en Hooffih
qijn al haer Zieden;

Icl^ voer ten Hemel op 4 al t geen-[i

prijfen doen
;

Verachten/1 wederom , icfyredet in mijn

Schoen.

Önt\ent mv
}
n Me»Jler yets , ickjègg het is

gelogen
;

En , neemt by*. weder am , dit machic]{pocJ^

gedegen \

Dus heb ic\jny geheel den Sogen-dtenjl

vewentjé
Veef
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Veef' rvoecker , fo my dunckt , geeft Rgn-

te boven fynte.

Ijaoit ermbeïgeft nod)tcnïilu:ïjtUx\/ banöeh
gdeciben Ioachimus Cameranus, bietlfïic|j tot DefC

IDflterie : Een feker Krancke gevraecht zijnde van
fijnMedicus , hoe het hem verleden nacht al gegaeh
hadde ? antwoorde daer op ; hy hadde dapper ge-

fweer, dat is góet, feydeden Do&or;des an-

deren daegs wederom comende,vtaegde van gehje-

ken fijnen Krancke : die hem voor antwoordt garf,

dat hy vaft degamfche Nacht van Coude gefid-

dert ende gebeeft hadde ; en dar is ftker goet , fey-

dedeMedicus.Ten dei den male gevraecht zijnde,

hoe het al met hem was ? Wierdt bevonden dac

hy fwaerlijck met de Watet-fuchi; beladen waer-
het welcke de Medicus mede oordeëld'e , voor ex-
tra-orJinaris goet te zijn. Eyndlijck, fijn Medicus
vertreckende,coomr hem een van fijn goedeVrien-
den befoecken, die hem vraegde, hoe her nu al met
hem (tonde f waer opdefe elendige Crancke ant-

woorde , nu alles wel te zijn : want , feyde hy :

door al te veel voordeels ben uk ten naeften ona't

leven gecernen, mt Den <£>ut-baÖer Hierym. matïj
men bit tooo2f5 fabélrjen / op trol^fnber maniere
Upt-irggcn/ öaccftp/ incennan fijne Sfoiebcn/
géfcöjctïcn aen cen'fcftcren &a&butïan/ albug
fp^eeeftt. Gelooft niet die gene v die u flattere* ^
Ia, neycht u Oore niet lichrelijck tot denSpotte-
ren i de welcke, ïb haeft fy u gecoeftert hebben
met febone woorden , ende u , als buyten-finnich.

gemaeckt , fo denckt eens om
}
ende iïet te rugge;

N daa
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dan fufdy bevinden , datfe , ubefchimpende* het

hooft m der Necken werpen ; met vingeren nae-

wijfen; ende, met uyt-gereyckten Tonge, den

Guych, fo men feyt, aen-fteken. £o fcan/ berfjaï*

ben / een pegeïijclr IBcnfcfje / upt befc enbe meer
anbere buföanige biaetfcgoutoingen / bpficjjfel*

beu overleggen / hoe feer een 0Eer!tifh Jlfeanber*

booït té / die fiiti €>gen en <*M)oo? ben Jbpotteren

enbe JMupm-fïti)c&ei£ te bïotê lept ; taant / in bet

öaet en 3ijn't geen S&enfeficn &aerbk& genoemt/
ttiacc Deel meer ben 2$pen ge!tjcfc / tic nergenö in/

tan in fïteïen enbc pitjftw / Ijatt geneugte fcQcp^

pen. eengroten Alexander, in een fefcet 'BiXu

geringe be£ êtabtg ©rfïen bififerenbe/ too?bc

mét een Jpö.l g^netfï / enöe ( Boe-tod /lytt ?5toebt

geftempt 5önbc) geüocïbe noeï)tan£ gvotcrtjne

aen be Wouht /fo bat frjnS5een / tt»aer in be Sfèon*

be tua£ / a\$ booff rnbe fonber geboeï bleeff ; tioati

ober ÖP / fieïj nebcr-fettent c/ eufien mocfie i fc&
genbe: Alle Menfcben hebben myby hogen Ede
gefworen , dat ick een Sone was vanden groten

Godt Iupiter
3
- macr d< fe wonde geeft my te ken-

nen, dat ickeenMenichenKindtben,. , %t\ttOïï$

ban Ij'ebcnftaegg mebc feggen met Alexandro, pe*

geng befc «Dgen-bientvrg, Ghy-luydeD fegt , dat

ick wijs en verftandich ben - maer ick bevinde

nochtans by my
#<
felven , wat al onnutte ende fcha-

delijcke faken ick in dit Leven foeck , en voor my
felfs begeer. 'JEneas hfoius bcrtelt ban ben &ep*
fee Sigifmundo : i)nt (zet ftp met een enfterffelijc*

ftenfjaet toa$ in-gcromen/pegen^befe l&ooffcfte

<#ogen-3Mcnacr£. ^erjalben/ fojjetecnpge*
öewc^
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btmbm j batöcm in fijn cpgenjpKftntjeenfn buf*

banigfen jrlicnc-ftapct bot>en maten bctficffenbe /

pjce^enbefïattcerbc; feggenbe/ftcm be «Boben/

maec>geen fjtóenfcrjcn gcipch ft toefen ; be focpfet

bit ftoictibe; geeft ftern een taac&cren mmtw ttuee

bjie/onbcr fün<©o;Mm^ ben^upcfjdacr/ al hermen?
be / bjaegöe : toaeromme / neer teepfer ! töaercm*

me boclj / flaet glip mijn aïfoo * toaet op be liep*

fee: Waerom . bróodt-droncken Stanck , ghy val-

fchen Ogen-dicnft y waerom bijt ghy my foo ? Caf-

fiodorus , fp:eecfccnbe ban bit Bïep-<8Öcfpeng /

fpKCCftt albÜÖ* Een bitter-foete Tong ,
koeftert

alie Man
; fy groet een yeder,- fy noemt een Slam-

pamper , een Door-flach , Libërael ; een Vrecken
Gierigaert,een fober en verftandicbMan- endc die

Broodt - droncken dartel zijn , dien noemt meri

Hooffch , aerdichen beleeft ; een lolfen Kakelaer,

welfprekend en bereed ; Een obftinate Kop, ftant-*

vaftich in bedrijf?. Èen luyen Sloffaert , wordt eert

graviteytsen ErnftichMan genoemt. Deel' Schich-

ten vliegen fnel „ en hechten in der ijl. ZDoffj T/tfo-

fhraftus, ( toie ftier aff meer begeert ) fal u fïcffo ge*

noecö bcrcljicftcn / otn u <ö5cefl Vöat te tiermafcen/

baer Ijp fcfpöft toan be nen-tfftenentoarib^fbani*

'ge Conge-31NTc8er£/®o^epeig/ enigen*
^icnaerg/ etc.

jfo * 9t
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5©e Ctoaelfbe ®tt-Gmn$;
*A E X. & £

Giet-leugcns , Ruggc
fprckers, &c.

Giet-
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Giet - leugens , Rugge-
fprekers , &c*

*BeYPaert ugoede Naem , en Eer;

2>ie , eens gerooft, coomt nimmerweet.

Wie fchade lijt, in Geit ofVee ;

Dat doet hem in fijn Hertc

En wie lijn leven laten moet

,

En dat bezegelen met Bloedt :

Denckt wel een yeder in fijn Hert,

Is noch veel ongewoner finert
5

Maer , fo een onbefinette Naem

,

Beviijt van alle roeft en blaem»

By 'tvorige geftelt ten toon

,

Üyt-muntet % boven allen fchoon

:

Ghy fiet , hy 't alles overftrijekt
;

En datter niet by d' Eer geÜjckt;

Jat felfs de Wetten, achten d' Epr^

Dé Deucht , en goede Naem veel meer*

N 3 Als
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Als 't Leven, dat niet ons vergaet.

En nae de Doot bedolven ftaet*

En off fchoon dit, by yeder ecn a

Is wel bekent , en heel gemeen

,

De Fieltery van onfe tijt

,

Streckt niettemin, {o breedten wijdt.

En d'ongebonde Leugen-Clap

,

Vult allenthalven haren Kap,
En fchudtie lane,s de ftraten uyt 3

Op yeder een fijn bloten huyt

,

£00 eerlijck , vroom , off onbeipraeckt 3

Heeft genichMenfch fijnHuysgeitiaeekt,

So vroom van leven is geen Man
Een Fielt hem achter - liegen kan.

Haer Fielten Tong, en haer beleydt,

Heeft noyt van Goeden goet gefeyt.
p
t Gevogelte van haer geveert

,

Allenich door haer werdt ge-eert ï

Dit Volckjen ; of't fchoon niet en doog-,

Verheftmentot den Hernel hoog;

O 1 ijdt ! ö Öoddelofe Tijdt /

O Tijdt» die te bewenen zijt!

O Tijden/ die men dach op dach,

@edeiickens waerdt aen-fchrijvenmach I

Waer
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Waer in men , om een Haver-ftroo

,

Off om de fchadu van een Vloo

,

Een Eerlijck Man, een vromer Heer,

De Leugenen werpt in de Kleer
s

•

Jae , die wel dickwils aen u Dis

,

U alderfchoonft vcor ogen is

,

So haeft hy uyt u Kamer gaet
?

So houdt hy in geen Leugen maet 5

Dan ift te mager > dan te vet ;

Dan cander niemandt van te bet;

Dan ift te vuyl, dan ift te fchoon,

Dan crijgt de Maegd te weynich loon*

O! vuyl, en alte vuyl G^drotht*

Van Tygers Moeders óp-ge!>focht

,

Die waerdich zij[tjj -om aen de K&eck,/

Tot uverdienft , en ons vërrrtëeck,

Een uyr ©ff twee te pronck te ftaejp,

En weiden met een Lerp geflaen 5

En op dat yeder weten mocht,
Wie dat men daer te proncken brocht l

So diend-men op u voorhooft wel.

Te fchroeyen vry wat diep u Vel 3

Op datmerït voor een Iaer off thien >

Mocht ymmer wat befcheyd'lijck fien.
1

n 4 m
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Ghy dan, die voor u ruchtbaer Eer,

«Strijdt allenthalven efien feer,

Houdt d' Eer , en houdt u goede Naem,
Doch onbefmet , en fonder blaem,
Oft fchpon ghy alles al verloort

,

OfGeit. £n Huys^en Landt moeft voort,

Bedaert doch
5
goede Vriendt ; bedaert,

En fiet dat ghy u Eer bewaert

:

Hier let doch op, met alle vlijt,

Want, werdt ghy defeneen mael quijt,

Al zijnu Goeden noch fo groot,

In corten tijden zijt ghy bloot-

En niemandt, die ter Werdt leeft,

tSal comen die 's u weder geeft

:

pies dachte my dees fijne Man*
Die moefter oock noch onder an.

N O-
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NOT£
€ïöcfeer*rö£ ccn fielt / ten
<Deugc-niet/ foecht aüetoog bei>

3D2omen te fceriabben ; cnbc boo: io*

| genen/ ftui[Hp:aeeh/ en be$cr)ter>

_£ dnp / ftemin aenfienenbe acfjtin*
[^ gcgdi>& te mnfcen; Cnbe/ ban

geïijeften/ fo {jet geen <£re macö berflrerften / ten

fcnare men ban cenbjoom cnbc <£crfeaer Jlfêcnfdjc

öe-eert enbc gep?efen toerbe ; foitf ö^mebegeen
ftljanbebatmeïi ban een 5fteItoff®agnbunbge*
ïacc&t VUCrbt. Seneca van de remedie jegens de qua-
deFortuyne, fcfjnjft&eel aerbJCÖ/ alÖU^ : Daer
2ijn Menfchen , die een quaet gevoelen van u heb-
ben , doch fy en deugen felver niet. Ick foudè

my ontfettcn, indien Marius, off C&to , efee de ver-

ftandige Lcthus , ofre even- verre de twed< Qato , of-

te beyde de Scmones , fodanige dingen van my fpra-

ken , -waerlijckick foude my ontftellen, indienfe

by goeden óórdeel alfo deden, gelijckfe yegen-
woordich met paflie doen : <&\X$ ftpt Ctt\ feftCC

45litch$ föoétt t Spitfe', vuyle woorden raken een
Vroom Man aen fijn Kleren rM-r. Cn / Itebec

öoeft! Inat foubt gftn fcggen : fober pemanbtat*
gaercnbnlbc/ batb'e Sonnc oojfaeen iuajgi ban
be bonc&er&cpbt t>c$ gaefttë* toten boef) foube
fcefeJJBan ongetijen boen \ offfjem felbet/ offbe
Sanne i 2cr foube menen / bat ftp ftcm felber te

# S to»
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t02t üibt; toermitg öp fcgeen te bolgen/ beroep*
ninge/ off ban eenrafenb/ affbaneen bul #er-
foan : l&an gefijefcen / bic een fecutf Jffêenfcft/ een
3£euge-met / tioo* een goet ecrlijcK IB.m aenfiet

;

off/ ter contrarie/ be fcfjenbt en laftert ()em fdfë.
Seweca fcDSDCCOm / in fijn remedie yegens deFortuy-
ne , toermaent be JU&cnfcljen / batre/ boo: alle bin*

g«n / fjaec fulïe .1 boegen om een goebe $aem cnbe
ülofftefcercrijgcn : Want/fcvt öp/ Een goet ver*

trouwen van eenMenlch, is beter als Gout; De
Deucht wordt wel fornwilen onder d' aflche be-
dompelt , nochtans nimmermeer heel uyt-gebluft :

een eerlijcke Naem , houdt in de Duyfter riifle fijn

eygen glants en clarichey t« $BebC fept flp / iï\ ftjn

25p-fpKUCKCn; Een goet Gerucht, is effen goet
als ErffdeeL 3^e ïkomncn Salomon , be totjftc bit
ondec.be <&onncgefeefrftecft / fept in fijn £p?euc*
ftenaen !t22, Een goede Naem, is beter als' vele.'

Rijckdommen : want het is een grote Zegen , bo-
ven, Silver endeGoüdt» Ifidorus'\x\t 1 3&Qecft« tap.
27* tol f|)« aEenfaemftcpt / Leert , dat ghy brandt
in goede Roem en LofT. <£rtbe Plautusin fijn Mo-
ftePAndien ick my maer een goede Naem behoude2

io ben ick njck genoech; cnbe Ovidius ftl't 3* 250CCfc
de Pww

, in be 2» E/e£*

Met dode RJff behoort in d' onder - aerdtfcheCuylen,

£&*/>, /•,*» een goede*Naem in geen begraving fchuylen ,

.

Oreftes tfcfö *w ruft , en Thefeus Unge doot
,

Nochtans haer Naem een Eer,wai naer verjlenen groot *
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5©e ^©ettïjtenJ» ®tt-€mnQti
^4 E Ti *D E

Tong -Slijpers, en Tij-

tel-Kramers. &c.

Tong^
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Tong -Slijpers en Tij-

tel-Kramers. &c.

Geen Tijtel, noch geen grote Naem,

Maerfeljs deDeugde^ maec^t bequaem.

VRundt ,-Startw, die fo lange tijt >

Verhuyft,maerniet vergeten zijt,

Hier coomt my weder in de Sin,

U Kuypery , met haea: gewin

,

U kuypery moeft ymmer plaets

,

Oock vinden by be Kittel-maets ,

Waer in, ja, Boer, en Edelman,
Aen t Tijtel-boeck geraken kan

;

Waer in» een Graver in de Sloot,

Wert met fijn Ioncker effen groot;

Waer in, een- Rekel aen de Ploeg,

Op Ionckers Dobb* een Tijtel droeg

;

Waer in , een Pelffer werdt een Heer

,

Niet om fijn Eer 3 maer om fijn Smeer ;

Waer
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Waer in een Stroppen-draeyer vaert,
' Ter plaetfe daerraen Staet bewaert >

Waer in een Wever op fijn Tou ,

Wel elleff oogen werpen iou:

En lijmen aen fijn Spoel , een MA,
So volgder ftracx een Tijtel nae.-

Woont yemandt in een bonte Koe

,

«Sijn cygen naera die werdt hy moe:
Al was fijn Vader fèlffs de Deucht >

Hy kicft een Van , tot fijn geneuchu.

Geen Vifch-Meyd , noch geen Appel-

Teeff,

Hoe fcheel, hoe fcheuyn, hoe brijck, hoe
fchceff,

Een Tijtel moetter achter aen

,

Al waft van Lijntjes Koorde-baen,

Summarum , draeg-je maer een Kleet,

Dat off Fluweel, off Caffa, heet,

Off draeg-je maer en Ring, off vet,

Off anders , dat niet veel belchiet

,

FIucx comter een geflepen Tong

,

Een Tij tel-Kramer, oldt of jong,

Monfieur ! ghy bent mijn goede Vrient,

Ey ! laet u doch eens zijn gedient
3
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ïu fchort, ju fchort, ick weet niet wat^

Wel, heb-je noyt een Van gehadt ?

Ju Vaer placht wel een Lijn te flaen ,

En achterwaerts te rag te gaen
;

Daer by fo queeld hy wel een Liedt

,

Wat duncktu
;
dat-je Tou-mans hiet?

De goede Sul , de trotfe Bloet

,

Neemt ftracx deef * Tijtel an voor goet

,

En fiet, hy waer een Juffers Kindt,

Wiens Moer de koft met Saly wint :

Beftricktfe met Corael haer Hals 3

Haer Boi ft, haer Arm , met Aniber-bals,

Sy was dan ymmer wie-fe was

,

Haer Tijtel is van Saly-cas

En coomter waer een Warmoef-Wijff 3

Wiens handen ftaen van Ringen ftijff,

Verkeertfe maer by defe Knaeps

:

Sy heet Madafnoifelle J{aeps.

En fpreeckter yemandt-Xuvcks offWals,

En loopt met Ketels op den Hak

,

Off met iSerfet off Ammelaeck ,

Met Dekens ,
- bitnet fulck gemaeck

,

Met Pen, en Inckt 5 of Rotte-Crbyt 3

Daer volcht terftondt een Tijtel uyt

!

Maer
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Maer, DcuchtenEer, werdt in de Bah
Geholden, by een yeder Man,

,, Verciert u Cabinet en Sael,

„ Met d' Af- comft - beelden altenaaelj

„ Recht Adel-Eeren-Tijtels zijn,

„ De Deucht en Eer, gelooftet mijn!

Ick weet wel , dat hy is gehaet

,

Die nu ter tijdt, by waerheyt ftaet,

Maer, die uyt een geimeerde Scherf3

Gepronckte woorden geven derf ,

Al waren' t Pijlen vol Fenijn,-

Al fouden't fcherpe Schichten zijn-

Die Man , dien Linckert , is bemint^
En aller-weeg hy Herberg vindt,

Want, dit is dalder-befte Kunft,
En, al de Wereltdoor, gewunft"
«Sijn Tong te draeyen nae begeer,

Van defè tot een ander Heer.

Sijn Tong te flijpen op een Rad,
«Sb effentjes , Ï6 net , ïo glad

,

Daer werdt niet een oix-effen woord i

Iae , niet een tijtelje gehoord

,

De woorden zijn fo <Suycker-fcet,

Dat alle-raan fe prijfeu moet;
Maer
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Maerwacht-daer huyft een «Schalckjenin>

En achter aen licht haer gewin ;

Fenijn dat ons in fluymer maeckt,

En als met Toveryen raeckt

;

Hier herbergt d' aldergroofte Eer

,

De Joncker-Tijtels , en veel meer,
Waer mede men de grootfte Man,
Vant gantfche Landt betov'ren kan,

En drijven haer den Kap fo vol

,

Dat fy van Horaerdt khijnen dol •

Den enen, moet Dcorluchtich zijn,

Al heeft hy aen hem , glants noch fchijn,

Een ander , Hooch-geboren heet

,

(lek denck wel om 't fluwelen Cleet , )

AI waer mifTchien , hy , fo-men fèyt

,

Omtrent een Mif-hoop aen-geleyt

:

Dit is voorwaer een kloecker Man,
Die naulijcks dertich tellen kan :

Een ander ,müdt> en feer beleeft, .

Die felfs Neronis wreedtheyt heeft

:

Een ander , ïs^ voorfichtich heel

,

Al fiet hy, als een Mol, fo veel:

Een ander, iffer wijdt beroemt,

Of ymmpr, werdt hy foo genoemt,
En,
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Èn , nauUjcks weet men in fijn Stadt ,

Wat Eer offRoem by oyt befat ,

Dan , dat by voor een Gierig lert
7

Door al de Buyren is vermaert.

Maer 3 die foo lang eens leven mocht ,

Tot du men fach , wier dit Gedrocht*

Noch eyndelyc\vervaren[al ,

Methaer geveynfde Logtns al \

NOTiE 5

ALanm , jtt fijn ©cieeïf bat fto 8j^
fel)?eben fjcrft ober be ïBltnüU
gïjeiitber $atvit*}t / noemt bnf-
itótttge Töngè-flijpers eilbe Tijcel-

Kramers , |fonben ban brr ïfreren ïjoberi

te jijn ; JDcrcft-üafen ban be Bïegern/
ött-pjöne&ertfban aettfatcfttelictff; ^ot-
<@ben£ ban be Scugentarf- Dit zij.ife,

feythy ; die, metgroote recommundatien

,

metfingen en Lóff ttiytinge ; 8tt Princén Oo-
ren betoveren ; die niet dan Hon'ch- foet ghe-

vley, uyt haren Mondt afemen, die met derf

welrieckenden O'y van Pluyinftrijckeryen 9

O heg
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het hooft des Rijckelingen falven ; die de lach-

te KmTenen , op-geftopt met loff-vederen ,

onder d' Oren der Groten weten te leggen; die

't gemaeckte Stoff , en Pluymen , van hare

Klederen rapen ; ofte , gelijckin plaetfe van

een Pluym , de Nop daer aff krabben j waer

om het , eyndelijck, haer dech te doen fal we-
fen. <£cn anöer/ gcïrjcfttfcög bejkl)!^
irer^/ pact fnperé / 23ceIfct-i)ontoer£ /
entre anDcrc tuergeüjcfte Contcrfegtcr^ en

©glemalerj?: öctoclcfce/ §oc-fe hanftv
ger enbe aeringer in Ijaer 3©ercS 5ijn / Ijoe

gjooter ?tenggenaer$ fg bebonöen
tooien ; taant / ter toerelt en toert geen

foo ïeïi}cfeenStï»en-S5acftÖu^/ foofcfjeef

gefatfonccröen C?on@/ foo rottigenlee;

lijeften f)ocft-mocfe / ogt gebonöen/ al£

25eïgi töofenofiel^ geeft / §aer ttonfïigge

aengen-fïtft / en ©Icg^inceel/ falöer

tenaeröig ®?öutx)en-&eclt / een %itff en

Itjbicl) toefen af toeten te fiootfeeren/ en*

öeö'aff-gcconterfegtcn ©toelm/ falme*
nen/ 't i£ altoel/ enöe na bc &onfïgï)e*

öaen: ja/ mVt recfjt iftnaöeïlonfï g^e*

öaen/ enbe na Öeftonfl gelogen. 3©elte

tecgte fegt *&**«* in ftjn ïüonfï ban $oë;
(ïe.

E**
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Een Schilder en Poëet 9

Zijn beydvan eeneftoff,gaen btydal effen breet,

Om, naer dewille-keur , en eygen fin te malen $

Al ivat haer welgevalt, en wie kans* achterhalen*

Dit is my wel bekent ; en bïdde , dat ick mee ,

( Gelijckmen haer vergunt ) drijfopgelijcke ree,

Maermet,dat overhoop dewreede ftch gaen paren,

(JHetfcete Mtldicheyt: Off'Slangenfich vergaren,

Met Vogels in de Locht: offdatm' een Tijger laet

Gaenweyden,daer een lam in ruft en vrede [laet.

fg ! baftrabige <®nbcrlact£ / 23^
bjiegcr^ ban n felffé / en ban u <Öben-nae^

fïcn! Wc/ omecnbjoc&jenS^oobt^i Wc
omcenfcgamel Mttbt/ u eggen SSjoebec
felffê/ ja/ toatmecrber$/ u eggen©a*
bet/ tori/ ten bollen toon foubetfïcllen/
ben ïiap aen-fïcltcn / fo men fegt / en egm
belgcft fcnjf-macc&en : htn armen 25ebc^

Iaer bat toa£ een $iinccn Jioon, J^cft l)eb*

be geften ( bat tocl Bg befe floffete paffe
ftoomt / een ftoperen ^ennineft/ biaer

opaen b' eene 5ijbe fïonbe gebootfeert en
affgegooten / l)ct beelt ban feenf&mid/
met een bjte-bubbelbcn ftroon op fïjn

gooft , bat felbtge omme-fierenbe / tot

bat Ijetfpttfc ban ben ïtroon beneben / en^
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be ben 1$al§ ban 't ^eelöt om goog flonbé/

Seleftet&eaffgjijfelije&tce <ö?ngbel ban bet

pellen / öiemen foube ftonnen fegtlöeren

:

Mm b anDer jijdeban befen feoperen J^en*

ntns / fïont Begoten [)et 25edfct ban eert

Carbmael / Ijeöbenbé fijn getoootilijefte

bonnet op Set Ijooft I Set toelefee/ foo-

menomme-b^aegbe/ getonberfïe boben/
geleftet toel ban paf een openbare $ar/
met ïftap en SSeüen / na be ftonft gemaéfet/

toat boenbccl) anber^ooeft befe<0obtlofe
Tonge-flijpers en Tijtel-Kramers; ban batfé

reeljtberfteert / ban ©ngbeté IDenfegen/
*nbe faoobtbjoncfeene potten / ( tot §aet*

pjofgtraHeen ) foefeen togfe&ngben te ma*
ften / toaer u$t fgboel) / egnbelijefe/ m
gaer eggenmeemnge ende flatterpen / fie*

Üjogéntoerben.

©e ©iertgten&e ©er-eerinjj^

A E N DEN

Twee-fpakigeü*

Van
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Vanden Araptmanheel mildadigh :

. En den Koopman onverfadigh.

Maer hier komt noch een ander Soort ,

Dat tot het Leugen- Itytb behoort.

ju

Dit U een Geeft , al is hy jong ,

Die beeft een op-gefpouden tong

,

Liet ic\ dit Volcj^je van $ Toneel*

'Misdeed ickdan niet al te veelt

Daeromifl nodig}) dat ick woel,

En foecf^yoor haer een fachte Stoel ,

Enjet [e by de Rechters neer ,

J)ie 't Hecht ,
ge/ijc^ als Was enT&er 9

Verdraeyen naer haer eygenfin ,

En doender haergelieven in.

Offby de I\oopluy loos en vals ,

Wiens hert is volbedrochs en Gals ,

Doch , by den Amptraau dient hy beft*

Daer woonden een in ons Gervefl ,

Off by Delff-Zjjl , off by den Dam,
Die alle weeck te Rechte auam ;

O 3 Det$
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De s'mm een Wagen op de hart ,

Van een hwl flecbte Boere-Quatit ,

Dat hy doch in de BoerJijn Pleyt >

Soud doen bequame neerfligheyt ,

Op dat hy triumpheten mocht
j

Dat hy met deje Wagen focbt.

Den Ampïman bad wat anderj voor ,

Hy had een ander Luys in 'tOor>
y

Hy roept des Buers party voor hem ,

En feyt , u pleyien heeftgenQem*
Ten %j ghy een l er-eering doet ,

'Irtelt eens te Buydel met de Voet.

Hter Ampt-man , feyd de Boer , ie\wcet ,

VWngen rvasgeetn op de g/eet ,

Siet daer , ül^ heb twee KleppersJlaen 9

Tweernt die tot een Ver-eeri»g aen

,

Den Ampt-man was terflontgeree ,

En ftreeckjSententie oockdaer mee :

De Wagen- man die haddetjlecbt -,

De Kengfle-manbebieid bet J^ecbt-,

Den armen hrhen , d' arme Boer

,

Dieflecchjes vanfijn Wagen voer ,

Ontmoet den Ampt-man op betLant >

En [ey ; mijn Heer is welbekgnt

,

Wanneer
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Wanneer ic\ hem de wagen bracht ,

Mijn Heer beeft aen mijn Saec\gedacht

:

Wel , Boer ! wel I^e^el ! feyd mijn Heer
?

Spreechtnhy nu van de Wagen weer i

Die vloog met Paerdenen met al ,

Voor negen Duyvels uyt mijn Stal;

lc\weet niet waer de Wagen is >

En al ufakengaen ouc\mü :

Deer Amptmans wonen niet alleen ,

Ojfby den Dam , off elders heen
,

Mengeeftfe hier een ander naem ,

En %ijn tot alle ding bequaem

:

Int midden van haer Breyn-kop > ftaet ,

l{echt op en dael , eenfiolen Plaet ,

Aen't eenOor wetens' nimmer yet ,

Wat aen het ander isgefchiet;

Partyen %ijn aenyeder Oort ,

Gecondemneert , ontheft, en voort

Seer wel onthaelt , en meenen dan ,

Haer Saec\niet beter werden kan.

En } midlerwijl, foo leyt de Boer 9

Met alfi\n Pleyten langs de Vloer -

y

Sijn %ee[kesy fijn Kapoentjes vet ,

En alwat hy had bygefet ;

O 4 Dm
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Den Ampt-manjlceptet infijn Pens ,

En leefter op , nafijne winti*

De Hcuc\rs , tn de Kjop-luy , yijn ,

Vafjk alkgaerm eene fchijn >

Y-get
i
jleltmen t op de loop ,

Omg roote Maet , om goede koop -

y

Wanneer een Kfiópmm , bier offdaer

,

Sal typen eenig Graen offfVdrr ,

Gby weet rvei : ( dit is 't ouwe Liedt )

De Waren %ijn , gdijcJ^ghyfiet ,

Verpetert en vliegen , Vnent l

't Is Goedtjen dat my recynieb dient y

Docb , doe- et mijn zoor defe Prijs
,

Die ickju Lied , foo fehfë wijs -

y

Voorwaer , men ijjtr zoor befbroomt ,

Wanneerm' aenfukkt V/aren ipmty

hu bebj ' een Gragarrt , 't is u tijt
;

Maecktu't vernuft-e Goedtjenqmjt ;

Dit liegt iy o II s , U t by fwijgt ,

En weet dat hy met voordacht liegt ,

lot dat hy beek fijn tropen[cbap,

En vult den anderen fijn J^ap :

Vanjlonden acn bacit byjijn Goet ,

Waer meea by z oortsfijn winning doet $
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Enprent r,t lijlig aen de Man ,

$o dier by ymmer mach , off kan •

Al wint by op de Penning vier ,

Nocb, achthy-y ifrt niet te dier j

Want nu 't fijn tygen Waren qjn.

Treedt by t-rflont een ander Lijn :.

H^t geen te voor was mujfen out ,

Is beid r , J^aer , en blenckt als Gout
y

In dat te vooren m t en doïbt ,

Is nu duyfentflucxgefoebt

:

Sietdaer , mijn Vtieni r [is dan 'tverhael)

Bek ycltct door en door te mael,

jUtep ickJLeuward op en neer y

6 ulcks vond ie
r

{ nin , naer mijn begeer.

En voo r de prijs daer icJ(t u laet

,

Gby 't (ei er n rgens balengact

:

Daer jlaet den Beufwicht , liegt en foeyt *

Dat benfijn Hert en Herfengloeyt.

Di (üq een dubbel Tong befit y

Heeft waerYijckwel een Duyvels Lidt

:

lc\ wenjehte datmens* aen de K^eck^

Off eldersgeejfeld aen een Staeck^

Beyd Am-mans , Trechters , Jfyopluy mee 9

Diefulckf valfche Dingen dee

:

O f Doch
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Doch , foo degantfche Werekgaet

Befwa'gert met dit vuyle Quaet

;

Soo moefl-me , dunckt tny , met de Brant
,

Dit Ontuycb belpen van een kg?it >

~Maer's i^oningsTabbert , weetje wel ,

Js aengedaen met Poffen-Fel

:

Dus , wilje kpmen tot u wenfch ,

G by moet halfDuyvel %jjn, halfMenfchy

Stelt vry alu Bedriegery ,

yLifticheyt, u Lagen by,

Offanders loopje tot u leedt ,

Gelijc\een Luys op *4 teerigb Kleedt

,

Maer, \oondy 't Volenen , totgeval 5

Den Honich mengen onder Gal,

De Peper onder Muyfe-Drec^ >

Dan [laeje nietgetijck een Geck-'

Tronckfvry u Goedtjenfoo't behoort ;

Dangaen u Saken dapper voort

:

Een J^remer is doch niet en beet,

Die defe Fieltery niet weet 5

DefcboonfleWcften boven aen ,

Dat doet u Goet kpop-fienicb flaen ,

7 Geen fchaloos ü; en weynicb daog ,

Stek dat de Luy wat uyt het Oog ,

foeri
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9

J^gert dat wat onder in degront

,

Aldochtet niet een Vareken flront ,

Ali\l niet roaert , al ifl een Leur ,

Hetgaet almet de bejle deur

;

Ijl wat beroeft , ijl wat befmod,

Alfcbijntet Maer een au ie Vod,

Men (choontet op \ men maecktet klaer ,

En voechtet by de befte Waer
;

Men maechtet met een kleurden aff:

Datgene Menfcb daer acht op gaff:
Deeï Helten weten altoos raet>.

En maecken 't affmetfoetepraet

,

Met woorden van een dobbel Sin ,

Een Slechtaert die vtrnjfler in ,

Al haddens Heller , Munt noch Kruys ,

Sy bouwen , jaer opjaer , een Huys.

Hoe veel off wdditruyg Geteelt

Van openbare Dieven fcheelt f

Die met de J^oo' te Wage waer -,

Ickjneer: (y woegen effen [wier

:

Dus, Ampt-man, lieve Kjr'mif-Pop

,

Ey , febrandert u een weynich op
,

Mifichien ofc u fluwelen Pack, ,

Wat [waerder ah des Kfiopmans SacJ^

N O-
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N O T Mi

V&i Den CVuee fpiïtigm Cong / enöe
Duööciftnnige Hooiden/ i# inDene*
gcnDe enDe tmenöe ©er-ermgt genoeg*
f*4cm gereinetten / bermitg Die bepoe
batë eöcn Onntcö met Defe tegentoooj*

Digefcftfinen te toefen: beröalttcn berfepnDenbip
Den 2ifer / om ti)Dt te fparen / Daer fcenen ,-

W®ücr$ i belangende Der öe^teren / enDe

Kecfttf-geieerDen / met &aren ^eï aff gerieöten

SSmpt man/ öte met ftun allen toacfeer enbe man-
haftig/ tot noc& mi cnocr Der jFieIten23enDe

geDient öd&öen : banDefen té gefpjohenmbeDer*
De ©er eennge; altuaer mpn ï?eer Den ftcliout/

met alle Dufoamge öjtjp ©o gelen / SBmpt ïup

enöe ^ebreeftten; eenpegelijehgenoegfaemöare
pojtieujcrttoegeöceit. &oci}/ aen gacnöebeon*
recfttbaerDige «toopïup / firamer^ enöe l$euc*

fcer$ / metöare «3cfmDclscn/ Daerabcr&aDDen
Die ban Theben eenSBet gejiett : Dat niemanbt/
Die binnen tjjien Saren fjersiaert^ / fief) met eelti-

ge ütoopnunfcfjiippen &ab bemoept ( in De ftegie*

tinge mociue fittm : ©erflonben mcDe / batfey

Diegaengaenöe * niet <£en / maer bcrfcöepöen

<©o?fahen tjaööen ; Voor eerft , 3tjnfe foo Dooi
öetooonte / ató aenge&ojene genegent&ept / ban
natupjengiencö; beröaïbm beegenfe batf / aïlc£

toat gemeen t#/ totjjaerepgen jeiffëpjofötenDe

boo:*
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bóó?bfcl / maftenbealfoo &aer alleen te nutte toat*

fefconnenenbe mogen.
Ten tweeden : $00 ifi gemeenlrjcfc een (ïec&fc

fcolcfc/ niet ban öogen öffkomftc; nietaïtefeer

£oog-b?agenbe ofte genereus ; fal irhbe toooj*

Den Ariftotelis gebjupetun : foo tg befe manier

ban I,eben niet feer aenftenlgch / enbe pe*

gljena De ^eugöt enDe ïjeufc&en <®mme gancfc

ftrj)benbe.

Ten Derden : 3gnfe argliffig enöe bebjiegö*

Hjchboojbebancft.
«Epnbelijcft/ enbe Ten vierden : fo bermmbert

b' onmaerbige gering|ept D' autljoritept enöe &et

aenfien ban een gerfoon.
Livius berfclaert / Dat bp fijnen tribt/ alle ben

Aanbel / ftoopmanfrljap enbe gerctn DpbeBa*
beren ban ftomen bergaft toaja* / enbe een€er*
itjch Höan ontcterben. <£ttbe foo top in berbaet

Der Cooplupben aert enbe toefen / manierenen*

De ommegang ten reegten boo:-g2onben / fal

men bebinden / Dat Doo:gaen$ ijacrïupben/ niet

alleen gemeen / maer in-geboojen fc&ijnttetoe*

fen: liegen / frneeren/ en beliegen; geenmib*
Del ban getoin i$ bp fiacr berbaet/ off batr'te

«öobtloos toefen ; fóo feerigalöaerïebcn/ ftaer

9ogen / öacr «T-etooel / tot &cb?aperp / tot

SODinfl/ tot Wottktt en profijt/ al$ in ecneeu*
toigen $oel / gehlupfïert enbe geboept / Datfe

^agjièn^aefttniet anber£ in 't toerch ftcïlen;

Jae enbe op toat manieren men be ongobbelijch
getoonnen $enninctt bpeen fal rapen/ bermeer*
Deren/ op behmt Napelen/ enbe epnbettjcfe / (ifn

tyeeften #upgcling fal erbenj enbe alfoo bc $cljat*

ttn
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ten btt pellen/ maften tot J>pmf!oeIett
ber ©ugbelen: toant/fo tog ben <&ut baber
Augufiino fuflen gtlOObcn : Werdter niemant

rijck Tonder bedroch:
?
tis onmogelijck dattcr

yemant groote Schatten kan vergaderen , ten

ware hy yemant bedrogen hadde.

Een Koopwa locbent Godt, enprijfl fijn eyge-waren.

Ia* (oude weldaerom in <£ aff-grondt ivillen varen.

Wit tffer boeg ter3©ereïtfoo0eïeert/
bit bt Jtogené enbe't bebjctjl) / t)«!?ton-

bat$$ dnber onfe ïtooplugben geboefte;
lijcft / fcube feonnen optellen / btcber

toerben begaen in berfeljegbene iifanbelin;

pen ban 3©oI / ban Haften ban $>la$ I ban
Sünnen en eraren/ ban^gbenen^am*
met/ <©ïgen3©ijn/ ban&ojenenCar;
toe / ban $aerben en ©ee / enbe toeet

itli/ toat bugfenberganbe3©arenmeer/
cnber befe JlDoeeftenaer^ geöjugcftlijeft /
cm berganbelen. ga/ beneftteen^ober/

bt |Eonopoïten fjtt boo?- en- op - ftopen/

toaer boojfe niet alleen eenige partteuliere

^teben enbe Sanbtfefiappen / boel) meer^
malen gantfelje Itonmefcrijefien/ beberben

«pt putten enbe te g?onbe toebernielen.

3Die boeg falbergenoegljfionnen aff ma*
len/
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len/ fyatt ©iefffelje SSanquerotten / bit

gmmer fo gemeen / fomtijbt^ eerlijeïter

tuerben gejjolben / al? öen ftoojtfjanbel

felber. ©efe <0eefïen/ Wanneer- fe booj

©alfeïjegt / Hengen^ tn 23ebjiegerg /

fcljoonbooj-boen/ pjoneïterg/ enbe meer
andere bnfDanige feöellemtïueïten / ontal-

lijeftebugfenbe ban anber|tèenfeljen$en*

ningen/ gjeböenög malftanberengeflolen/

ftomenbe in een tijDt lang met te boojfcgjjn

beranberen ïjare 3©onïnge / berfleecften

gaer^erfoon ; ^nmmarnm/ mijnheer
t^gefaiïgieertj fijn€a£ btetoa^tenae!)*

ter/ een anber maeefttenbe fïugt fijn re-

ftening; befaeeïfc toert bg-gelepbt/ berae*

cojbeeert/ en cpnötlijcft aff-gemaeefttj

mijnheer Somt tneerter ^anbt/ i$bixi>

nen ^aer en ©aeïj beeï beftiger a$ te bo*

ren : enbe toaerom fonb 1)0 niet >. fijne

Crebitenren toaren maejjtig genoeclj /
§em alle£ qnijt te boen; toat feïjaetljaer

ban b?ie bierbe part * <©tt 5gnfe bit b ar*

me gemeente / 25nrgerg/ enbeanbere
gjngefetene: foo berfoteftcn/ beröinben
enbe benaflelen in gare ^anb-fegjiffcen en*

ie «Dbligatren / batfe niet alleen m ber
Centotggept geen mibbel en ficn / om §aer

bar?
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öaer vcqt te onttoinben / maer ljoeïangï$

Jjoe meer fïcfj felben foo bafte baer tn be;

toentelen / bat egnbehjcft Den eënen fcïjnlt

fpjngtenbe nnt Öeti anberen / fg geöjcft

J^egapen tot eenftooftoerbenbanbufba*
ntge SSIöetfngpenöe Cggcré enDe J©oP
ben: enbeegnbeïijcft/ albu^boenbe/ be
arme Gemeente ban jïraté entte <&p fïc^
teren/ bloot enbe berogt / in be armen
ballen ? toaerboo:mentct>mael geen toeg<

mgl) ongegl / moeite enbe Beroertem een

foel-gefïelbe iftepnblgeïteontjiaet: boelj/

om ftojt temafien alle garen aen leg/ t£

tn ber baet anber£ niet / ban ïï.ogen3 / of
fooo?ben ban fcl)i)n / 25ebjoel) en Ifirgeltft/

«©ieberg/ töoberg/ ^trtrïten/ Sagen/
openbare ^cgélmerp. ïfirr booj ifftt

ttvtiiftg fig geftomen / bat be föepnbljjc*

ften tn <fi5;iecften-ïanbt geen ïioophtgben

tn ijare ^teben toüben gebogen \ maer/
op bat gare ^fngefetene/ banfnfpitieen*

be perjjeM b#? fonben toefen/ ïjebbenfe

Öare 3(aer mereftten / enbe anbereïüoop*

tnanfegappet*/ bugtenbe $oo#en/ niet

berje ban gare ^tabtfjBEugjen ggegofc

ben. Slnbere J^atien tmlben geel gl)een

Üooplugben ofteHrcmer^gebntben; ngt

oojfa*
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oatfa&e / batte $erDerber£ faaten ban
jjoeöe Ecücn cnöc Ü&amemt*
©en (Dut-baöer ^#»^bermatnttre

öooplilg alöné: DeDuyvel hoeft de Woec-
kerom 't Gewin gemaeckt, ende heeftfeghe-

leent tot bedroch ; Ghy kont geen profijt doen,

foo ghy niemant bedriegt: want de winningh
is het Aes ; de Val-ftrick ift bedroch : daerom-
me let ibdanigh op het Aes , dat ghy oock den
Val- ilrick liet j want , foo gefeyt is

; profijt en
kander niemant doen , indien hy geen bedroch
en doet ; en doet ghy dan bedroch ghy fult ghe-
vangen wefden.

©e ©jjftpnbc ®er-Cermge $

A E N D E

Geel-fuchtige Borgeren
van Icrufalem.

P
ê Em
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Een die voor Ge!t en Gaven lieght

,

Ln foo voorts alle Man bvdrieght.

Hier heb ickjiocb al een in 't Snoer ,

Voorwaer , dat is gbeen (leekten

Boer,

En , foogby vraeght , boe noemt

men hem *

Een Burger van Ierufatem :

Bit Hecrfchip heeft de Geele-fucbt »

Daerom ben ickmet hem beducht >

En 't witte Water in fijn Maeg ,

Vatflaet hem boven aen fijn Xjaeg:

'Beneffens dejen , heeft by meer ,

Soogrooten Honger en Begeer ,

Al vult by uyr op uyrfijn Buyc\j

Sijn Pens hangt -nochtans effen fluyekj

De I(ofl , da er by meefi na verlangt 9

En daer by alder-graegjl na janckf ,

Xjj n roode Vofyes , die men {acht ,

En in der 'Munten Oven backt ,

Off Spaenfe Matten vry watgroot*

Diejmaecken ooc\j in tjjt van noot:

De
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De.VoJfies , feyt hy , die men braet ,

J^ijn voor de gele- Steekt nvtquiet ,

En 't 'Pulver van de Matten, doet

Voor 't witte Water vry wat goet ,

Om u aen defe Medicijn

Te raken , fonder moeyt offpijn :

Daertoe moet een verfmitjten l\op

,

Een huychel Hoed , een need'rich I^rop h

Hvr moctmcn liegen onbefchroomt ,

Dat lood en Ckrijten tjamen koomt:

Hier heeft de Fielt te koop om Geit ,

Alwat de Werelt u beflelt ,

't J^y Deugt, off Eer ,, off'Roem , offLoff,

Om Geit ijtveylaen Asklovs Hoff

,

jQjn ' t Ampten 7 hoog off laeg van (iaet >

Wanneer hu op een kuypengaet f

Steecht defe Fielt wat fojfies toe >

Van voor , van achter , dus , offhoe ,

Off druckt hem elders aen een kant >

Een Sack\cn Rjyders infijn kant

,

Ghy weet niet wat foo vromen Man,
Vin u Saeckm helpen kan >

Alfl hem belieft > offals hy wil ,

Soflaet ju Pleyt ten Hoveftil ,

P 2 Wanè>
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Want , daeris Volch^ dat Geit begeert *

Al \ijnfe vry wat wijs gskert
,

Al hangt haer Mantel op defchoen ,

't IsoocJ^almee om Geit te doen >

Alft hem belieft , ju procureur
t

Ju J^equeftant ,
juLap

,
ju Leur,

Elckjoopt met Sackjes op de ^y ,

En daer %ijn alju Stuckmby
,

Alft hem belieft hygaetfijngang ,

En maechfet u noch al te bang
,

Hyfteelt uGelt> enguycht u aen >

En laet ufoo bedrogenflaen -

y

Ghyfietfijn Fielteryen wel ,

En blijft nochtans een vroom Gefel ,

't Geer. niemant in hetgantfche Lant 9

OffdurffBeftaen , offis bekant

,

Alwaft fijn Vader te verraen ,

Sal de[e Fielt om Geldt beftaen.

la , wilt ghyftichten Brandt off Moort

,

Cm Geit falhy u helpen voort
;

En wiltghy dat de fchrale Rijt ,

OfLafler, yemantfchentofbijt,

TSJiemantfoo vaerdigh , offoogaeu ,

Verricht de [aeckfls dees Jtyhbaeu,

En
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En doenfe wat , dat menfchenfien ,

*Sy buygen 't Hooft , en byd haer l\nien>

Soo 't maer tot yemandts voordeelis ,

Voorwaer dat is watgrootsgewis ,

Al eyfcht defaecl^dan dubbelLoon
,Men acht dees arbey t niet een Boon.

Quanfuys , die Man en ben ickjiiet ,

Die offop Geit , off'Gavenffet;

Mijn eygen dosn, m\ffieygenfaec\ y

Verfuym ickjnenichmael , en vaec\ *

"Naer Stekel-penning , offna Geit ,

Heb ic\my nimmermeer gepelt ,

Maer y als icl^yemanthelpen hen

,

Dan toon icfcerft , wat Man ichben

s

Dat ivaer wel onbeleeftgedaen ,

Voor yemant te gevaltegaen ,

Een (irate weegs drie vier ter %y ,

Of daetlijcl^ moe
ff

e 't Loon daerby S

Soo vaerdig is haer Fielte- I\on[l

,

Syflelen ' t Geit en dat metgonjl ,

Menfiet haer hooft in fron[enfffenK
Menffetter niet eenglimpjen aen ,

't Is , op en op , met deftigheyt ,

En met een heufckgelaet beleyt ,

P 3 Maer
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Maer langer niet dees' Heusheyt duert 3

Tot datgby uwen Buydelfnuert ,

Tot datgby de[e l^avens fehort ,

En haer degulden Aes verkort :

Dan ts haer Laflerthien-mael meer ,

Ah al haer Deftigbeyt wel eer
,

Haer Tong, haer Bitsheyt, is danfchier ,

Gelijckde klaeuwenvan een Gier.

Men feyt wel, dat voor onfe tijt ,

Dees plaeg bekent was breet en rvydt 3

Dan datjefomwijl barenganc]^

Wel voegden in den l^ichter- banck*

En met der AdvocatenTong ,

Somwijl een valfeben B Mijóng :

Sy lafen op bet Over- feer ,

De Wetten jnyfl na haer begeer ,

Soud daer uyt dan em Rjcbter vroet 3

Gaen oordelen bet quaet voorgoet f

En roepen valjebe Vonnis aff>

En brengen fbo' %yn J^iel in 't Grafft
't Isfio bet rt:i , offöo het flaet ,

Menfiet wel watter onvne-gaet ,

Geit is de Lens , aen alk kant ,

Die 't niet en beeft is heel ontmant

,

Geen
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Geen Slot ofgeen IQifteelfoo va(l ,

Het lijdt van Geit fijn overlaft.

De Krijg ftnan metfijn golden Pirc\ ,

Die maeckte 't Folckjjan binnenfieck ,

De Borgery van Aic-tlon

,

Isflerckeralf degrootfte Don ,

Sy dragen Sleutels van de Poort ,

Diegeen Petarden open boort*

Dan ifmen alder-meejl in noodt,

Mengeeftet op s wat voor de Dooit

:

Soo blijft een yed'r in fijn Eer %

Soo valtergeen bedenekens meer»

x3 i

P 4 NO.
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NOT /Ei

W2Eeracïjti0ï) ift / rn ïanjljt

tijötfcooj öcfen toclgefcgöt

:

het Gek, het Gek , heeftalles

ingewelt. Horatiw , öitnOCÏ)

frn ïfcgöcnfcl) j^orët toa£ / Jjecft bit al ög
fijn tijtien gemwftt / öaer §p fc&tjft

;

Wat foeckt ghy naer een Vrou ,. naer Vrienden >

Bruydfchat, Eer?

Bes Weerelts Koningin , (het GELDT ,)
gee/j » begeer.

ïficr op ftonncn oocït fcer acröisï) srjmfï
f&crbcn fcr baoojöcn ban Eunpides , in fijn

Bellerophon. Lae^my de fnootftezijn vernoemt,

als ick maer rijck magh heten ; men vraegt niet

hedendaegs , off yemant vroom ; maer, off

hy rijck is , vragen alle deMenfchen; Niet ,

waerom ? off waer van daen ? maer, wat?
en hoe veel ghy c>efit? wert alleen gevraeght.

Doch , wilt ghy weten wat ter Werelt de mec-

fle ichande is , dat yemandt magh befitten?

Nietj Offyemandt rijck is, vraegt-men alder-

weegi
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weeg ; maer nergens oft hy vroom is : Dus wil-

de ick wel dat ick altoos in weelde mochte le-

ven, oft arm zijnde, datelijck fterven : Die

man fterft fcer geluckigh , die daer fterft wan-
neer hy rijck en machtig is : want het Geldt

blijft oy de Nakomelingen in groote achtinghc 5

ende Cy varender wel aft.

Virgilius in 't derde Boeck JEneid.

Vermaledijde Sucht , en Honger tot het Gout ,

Datghyjb vafigeboeyt der menfcben Herten houtï

Horatius in fijn Schimp- verffen :

Want aW der Menfcben Saken ,

De Deugt, Cieraet, en Eer,ja die den Hemelrakc,

Verbindenfich alleen aen Rijkdom, Geit en Goet9

Wie hier afMeefier is,die voert eeruymgemoet ;

Dat \f een manhaftig Helt,doorluchtig, wijs in redey

Alvolchtetfijn begeert; hygrijpt met vollefikrede

Den Rijckzjlaffinfijn Handt :

FROPERTIUS.
Nu Godef-dienft en Eer , gekluyfiert engebonden

,

Vermorfelt, licht ter neer, in d onderaertfchegrondt
Nuffeelt de Rijckdom Baes, de Menfihediene't

GOUt y

P 5- Watt
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jVaer door Geloofen Trou, als t eenemaelverkout

De Richtfioelis te koop, de Wettenflaen en beven ,

Voor 'i ongebonden Gout\ en 't Schaemroot is ver-

dreven.

Een fekeren Pocët Iacobus Philomufus
j

Vermaledijde Gout , Beftormer van ons dagen ,

Beuskeden Opper-Heer^ wat brengdyfware Plage l

Ochl watrdy nimmermeergefchapen ofgemaekt

Ubitter-foete Schicht had menigh nietgeraeckt l

Ghy bracht de Oorlog voort'^ghy Hiert der Menjche

handen ,

Ter dootflach, moort, en roof, tot fchenden, kerven,

branden
,

Ghy port een eygen Soon tot vaderlijeken haet 9

Ghy drijft den eneVrient, hyyegens d' andergaet

Gy trotft der Prince macht .« de Koningen der Aerde

Betovert giï 'm een Droom , en voorts in duyfent

Swaerden ;

Gy keert de Werelt om , en 't laegfie wert ver-

hoocht,

Geen Menfche kan beftacn, waer opgy wat ver-

moocht.^

l£oe foei / ja itne-mael-geïucfttsl) tg Wen
gegltgett entte tmjfen Rotting Salomon glje*

toeefï: öaerfig/ tewötenfce fregat-
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tenbefer ffltttlt fijn Inerte tot ben ï|eere

fijnen ^cgepper ftecrt / Ijjem ïribbentre al*

leen om matige nootb^nftïgljegt: ugtbje-

fe/ bat Ö£ fijnen <0obt/ boo^altegjoote

3©eeïbe moeite faergeten ; enbe toebetom/
booj al te grooten ?lrmoebe / mocljte ber?

faften. Wit boeïj foerbter nn ter i^erelt

gebonben/ bit f aeljterboïgenbe 'terend
prlban befen €>obtb?ncl}tigen lionineft /
albnéfaïf&eecften/ Proverb.

Overvloedige Rijckdom, noch Armoede groot,

En wilt my , Heere ! op deler Aerden niet ge-

ven. &c.

®t §>tfifyittfot ©ttr-€enn0e/

A E N

Monfïeur Pantje-vet, met
al fijn Tafel-Vrienden*

Ir h
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\ Is uyt een ander-man fijn Leer

,

Goet Kiemen fnijden , na begeer.

Iet daer ! daer komtfoo vromen Man «

Die/lickt foo graeg een vette Pan ,

En gorgelt]oucke- Bief en Wijn ,

Daer , weetby, kangeenfcbaby %ijn >

Alzjjnfe broedts , al^ijnfe Sot ,

Het zijn Vropbeten by de Pot •

Sy onderkennen pleejch voor Vifcb 9

En weten wattergaet te Difcb ,Men proeft eens bier , men/lickf eens daer

,

Tot dat-me 't eftir wertgewaer ,

/ Gerammel van een los Teljoor ,

Dat klinckt baer als Mufijckjn *t Oor ,

En 't Hande-water eer-men eet
,

Dat dunckt baer is een fcboonfecreet x

Dan wetens' datmen voort den Tijt ,

Met eten aen den Tafel/lijt-y
De Lucht van hqer verfmitfle Neus y

Jsfoofubtijl, foo ergb , foo leus

,

'Sy ruycken ellefmijlen weeg ,

Eenfiuckvan eengebraden Seeg $

Ha
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Ha Weerdt\ u i\eu6^enruycht foofrü ,

Wanneer of't tiralefuyren is f

Wat Fielt , wat kofter bebdy hier >

Ofis lan Slemp al vaeer te Bier ?

Wel, gaet de Son hier al te recht ?

Flucx Iongen , fchijt my eens een Knecht >

En dient den lompen Killer aen ,

Stjn IFijfer moetg?radergaen ,

't Gefelfchap is cuby malkaer
,

De Jt\ofl is oocl^al langegaer ,

Wat Droes ! ic\ heb degantfche Nacht >

Gevafi i en na de Koftgewacht

,

En nu men t Macchje zoor hem pet 9

Nu hoomtme noch aen Tafel niet ,

Quarticr , inGodtfnaem, roept de Meyt]
Mijn Heer , de Tafel is bereyt ,

So baeftis Monfieur Pantje-vec

,

Niet boven ofbeneengefet ,

Men vreet alleen voor drie vier Man ,

Soo veelde Pens-fackjijden kan -,

Wanneer-men dan , geljckje^ Beeft ,

Stjn Ingeweyt ruckf op een Leeft ,

Wanneer men fit y enjpuygt van Wtjn*
t

Gehjc\een volgelopen Srvtjn
9

Van



1^% TETKI baar Dt
Dan \oomt de Weerdt om fijn Gelach ,

Diegeern de Rekening befach

;

~Niemant weet minder dan van Geit ,

Als Lecke-Pan die vromen Heldt-
y

Men fit , geUjcli als oftmen droomt ,

Als oftmen uytTurctyen koomt ,

Ojffiet y men flaeptfoo dapper diep >

Dat niemant u te waken riep >

Men roncht degantfche Kramer vol>

En tiert ficb vafl , al waer-men dol»

Gby hreeot{e niet uyt defè vaeci^,

ISocb met eenftoc^ ?iccb met eenfiaecJ^

Maer
9 fpreeckf de Waerdt een woordt drie

vier,

Watfchaedt een Vane Wijn oft Bier ,

Loopt , droncI$e Swijn , loopt , dronchen

Vat,
Gaetflapen metju dronc\en Gat

:

Tgetl hoe ~ijn de Schoengefmert ,

Geen Heller ijjer voor de Weerdt :

Men loopt gefyc\ een jonger Haes ,

Wie is dan Lecke-Pan fijn Baes ?

Waerom [oud icltdit Volc^ }e dan

,

TSiet mede brengen aen de Man ?& NO-
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N O T JE.

DC^ietften fytübtn aleeröefe

Itèenfrp öe beqttaemfte j^arrn

toe-ge-epgcnt / paer noemen;
öe öatigoponfeöTael

ten naejïen bp Keucken-loopers gefrgt / of;

teanöerg / bp gelgr&emfle : Tafel- vrien-

den, Schuym-Spanen, doop -Soppen , Botter-

Muyfen, Lecke Pans , Bodem- Boven, enfOD
boo?t : tue / gelgeftertójé öe IBnpfrn /
gaenöe ban tf eene ^rïjapraepe tot ben
anöer / nieté / niet/ onbefnoeptofonbe-
fnorpt en laten; taant/ alöné f#}tctht ee*

Hen fefttren Panneke-vet , bp Plaaturnm fijn

Capttvis : Altoos, gelijck de Muyfen doen,

eeten wy ander-luyden Koft. <Stlbc/ Otn öat^

fe / geigeftertoité tirr „ijthigfhi fef)aticlije&e

S3rnöe / nïetlingefpoiicert/ cfteoiibe*

rooft en laten / focröenfe mcDe met een

cierlgr&e naem in Muyien-Rot genacmt

:

geleften ?i)nfe bg f)et fcfjaMjjcft gcfpup£
ban töotten/ ft ebn# enöe J>j^iucït-ljancn/
foaer mcöeörn <6obtiofen pharao bp fxjnm
ttjöt geftraft toirrtie/ ont fijner ïjartnec;

lugïjept toüle. Cnöe/ geigeftertapeen
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ïïabcn ofte <&ict / tyie öagen te booten
ten öoQöcn 3te£ ften rugeften/ eer ' t gefïoj*

ben t£ ; fo mebe ftomten öefe ïïaben fcöna*
btU/ ban feben mijlen toeeg^rnpeftenöe/

foaer eemgl) SSjngïoft/ 23anequet / off
anöer <0aft-mael fal toefen / fielj m ber

ijl op eenen Crop bergaöeren. Hemkus
Comelius Agrippa , töiö&er enöe tïaetit ban
fijne ïtegferiijefte Jlöajefiegt Carelde Vijf-

de , feï^ijft t Datter uyt het Hoff van fijne

konincklijcke Majefteyt , meer tot Lijf-Tra-

wanten , Tafel-Dienaers * Schommel-Koe-

ken, PagienenLeckeyen, voort van Hoeren en

Iongers , wierde verdelgt, als in de Cabinets

van felffs fijn Majefteyt ende Raedtf-ghefinde.

Want , ( fey t hy ) foo feer was defe al-verflin-

dende Peftilentie ten Hove in- gekropen, dat-

men fich niet gefchaemt heeft des Konings Bot-

telryen ween te dragert * de opgefchotelde

Koft heymelijck in de Klederen te verfteken,

de Soppen ende andere natte fpijfe , niet in Le-

deren Sacken , maer in Dolen ofte Buflen van

Latoen gemaeckt , wech te fleypen , den Hoe-
ren ende Borde«l-Brocken , in openbare Banc-

quetten, eyndelyck met de konincklijcke Mael-

tijden te vereeren. fóomten Öuföanige ïSa*

bm§ I felflfó onöe* üe bleugelen ban ben
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ïaer bnfbanige latententen fyeleni teat

fonberin een ^meenïfunS/ icliftoijglfje

baneen<£bel-man/ eenffibjjprr/ offeen

23oer / gier te Hanbe niet {tonnen gefegte*

pen/ baerbiegene/ tttebenop-ficgt&efi'

öen / niet octet aïgS be ©ienaer^ felber

gijn i ban be taelcftc iuvenalu , to, 6.

fepöt:

Eenfchoone Vrou is loos
;

?fóm?, <ƒ/> ^r Hojf bewaert , dieguntfed' eer/Ie

Roos..

©ocg / foo men befoaerljegt feggïjen

maelj j en gtjnfe in geenber toijfe te ftcftljul*

öigen; en iffet niet een gjoote ïtonflenaer/
öie / fonber arbegbt / fonber htxfttn f
fonber moegte/ altoo^ebenbjebicft/ boo$
be Jöeerelt &oomt i mp buneftt boo^toacr
bit een gelneftigen ®ifci$tl te toefen / bie

altoo$ fijnen ïeer-merfcer bg Ijemljeeft.

©e |)oëet p^/« in fijn Boo^- reben /
f&eeefct ban öefe<©eefcen opboïgenber
maniere

:

J

Wie leerdï den Papegay , fijn Cliaire Casfar,
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Wie quam der Menfchen Tong eerft in den Aecxtef

leggen ?

» De Buyck^, de Buyck alleen. Leer-meeffer

vanhaerbeyd' ,

Deed' dat den Papagay en d> Aecxter Chaire

feyd.

<£nbe / 0emeenltjeïi berboe0ï)tftelj ög
befe toeelbe-lnfl / en ïieneften b^tenbt*

feljap / een fnobe «©efellmne / be$>an-
Seö 0enaemt/ jpeefterfe ban een#mm&
gcïtjcft bergaren/ en b^oebtel) fc|cpörn;
§et toelefte een fnoben Sant loper onlang^
aerÖt0§ totfte affte&eelben: met eenaff-
gerieöten 2Seer 5 bten l)g berfeljegbene

ïlonjten ïjaöbe geleert ; onber allen toa^
öen25eet0etpoon/ op een ^egaöelle&en
aen een rêTafeï te fitten/ baer tuerbenfjem

ap-0etuft naer öegoo^en ; ©it altrn^ een

ttj&tlancltgeöupit&rö&rn&e / fpeelbefïjn

jjfeeefïer be SUacröt / egfeï)ten gein Ijct

<©elaeïjen berteerïnge j beSSeer fteftenbc

t gooft onber be Cafrï / 0ebegnfbe fïeQ

in eenen biepèh fïaep te $ijn / foacr ngt Ijn

met roepen/ metrafen/ metftotenncejf}

met fïagen / ftonbe af-0ciöeeftt foerben;

Cgnbelgcft / ben Hofpcs mommelt ben

23err
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SSeer alfatfytjcg in 't ooi / öat Sp Öemijet
<ö5eïael) qui]t fouöe fcöcïöen : batrfgcft ben
25eer onttoaftertbe / feïjubbe fijn fjaoft/

en bebaneftüe mei fyeufftfyth 0$ fijn manier
ben I^usf-I^aerbi: ../ booj b r^ngeöane
J^entfcïjay. ©üfbamge mif fïagen toe;

ten be <*3tmef)elaer^ / StanMööjperg en
ïtoo^öe - <Danffrr$ öoe^ onmenfeljertjc&e

enbe monfïr eufe SSrcfïnt te btfttümn f

toat fonbe met be reben feJfFé/ figeenre-

beleeft jjfèenftfje te toege foengen ï

O x 2>c
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A E N DE

Lofle Weyffelaers*

Hier ley t myn loncker , wel van pas

,

Met beyd' £jn Stoelen in de As.

Die Somers met twee Mantels gaet
,

En twee , gelijckjen dwiftejtaet 5

En die twee Hafen wet een Hondt
Wil vangen , beyde t' eener \\ondt ,

En diefi-n Heer ter Gogen dient ,

En niet uyt rechter Herten mient ,

Die valt gemeenlijck^ als een Gech^

Hy beyd' fijn Stoelen in den Dreckj

Men feyt gemeenl\]c\ , dat een Man
9

Die tbienfierleye Hanèt-werck^ kan
,

Wel dartbien Onoelucken heeft ,

En geenftns noch in voorfpoet leeft

:

Want , off #> de laft valt hem tejwacr

,

Van dees befoignes allegaer ,

Off , gaettet rveynicb na fijnfin

,

&00 is ooc/^fober fijngewin*

Soo
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Soo dat hy in een Iaerojj acht :

Hem (elven vindt in overmacht :

En ojt hy nocb ,
(cboon veel tefivac^,

Volvoeren kon dit ongemack >

6al Juichen arbeydt ongewoon,

ISocbtans hemgeven weynüb Loon •

Sy Iijc{en vaji iEfopus Hondt ,

Die op een fmaüe Vonder flondt ,

En bad een Been , een vleejcbicb Been ,

Waer van de Schaeu in 't water [ebeen ,

Hier , dacht hy , %jjn der Beenen twee ,

Dus hapt hy toe , na 't ander mee ,

Daer (ach mijn Hondt , mijn liever Handt >

Dat by bem jtracx bedrogen vondt ,

Hy mijl dejchadu al te vroeg ,

En oockjiet Beent]en dat hy droeg-,

Daerom bedenckt u , wieghy ^jjt ,

Enpajl wat beter op u Tjt >

„ Wert u een Setel toe-gefet

,

3> Bequaem, gemackltjcj^, Jraey , en net 9

,, Soeckfnageen ander , eergh^fiet ,

,, Dat udaer meerder Eer gejchiet.

CL$ NO-
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N O T M;
<êt\ ü3ïaï)öiibt ban öefcn bo^

öen-ge|rt)?eöen^öm/ fuïïen

tup öeöcftigen / mrt !)rt er^

rmpeï Öati onfrn ^aïiomafecr
C&rfto Sfcfu frggrnör^att),+ Nie-
rnant kaa twee Heeren te gelijck dienen^

ofte
5
hy fai den eenen moeten haten

,

endeden anderen lieff hébben • ofte, hy
fal den eenen moeten verheffen, ende
den anderen verdrucken. ^i\ ^tfi \\\t^

ttingetóOOCftgCtüeeflAlexandcrde gro-

te; %\$ Darius bt Koning fcatt Wttfttl/

ïjtm I op o^enöare örfcttömge/m ïjrtf-

it ban fi|n iftoratteferijeft ^ef^nfrerben
ober te &|aeert/ fïoröö ïjp Öft aff/ fe^
0enöemrtrrn0?ooté^rntoet: btWt>
nlt m bal n^tm ttbre jonnen ftjbcn*

^rtljalben/ fdjijttenfc tocïquaïtjrfiD^

raömtnön/ biefirii taecMoog/ in

iwïöeröanöe faftmftffftté fldften / cnöe
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ïjaeröaermeöeöemoepen / öaerfenaet^

ïycx Bequaem genoeeï) $tjn / out een te

rerïjte npt te öoeren- 3jnöien gïjp ban
öoo2ficljti0ö fout seïjouöen toerden/

fOO ïjOOJt l
J
hocihdem : ^chickc u na de ge-

legenrheyt, en wilt niet tegen de Win-
den blafen. <&ftt Catonem , (tl fijn

Spreucken in 't 2* Boeci^.

Een Handel , u bequaem , wacht dat hy li

ontfchiet

:

Voor is Gelegentheyt gehayrt , an achter niet

,

<© + ®C
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©e Wcïjtï)icnöe 3Dcr-<£erm0e.

Aen de Reppe-quaets , en Drek

Sifte rs,

Wie oud' en lang-verlegen Dreck

,

Wil liften , is voorwaer wel Geck.

*tf~"^\ Etal der Fielten wordt niet vol:

S Wanneer ie\hem vergeten wol:

\**J&. D ie vinder uyt een oudegront ,

Vergadert een verdorde Stront ,

En die dan op een Seve [et ,

Enfift en buylt hem wel en bet ,

En rolt en kiioe\ï hem heen en weer
,

"Tot dat hyftincfy fes mijlen veer ,

Dat niemanat van dengantfehen Dach ,

Daer by *ijn ofgeduyren mach ,

Al wat denfehrakn Ouderdom ,

Naeft lange Jaren doofenjlom >

jilwat degootje vraetfe tijdt ,

Door trage lanofaemheydt verjlijt ,

Jfi maer wat quaets , hy relter af,

En haeltet elders uyt eengraf,

Van
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Van Olde-p'aders Vaders lent ,

J^ijn al de Daden bem bekent»

Hy weet al watter is gefchi?t ,

Als oftby't voorfijn oogen liet ,

Hy droicht , by roert , byfift dit quaet ,

Tot dat bet op een ftineken gaet ,

Dan blaefl by voort bet ftofdaer van 9

Tot in de keel vanyeder-man

:

Wanneer by dan met grootgeweld

t

,

De ftanck gedreven beeft door 't fieldt
,

Dan treekt byals een loofer Guyt ,

Hem felver aerdichjes daer uyt

,

Als oft by memant hadgeboot

t

,

Die bier van wijl bet nunfle rvoort ,

Hy beeft bet water 7ioytgeraec\t>

Veel minder badhy V vuylgemaeckf ,

Hy brengt niet anders voor den dach ,

Als 'tgeen dat hem ont[chulden mach 5

En nietteminfo vond-jergeen ,

So vol van Fielteryen een ,

Alflackmen {even Toortfen aej 3

En liette t op een foeckengaen ,

Door twintig Rijenen op en neer 9

Dour al de Weerelt hen en weer.

Q^S Maer
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Maerfegt eens , doorgenaeyde Fielt !

Wiens hert vol Fielteryen l<jrielt
,

Waer toe den olden Drec\g?roert ?

En door de Landen om gevoert ï

Fyi olden lepe Hoeren-Soon 9

Is u dan anders nietgewoon ,

Dan't alder vuyljle datghy weet,

Verhalen , tot u Naeften leedt ?

Lact ruflen wat dat ruflen wagh ,

Daer koomt foo veel nieus voor den dagh ,

Verhaeltu eygen Fieltery ,

Die meen ick boord'erymmer by ,

Ghy doolt , fooghy het rechtefloft

Gaet halen uyt der Boden Hof,

Denckt niet , dat defe Werelt [al

Gaenrichten ons misdaden al

;

Neen , neen , daer is een ander Stoel »

Daerfalmen fchiften onsgewoel,

Daerfal wat anders %ijn te doen,

Als in u dageltjcl^s Sermoen ,

Daerfaludieff[c/{e Galgery
,

Veyndeïijt^noch wonen by:

Geen Fielteryen %ijn foogroot ,

Daerftaenfe naecht , daer qynfe bloot >

Daer
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Daerfuldy jien hoe veel 't beduyt,

Offvroom te wejen
; offeen Guyt.

N O T & ;

flfbanige decreten en ©ugl^
nif-baten/ roeren ik ggene/
bieaïie^/ foatboo^be^ Ci)b£
lang-öugjïge bergetelfjepöt /
onberb' aerbe öeöoiben geeft

gelegen / enbebugten .jjfèenfeïjcn memo*
ne pïacg te Jijn / toeöer ngtben <0jabe
Ijaïenöe / te boo?fcï}gn béngen; allemelj

ugtgeen anberen oo^faeeft/ a$ omnien*
toe CragasMen enbe berfclje freroerten

aen te fïtcïjten. g>itnftbp aboniug^ eenis

ge getoefene 33ganöen / tic foebcrom met
malfeanberen berfoent 5tjn/ fytn Iieï)ten

niet berfc§c ^olpger-y^iemen / meutoe
fpaenberen / enbe anöer boebtfel aenöe
fjalff-gebempte ïtolen te hengen / fstc;

ïtenbe aïfoo / bg aïïe foegen / bmi bc
SSIaef-baïeften ban Reugenen / gemengljt
met aiegter-ftlap/ toeberom eeïiljeftïger

bger / onber be fojgelcrofe berfoening^e te

boen feanben / om toelcfte aen-gefïeftene

©lam?
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©lammen toröer te leffcïjett/ etmöelijcft

geen tuater t$ te öeftoutrn.

©an öufDani0ïje <&ttfttn fpjcecftt

p/^^mfonenóW^,

Soo deftig ztjnfè nu : diefelver niet en deugen ,

Vats ander Alenjche-doen
,
ja, boven baer ver-

meugen ,

Beftellen vroeg en laet
'

en weetghj welwaer
deur ?

Want al haer eygen doen bejehiet niet enen Leur.

Terentius infljtlHeautont. ftcl) beriXIOllbt^

renbe ober tsefe berbojbentljegöt/ roept
met lupöer ficmmen ugt-

Hemelfche Goden ! helft , maer ziynder fulcke

Menfchen l

Diefio verdorven zijn ? ^dtf/ anders niet en wen-

fchen

Als ander~luy beftel , en die aen ander Hen \

De Feylen * aen haer Jelffs geen mifgevallen pen.

H o r a t i<a s m fijn Sermoen:

Wel, ic\ vergeeft myfelffs , feyt Mxvius,

dien Iielt ;

Hls
JL =
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't Is dul en Guyte LiefX , die '* <?y££» Hert

vernielt -,

't Is drifte , daer men op met aendacht hoort

te letten

;

Ghywilt u Sijp-oogh niet op d! eygen Fauten

feiten ,

En op u l/riendts gebrecl^ rverptghy een A-
rents Oog -

Hoegaet dat infijn wen\; want Mseu-

wes niet endoog*

Jtëaer / §et ol&e f^eecfetooo^t ban Va-

knus cMaximM, if teaerbigl} om geöaeöt

tetDCrbril: Gedenckt het quade niet. •

<0ber tjet gene men aï eer met langer ges

benehen en imlöe / gïjc&jugefttmen öefc

ttlOO^Öen Homeri , Werpt Hemel ! door de

windt al 't geender is bedreven.

3©ant/ toekïie ugtfürmige öuïMgÖcpbt

foube bit toefen: alle bebuplicfjeben/ Die

nn lange in ruft enbebergeteltjegt Naboen
getoeefï / bie felbe toeberom booj öen
bacï> te brengen i lieber Joeg ! toat nut
foube §et geben ï fco gemanbt be oube
bugligljeben ineen flmefcenb J^ibaet be;

gjaben / foe&temet een ^eljuppe / oft

anber
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anDer ^jnfïrmtient / onime te roeren i eii

öe tjet onöerfïe Soben te fceerent imnal?
leene eettaff-g^feïajefcen enöeonberöjaeg;
Igrften fïanefc/ boo? fiet pmflarntke bolcft

te bertoeeïten. 3t)ee§j öan met DufDanige
©jrcB-ÜFitltcn / hit ïjier ttt ftacr bermaeeft

feljeppen / öatfeantiere 3&enfc§enjpau;
trnenDe jjfèif-fïasrn / hit lange bergeten
tnbt bergeben 51511 / ugt §et aff-g^onfct

ban öer pellen/ iöeöerom op-feïjeuren/

enDe aen 't ïicïjt hengen! 65? mijnber tron*

toen/ foaeringï)/ öatfe lebentugï) inbnp
öantge ©^eefe-j^ibaten begraben motfy
ten tneröen/ enöe aïöaer / in öen fïaneft

enöe fiegaeegeïijefeen Sneeft berfmojenöe /

gaerttebenegnöigen.

©r
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©e ^esentgientie ©er-<£eringe;

A E N MTN HEER

Al-befchick, en-'t fijne-niet.

Als ghy u eygen HoFken hoet

,

Soo denckt vry dat ghy dan voldoet.

Iefich in vele Saken mengt >

En meerder Laflen op hem brengt

Als fijne Macht uyt-voeren kan 3

Die onnut arbeydt vangen an -

y

Dieficb in aer luy daeckenfteeckt,

Dien , (tunekt my dat verflandt gebreeckt ,

En dat byficb , voor morgen vroeg ,

By t voorigegefelfchap voeg ,

Haer is gelegen aen de Schat ,

Die tot Veoedieu in de Stadt ,

Vyt verre Landen isgebracht $

Haer isgelegen aen de Vracht ,

Sy vreten wat ons Heyl'ge Faa,
Te Romen doet het gantfche laer ,

Wat Jff-laet-Brieven , en hoe veel,

't Cemcene Voleen valt te deel±

Wat
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Wat volc\ menby de J^eyfer werft

,

En waerfyn K^ijgf volck henen [werf;

;

Hoe menigb Turcken dat by laefl ,

Verfloeg , verjoeg , en maeckt v> rbaefi 3

Hoe datïtt mette Sweed algaet ,

Hoe dat tet met de Franfmanftaet

:

WatSpangien-, Polen, wat dé Deen ,

laginder in der Moskpuw been
j

Wat tot Confiantinopelen

Den Turc\{cben I{aedt bejluyten ken >

Watfaecl^op 't bcogfl nu in den^aedt

Der Princen te bedenckenftaet 5

Hoe veel ons La?iden qjv befwaert,

Waer toe men IQGofter-Satenfpaert :

Waer toe men op Financy leeft ,

Daer men welander Middel beeft >

En waer de Gelden ^ijngevaen

,

Dut Landtjcbap te betalenftaen ,

Sy weten 't , offfy joecken *tfoo ,

Gelyckjen Luys in 't Bedde-Stroo-y

Dees' Al-be(chi{ks w/ier 'truymfóo nut ,

Te fyuypen iribaer eygen Hut ,

En fien , ofdaer coch^ nodigb was

Haer Kinder , Broot , baer Vtou luy Vlas.

N O-
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N O T Mi

H©e-toeï Ut Satfmngïje/
iSugö fp?aecft / lengden enbe
3©an - gunft öp befe onfe ber;

bojbene Cgben in gfjene ïtmi*

ten / ofte binnen ecmgeSmn-
$alen ftan befïooteit toerben/ foo billen

tognocl)tan£/ booj Öit mael/ eenegnbe
maeeftenban bit <5efïnbefte / met buföam*
3e jBenfcften 5 bit / fïaet maftenbe obeé
Seniel en ?Cerbe / jae alleg toat ter X&cvclt
rëpt gefeljapen i£ / of berljatibelt toerbt /
noeljtan^ gaer eggeit ^taet bergeten/ met
ben armen ïfobenier / toiewS üt^ocf-ïfoff

aïtoo£ bol ©ifïelen en ©objnen tote£:

tertogl §g ftcfïsö toa£ / 3tjn 25ug^manS
Stcfier af te fctjooncn 5 tioemenbe bnftia^

nige ^x^v?*W entte op onfejjïeberbitnt^

fcïje fpjaeeftè met een gelayt bJoo&cV :i

Al-befchick en 't zijne niet. Wlé ftonitf!lb£

öaer geen Bè^uómer biöö^bt toe boften;
betogle ï)et in fïcl) begnjpt ben gmitfefjc^

Crepn banbe pjineipaclfle $kltm giet?
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arn-gercert / aï£ ög «Stempel : Flickc-

Floijers, Oogen dienaers , Oor- lepels, Ton-
ge - Schrappers , Giet -leugens , Rugge-fpre-

kers , Tijtel-kramers , Dubbelde - Tonghen

,

Burgers van Jerufalem , Panneke-vet , en

Weyfïelaers , Reppe-quaedts 9 en Dreck-Sif-

ters. ©cfe / mijn^ fcelmncften^ / 3jjn

©cgc$/ altemaelfeaneenDerfoojte/ al-

Öoe töclfe / geïijcftenöe gier te Sanöe öe
É|oontjcn/ meteenöetïeggebeerten ö?a-

gen. <£nfee toare beel öeter/ öatfegaer
eggen ï^anöel/ fug^/mtof/ en^taet/
te toacljte namen, ®oeï) 3jjt gQg Öege^

risö toat get egnöe öeïmgöt i

Men paft op %ijh Ghebuyrt , gheüj^ een

fcbrale Wachter ,

JEn 't Huys foo gaet de Kgs , met Wij
ff

en Jfyndt ten achter.

Cpnöelycfi / een getier geeft boo^ al ge*

noegj) te öoen aen ficf) / enöe aen öe 5ijne /

genoegf) te beteren ƒ genoegl) te geelen.

3cfe Öeööe ge'nenöt een fün / gefcgteftt/

miöe gjf)eleeröt |tëan / tuf tot jjjti aöbi$
Öoerbe: Woont Met u Selfsj mo?
gelijcft genomen ugt t»en poëet:

Woont
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Woont met u eygen felfs: en>,waer*

tyc\ » $y lu^ xveten >

Hoe kléen \t Begrijpjen is > waer in gby

bent gefetetr.
*

%itbtt öoc§ ! tóat fian&cr foeter t$t*

fegïjt/ entie aerötger te paffe ioerDen ge*

öjaegt* ban öat een gegebjeft fkj!} meete
nae 5jjn eggïjcn g*oote ; 3tjn ^cöoenett

paffe naer3tfn eggen ©act; 5gn^egftjett

boerenae öeg?öateban3yn fóacgft; enöe
een anöer / Die gmmét 5^ fdtoijje moet
öoen/ metrjet3gnelaetgetoerben> öocFj/

berlatenbebitéefinöefee/ fmlleneen an*
öer^ootjen op-fcf)oteïen: iaet fïen oft H
öat faï öeter fmafteri.

r̂
«$:• «$• «$* *$• $- •$•

c>-o .v« ;y«.-} rrocvw

!$? %• 'V
6T«

lü i ©£
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Aen de->

Verdwaefde Ouderen.

Siet doch ! hoe kloeck fet Juffer Els

,

De Luyfen in haer Dochters Pels„

WAt dunckt u, ofde^ Ionge^,

leught

Wierdt op-ghevoedt in eer en

deugbt?

6fvan haer Ouders aen-geleydt f

lotgeylbejagh en otibefcheydt ?

Voorvoaer , men hoeft [eer weynighgelts ,

De Luys te planten in de Fels
s

De loncfyeydtis nufoogeleert

,

Soo afgericht , en over-heert ,

Ghy hoeftgeen Baes , ofPadagoogh ,

Sy leerent uyt haer eygen Oogh >

Ghy hoeftgeeu Srveep, ghy hoeftgeen Lerp]

Haer eygen Spooren %ijnfoo fcherp ,

Sy loopenfnelder als een Schim,

En \ijn in alle beusheydtjlzm*
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't Is rvaer , en feker al te rvaer.

Jae , als den hellen dagh foo klaer l

Dat niemant , oockjvie datghy %}jt 9

De teere leugbt van onfe lijdt >

Soo vaerdigb onderrichtenfal ,

Van dus , van foo , van alles al ,

Sy weten t beter alsghy 'tfeght 7

En geven uvaec\onderrecht.

Och ! datghy haer wat leerenfult
;

Met Luys ofp'loy de Kieren vult ,

Dat'symmerJuichen werchbegaen ,

Als 't Water in de 2^ee gedaen

:

Jc\der\ wel [eggen , dat een K^ndt $

Dat eerjl het licht tefien begint ,

Ickdurfwelfeggen a dat een Maeght ,

Die naeultjcx twaleflaren draeght ,

Haer woorden van een Bed"Sermoen

,

Weet by haer Folckjen foo te doen ,

Dat fy een tandeloofe Beft

,

Hier in fou nemen uyt haer neft

:

Jae , dat*s een nieuw-getroudrjVtou

,

In de[en welbefchamenfou -,

fin koomdy elders by een Haert >

Daer Jonge Bengels ^jjn vergaert
,

Kb DU
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Die 't Bed (hoefeer men oochjiacr wacht

)

I'esgyckenJomrvijl nacht op nacht,

Sy drinchgn fegels als een Man,
lae fomtijdts leeghtmen halfde K^an:
Alen hrenoht de dondagh van deWeec^
Met troeven toe , ofmet Isoem-fleec^

En alfmen dan is dolen vol, * '

Dan qjjn de Schroefjes op de rol P

Dan %tjn de, Pis-Buis op de ren ,

Dan hoortme wateenyeder ken <

y

Geen Hoenn-Vooght van veertigh latr
,

( Oft fchoon hy 'Hoeren- weyffel rvaer )

De IVaerd en Knecht uyt een Bordeel
>:

Die weten beyde naeii [oo veel,

Als def Guytjes int Gelach

Wel brengm (ouden voor den dagh
\

Met fulck een yver engeweldt
,

Isonfe hught ter hopgepit h

Metfulcken vaerdighep (y haer.

Dus meermaelfielten i&tgevaer ,

Want dae% wdeuglit f}]n Wooningh heeft ,

JSict dan des J^ielsperIj'ckel leeft.

Hier van is weenighmael de Schuit
,

Dat men de fieh meïLuyfw vult 3

En



Nebulo Nebulonum. 163

En ditfoud > nae de meeningh mijn ,

Doch geenighfins van nooden ^ijn

:

FanJeIver komt vit Kleedt de Luis ,

En op de Solders meenigb Mws -,

My dunckt'er meenigb Ouder leeft ,

Die bier alvry wat Jcbuldt aen beeft
;

Men geeft bet Paerdt den vol/en Toom ,

En handelt [onder fchaemt , of[chroom 9

Men fiet niet aen , of Tijdt of Stondt

,

Men jftreecfy alleen %ijns Hertengrondt ,

Alftaen de Eenders aen de Banc\ >

Mengaet nochtans qjjn oude ganc\ >

Dusgaet men[elfs %ijn KJnaer voor ,

Engeeft haer kheckelijelfden Spoor ,

Menhtifi', menleffelt, rvaer mengaet ,

De tuinders dunckt het aerdigbjtaet ,

Sy nemen oockyrel licht eenproejfy

Van d'een ofd'ander Jonge Boejf:

Dus leert eens , Ouders , iviegby qjt

;

Dat alle doen heeft «i.jnen tijdt
,

Gbyfit en jvijjl haer vlijtigb aen ,

Hoe alle (aken moetengaen -,

En daer men daeghliicks by verkeert,

Dacr iverdt menyligb in geleerdt 5

K4 of
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Ofmeentgby , dat u Dochter niet

Aen uuytwendigb wefe?ifiet ,

Waerom bet IVijfjen van den Ham ,

Haer Man te voiU [al duyckengaen ?

Waerom haer ^cch^Veer en haer Kam
Soo bloedigb uyt den Oorlogb quam £

N O T Mi
mijchttteii$ftcfy ïjrt parfïrr
tube bocf)ti0ö Heem lact ïtuigen

en öoot3ccrcn tot alöerï)an&e

jrojmen tnbt <öeöeelbtemffcn /

naer §tt geïicben ban bc ïjanöt

fccé <£on{ïenaer£ ; fop ntcbe bc ruiue tnbt
iioc§ cnfceregbe (éfytmatbtttn ban be

3|eugï)t / tetrn fïel) fjanöclen enbe fcuggen

uacv alïe toc-gc^agcnc gïjeïegentïjrDen
?

öaeï) feer ij^etttglj / enbe fonber ccmglje

mocgte/ totbcfnoöbtfïe; taant geftjcftei*

Ambrofius ïn't eerfte öoeeft ban bc ^ebu-
faen/ afgetapt: fcggenbe: Dejonck-
heydt is den val meed: onderworpen , want fy

wordt aengeilcken door de brandt van verichey-

dene begeer! ij ckheden , ende inborftigc driften

hares
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f

hares bloeyfamen Jeughts. ©etïjalben 6e*

goojtmen be jonge ïimberen / ttt ttjbt£/

ban onbeugï)ben af-goiben / tot be ^tu*
Dien enbe gocbe onberfcotjfmgen / teglje*

fcnennen : jae / met get mïnfïe tooojbéften

ofte gebeer / eenige af-treeft ofte tegen-

Öepbt jegcn£ be ©eugtjbtboo^ oogden te

ftcllm : toant geltje&ertoi$ een ^olpger-
Pïkm feer ^arfïïgï) ben öjahbt ontfanggt/

foo mebe be Soncfcljepbt / i£ fecr baer*

öigf) / enbe toerbt gelgcfi 23uf-$mlber/ om
alberljanbe onbcugï)ben te öebjtjben / m
ber nl aen-geflefeen.

|feen moefjte beri Iteber ben raebt ban
bm PocctVirgilius gier in bolgen/ ötegg
oné geeft in' t berbe SSoeeft ban 5jjn Hanbt-
bouhringe / fpjeftenbeban bejonge ^tter-
ïiaïbcren/ §oz men ik in per 9[eugt aï*

ïennsften^ tot ben arfiegbt fal getnennen

:

En die ghy tot de Konft van V ploegen wilt ge-

gebruyeken
,

Leert , al
ft noch Kalvers z,i}n , baer hooft ter

aercle buyeken, *

En doet van langer bant baer kreucken op dé

Lijn ,

Ter&ijlfe facht van Aerdt, enjongh van Ja*
****"• HORA-
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HOR ATIVS in'c eerde Boeck,

in de tweede Sendt-Brief.

pie't onbefohreden Ros nae zynder hant wil buigen ,

Geiven het aen de Leytz,, niet lange naer hetJutgen',

Een lager, die zijn Hondtgewennen wil ter lacht,

Moet weten dat hy Jonck is onder zijne macht.

Enghy, o leerbaer Kindt, leert in u jonge Jaren

,

Ind^onbevleckte borfi, wat deugtfaems te bewaren:

Een nieu-gebacken Teft verlaet de Luchten niet,

't En zy door langer-hant, van tgene nier ingiet.

®C<QwMtllt COMICÜS.

Leert veel Deughden in u jon-

ghe jaren.

JUVENALIS Satyr. 14.

De Dorpel isgewijd, waer in de Kinder wonen

,

Mier[al noch vuyrgejpreek, noch d'Qge,fich verto-

nen

lVa?hkantigh inltgevley ; verwekt verreyfi van
hier

,

*

Sirenen vani Bordeel, met u Gejangh en Lier.

2)e Kinderen behoort meefi Eere te geschieden

,

De Kmder hoort refyect, ja meer als oude Lieden :

Vas
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JDfié kt op u bedrijf, en wacht «, vjatgefchiet ,

Datgeen onmondigh Kindt u derteiheden fiet»

3[cB ijejööe gelefen / \ytt foelelte notfy

tanéfttv &e&la*0glgrïtt£/ Ööe öattet ee*

nïgjje plaetfen / jmneipalijeftett ^teöen
3yn/ öaer niet aüeen open&are ©anf-
^cgGDlrn / ïfoerrn-^ugfen / enöe 23o^
öeelen / grönlöet ; maer toat meer if/ f)aet

3(aerlycfefe op-feomflen / onöedjolt/ rn^

öe eggene ©oogïjöenïjeböen; ïjet toelclte

noel)tan£met een<0oötloofe enöe fealere^

öen / ftryöenöejegen£ <öoöe£3©ooL?Dt en *

öe JDet / beröeöigQt teert ; aï£ te fotttn

:

op Dat Öe3eng§t / alöaer afleggenöe ga*

renbnglen ontucht/ niet ööt ergert^ 6g
öe tjanöt nemen. Jföaer / 6 iaat <Öoöt*

loofer enöe ©unbelfcfjcr getooonte! geel

contrarg jegeng ïjrt gene öe £>gtIofoopg

fegöe : Een kleene Faute in't begin , plach in'c

eynde wel de grootfte te wefen. vDaerOHtme/
ieft raeö u / öat gï>p öe ftleenfïe boneïtéfte^

ban öe feïjaöelijcite öaöen / tig alle manier
renfoeehtugtteöluffcï)en/ aengefïenöaer
ugt gemeenlijcft een groot bger pïael) te

ontflaen.
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©eeetKtt-ttmntigölïe $er-<£ermge;

Is een

Waerfchouvvinge aenden
Verlooren Arbeydt, dat is:

Wie Guyts heeft te bekeeren voor.

Die walcht een fwart-gebooren Moor.

E
En vcacker Hengfi , een aerdigh Peert,

Van vürmael bondert Daelders weert,

Dat vreefl de fchadu van een iïjjs ,

En maecht dat voor een luydgekrijs ;

Een Sleper ofeert l(arre-Guyl ,

Een lammen Kreupel , oldt en vuyl,

Die weet van herpen noch van Spoor ,

Pajl nergens op , geeft geen gehoor y

Soo gaetet onje Eenders mee ,

't ^y op het Landt , off in de Stee
j

Die ^edighjes %ijngemaniert ,

Wel af-gencht en Joet beftiert ,

Dees kan men mqt een eenigh woordt

,

Weldwingen foo als dat behoort -

y

Maer , Guytjes , die > noch vroegh oflaet^

JZjjn van de Speel-banck^ , ofde Straet

,

En
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En die nu , ïeenemael ver(leent ,

De Fielteryfit intgebeent ,

Beroeptfe , flaetfe watghy meught ,

Ghy krijgbtfe nimmer tot de Deugbt ,

Ia , al u Arbeydt , al u Vlijt ,

V Naerjligbeyt helpt niet een mijt ,

V Is niet dan Water in de Fut *

OfOly in bet Vyergefchudt :

Ghy kpontje met geen foet gejlreel ,

Noch met vermaningh nut en veel +

Ghy krijghtet haer niet uyt het hooft t

Met alles rvatghy haer belooft ->

Ten laetflen volghter om end om >

Vytfulcke leught[ulc\Ölderdom y

Soo was bet Ey > fóo istgebroedt ;

Dus ijfergeen vanbeyden goedt 5

Beginteryemandt op de Baen

Van rechte Fieltery tegaen ,

Hyraecfyer, leyder ! nimmer aff

Ofhy bekoomt TJjn rechtefiraf

:

Vermaent , belooft hem , veel een vïjff i

Ia, drout hem, Jlaet hem hard enftijff',

Het faldoch niet te rechte %jjn

,

Voor hem de Beul beeft in de Lijn ;

Voor
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Foor dat by elders hanght en droogbt ,

Daer al %jjn doen heeft na-gepooght

:

Ofeer by elders wel en bet

,

Werdt op een J{adt tepronc\ gefet ^

Want y die ^ijn Olders raedt beiacbt,

En die niet op %ijn Meejler acht ,

En vaert altoos in beusheyt voort ,

Wat duncktudat hem toe-behoort ?

NOT£

D<&
aen-teftenmöe op't boo^

0aenbe Htjm«btcöt söepafï/

ceeft senoeoöfaem teiterattn

toat bo?öcr ïjter op ttfw$m
ftonörbaïlem faï berïjalbM/ tot ober^

Woebt/ uptöetfs^benelutojennocQf
een brnnatungge ttoce of imc öpboen/
barttse^eren^im|löaert)fpbt/ bieöe

gï)eï)oo?|amc 'tómöeren ïjaer bloemt
fcöulöi0ö 3jjn ; ^erflcïgcfe upt Euru
j>ide.

Geen
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1

Gheen grooter Eer quant Kinders oyt te gooren ,

Als van een Vaer (die eerhek is) gehooren \

Benepens dit • bthoorhjck Eer te bien

Haer Olders vroom , foo *t ymmer mach ghe-

fchien.

Een Moeder heft , en heeft het hooghfi geval-

len

Aen haren Vrucht. Bemint doch boven allen*

Bemint \ o Jeugt , u waerdtfie Moeder dan 9

Daer is geen Mm die hooger fieygren kan,

P L A U T U S.

Ghy fuit wel doen , beneffens al u heerlickc

Daden , foo ghy u Vader voor oogen houdt in

de Godtvruchtigheydt.

<Êen <0?iccfefcöe COMicus.

Boven alle Menfchen fult ghy u Olders ee-»

ren. Soo ghy u Olders eert, ftaet u alle Vrucht
voor handen.

E U R I P I D£ S.

Die ( wijlhy leeft) zijn Olders houdt voor Oogen,

Saly {vMjlhy leefty ja doot)Jelfs Godt verhogen.

TIMOo
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T I M O C L E S.

Die zijn Vader holt voor Oogen,
Die hem vreeft nae zijn vermogen

,

Koomt gewiflick , vroegh of laet

,

Tot een hoogh verheven Staet,

Hy werdt zijn Vyanden weeren,

En den Hemel fal hém eererL

Ö R H P E Ü S.

Jupin die fiet haer aen , dit^j d'Olderen bemin-

nen,

Oock dien, die haer 'Veracht met ongebaende^j

finnen ,

Den eenen is hy goedt , en fchenckt haer alle

Vreught ,

Doch firaft het teghendecl met bitter onghe-

neught.

^gtiöelgcft/ sdtettcftt ïjet tttfit <&§v
Bobt bc£ ttoeeöen i€afel£. Ghy fok u Vader

ende Moeder eeren op dattet u wel gae in den

Lande , die u ó'odt geven Tal.

®t
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©e tfo£e-ctt-ttomti0l)jle ©er-€eringe;

A E N

MonfieurGrobianus, het
beleefde School- Vareken

,

Die LMup en Scamnnm heeft geleert

,

En geen manieren : gaet verkeert.

AEnfiet doch hoe by onfe tijdt
,

't Gekroonde ^wijn opt Kuffen rijt 9

Ia, kjjekt hoe barjligh datterftet,

\
Quanfvijs , ickj>as op niemant niet>

9

Hetfleec^t %iin vuil-bedreckte Snuit ,

Omtrent een haüeffellen uit • \

En krult %iin Steert vaft heen en weer
,

En maeckt een wonderlijc\ gebeer
;

't Schijnt dees' beleeftheit wefenfal*

Den Grobianen tegeval >

9

Dees' (lellen ooc\haer leven aen ,

Gelijcl{het Varc\en heeftgedaej ;

Sy blincken , maer 't is meefl van Stront*

En Dreck^, geklautert uit degrondt :

s bit
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Dit roemens noch a en acbten't Eer ,

De Goot te vegen met haer IQeer
,

En wentelen de gantfebe ISacht ,

De Straten langbs tot aen de Waght •

Daer haeltme dan , na e langh begeer ,

Somtijts een wacker Lende-[meer

Dat weet dan[morgensyeder Man ,

Daer opftatft Grobiaaus dan
•

Danü den alder-eerften wens ,

Te vulkn wederom %jin Pens,

Een Pens , foe ledigh en foo wiidt 9

Daer welemgantjche Zwam ingliidt ±

Wanneer men danfit aen den Dis ,

Daerfiet-men eer
ft

wie Meefter is ,

Daer haeltmefulcke reftien vmt %

Dat al den. Difcb tgemachliickhoort ,

Iae , dat yiin Tanden allegaer ,

Ver[chudden en^bewegen haer ,

En daer op volght dan heelgefwmdt ,

Van achteren fooftereken windt 9

sMet eengedonder , foo beleeft ,

Dat Huis en Hoffftee daer van beeft

;

Danvalt-medateliükjveeran,

Met volle vuiften in de Pan ,

Men
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Men wacht niet datteryemantfit ,

Ofyemant Godt den Heere bidt •

Men ruchter uit dat hemgevelt >

Met onbeleeftheit en gevoelt ,

Het Ieckerft en het beft van als,

Enjlingert het vafi door den Hals ,

En banghur dan wat in de l$aec^>

Of in een Tand , ofin een I\aeck -,

Menfcheurtet uit , alfittet veer »

En fmeertetyemant op de JQeer.

Wiktfit ic\ hier en let my langh ,

Met
, ( foey ! ) een Grobiaens Gefangh f

Wiens onbefnoeitheidtgroeit en leeft ,

Soo langh men Grobianen heeft $

En dees'gebreken nimmer niet ,

Seo langbmen Licht aen Hemelfiet.

S z N Q-
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& f. * .$. * & «f. $ £ .f. .% .% & * £. : & * *cSj cS.? -Jaj cjwj^>ccSs daëd3sSe 53a wXs '„•>;£> -JSe 65b <3ïê}

N O T JE;

9ft$rjn öan/ göememfijeft/

ör ©?uctjten örr onöröfcöon-

ööene 3ai0ftt / öie af-göe^
fonben tosröt om ïjaer aen-

ïegïj te maerften tot Sebigïjepbt cnbe

öoebe jBameren / beneffené öare :>tu-

dia. jpp ! berteïe oberen ! n moet
trfe een£ eert IBonbe geben / ï)oe-foeï-

fe niet faï Moeben : <&W fttot n toe-

iigÖ peeröt foei aen ben Cemmer /

maeröoubtöen^?epbertï|up^> gï)p

brilt u Segger/ op tjrt t^en^ u 2%ar-
ften/ opïjetÖDilbtj toel aerbigö ftete

örn af- gerieïjt : en neemt Dp Dien ben

3!agï)er 3ijnen btoangïj* ïïieöer boeï)

!

toat fait uftonnen Daten* bat/ fröoon

ufómbt;'
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il UttttÖt/ Cratippom |)atï ÖÏjeïJOO?t/

Off iocraces gjnOI %ttt - Xtiitfttt l)$fc

be oörtocefl / en gï)p / &* Ktaeöt ent

btoarigï) öaer ïjab't benomen* oft toeï

mm.ectugï) aen-tnaé in gacbe iBe^

trnfeïjappen geeft bthmxm / noeï^

tan3 boo? een ïoffen Centje! / m't Öe^

üojberen ban goebe panieren / en

aff - 0öereet)te Eeben / ïjab te wgge
göegaen / toat fouber ban gtjetoon*

nen 3ijn > |>et g&emeene ^p?eec&-
tooo?bt geeft boo? op-loffïnge:

Veel mindervoor als ach-

tervvaerts gegaen.

C en feer aerbigï) $oëet ïjceft gïjeeti
ra on - aerbiger berë ober beft $&&
terie gïjefeïpeben / ïj^öenbe l)et fel-

bigfje niet een ftïnejjttgöf naem göe-
intitnïeett / grobianus } \ytt

toelefte ieft binnen ftoaten bagïjen / in

$eberbnptfeöe fttjm/ betfjoope (foo

§> 3 nip
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mp <ï5oöt oöefonbt neïtebe te fpa=
ren ) aen ben baoö te oenen / alfoo

ïjet pe0öentnoo?W0t) onoer mijn $en=
wi$: tot bermaecft enbe upt-mun*
tenbe j^utttnïjepöt ber <£er-enbe-
£eer-bare „lüeberlanbtfcUe Sfeugöt

'3b <** 'S^* c& «-& •$• «a^ 3E» vS» ^ *$•
y Gfe c3£j cgö c£B eSgj c^e; c5lj i5*3 t*.£j t*3bu£?
) (TT*iJWQgy «2> fü!? f*"-"3«"^^«£3«V1
•3? •$* "^ •» *^' «J? ^jj? S0P *^ ^?
*£?«3?*2>«s««ï?«9«?«gï^«jE> 1X1 ijj C*S C£> c^i £g»

«Jj»
<S*

$ ^ ^ ^ Cf. % Cf.

# # *• •$- «f

©c
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«De öjic-en-ttomtij^e ®tr-€erüt0e >

A E N BE

HeerenPeck-Lap, ende
Toyte - Veegh.

Leert , Dronckerts , uy t u Mackers fcha

,

De minfte Straf is Podagra.

DE lëjfe Jengelgeeft doch niet ,

AU door-gaens aen de Imgèt ver-

drtet :

Dus meen ick > dat ii\met mün
Pm?

Aerit DroncketU Ifythgekomen ben
,

Die
'

s morgens , eer de don op-gaet
,

Al droncken loopenvverftraet ,

't Een Hoer-haii mt } hel ander in ,

Verzuipen / fcbameldagh*gewin -

y

Of die rvatfiiner uitten %iin ,

Die 's morgens in den Alfèn-Wïifh é

In Bcnthem , ofint Tontjtgnen,
En bliiven daer tot middagh ftaen ,

Diequanfvits met haer Advocaet
,

Gaenfluiten 9 inden Helm , èeftatt

:

*4 Off
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Offelders in de Signory

,

HJet J^iinfche Wiin , daer Oefters by ;

Die niet wil hebben dat mentfiet >
t

Heelbuiten in de Hoven vliet

,

Die, DagbopDagb-, die, Weecl^opWeec^

Caet 's m orj^ens in den Apoteec\

,

Enparflmft Brande-Wim bet liif,

Dat hy is als een deur fooftiif-y

Dit P
r

ölc\jen , baddens CrxGgpet ,

lek meen wel dat mentfoo verdoet >

JaPatrimoni, Eerff, en al,

En watter is , ofkomen [ai:

Verdient men met den Arbeidtfuir ,

Een Penninxcken den eenen uir y

T qet ! men loop t geliic\ een Hert 9

Eerdattet een ontfl
}

ooien wert -,

Drie Stuivers heb ickinmiin Sack

7 wee Mengel Wip , en noch Tabac\$

jflft alles al dan is verteert ,

Dan fit men by den kouden Heert ,

En fiet ^jin Wufeu Kinders aen ,

Offymeu door haer was verraen -

y

EnfeithetïViifeenwoordtoftwee,

Soo komt de Degen uit de Schee 9
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En foofy hemgeen Geldt belooft ,

Hy keert %jin vuijlen nae haer Hooft -

y

Dan ifier 's morgens al gebrec\ ,

V Sy Botter , ^Broodt , off Vlees , off Speck^

Daer fchaemt - men ficb dan noch quan-

fuis,

En loopt by nacht van Huis tot Huis ,

Enfleept wat tot den Morgen gaer ,

Eer dattetyemandt werdtgervaer ,

Engaet de fake verder dan ,

Dat ment niet langer heelen kan ,

Sooftotftmen in de Dorpen om ,

Men veinjlfich lam , men veinflfich krom ,

Men bindt de Eenders in een jack ,

Enjpreechf van 'Kreupels ongemack ï

Men draeght een Knfen voorhet Liif9

En bindt en woelt den Buic\ (oofiiif y

Dan kan-men naeuliic\s ftaen ofgaen >

Soo heeft ment Water ingelaen

:

Jae , fomwiil ift een Suigelingh -,

Waer meefy drie vier larengiygh 3

D?t , meanens , è den rechten treci^,

Foor Honger , Kommer , en Gebreck^

S ƒ Een
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Een ander , maethjt %iin lincker Been ,

Soo krofn , foo [tiifgeliicJ^een dteen 3

Dan beeft by al %jin leven langh >

Beladen weeft metfulckjengangb -

y

En kpmt by op bet ruime Veldt ,

Adieu dan, I(ruc^ t adieu dan Stelt*

Dan kan by kopen als een Haes ,

Geen Princen Pagjes ^jinfiin Baes,

En wat men dan den guntfchen dagh ,

Gaer beedlen en beloopen mach ,

Moet 's avondts , tot bet laetfteftip ,

Verfoopen wefen in de Wip.

Maer , 'tvuüftedaticJ^bebgeboBrt ,

Isnocb, dat Armaedwert bekport

,

Met rooven , en met Dieveri ,

En maken foo denpas onvri,

Met Vrouwen-ftbenden , engewelt :

Iae , moorden werden aen-gefielt ,

En 't Buidel-fniiden , foomenfeit ,

Dat dunckt baer maer een Gauwigbeit .,

Men (cbriifc de Boerenfterc\enftiif,

Somwiilen (by de Brandt) een Brief,

JEn dwingbt baer welche Daelder af»

Die by veel liever bieldt alsgaf$

Dan
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Dan typmt wel eens de Procureur ,

En helpt dees dieffche Fielten deur ,

Als hem van t gaer-getroggeld Geldt ,

Het meerendeel werdt toe-getelt

;

Hyfihriifcby Iae, hy fchrtjft by Neen ,

Daer Brieven van Credency heen ,

Engeeft haer een Getuighenü
,

Die niet danydel Leugen is •>

Hy doetter tot beveflingh aen ,

Een deel yercierde namen jlaen
,

Van Heer-oom , en van Kffter lan ,

En noch een .Boer die fchrijveu kan

;

Daer bedelt men dan , dattetgonjl ,

Daer liegbtme rvacker natde konfl -,

Men toont de Brieft *enisbe\throomt 3

Men leefter uit , hoe dattet koomt ,

Dat Huis en Hof, dat Peerden Sweep ,

Dat al %ijn Goeden \ijn om j^eep ,

Men fieter uit ; hoe dat de Brandt

Sïjn Schuir en I(pren bracht te fchandt*

O neen ! mijn Keerl 9 die recHgevoelt >

Ghy hebtetfelver wethgejjwelt >

En oft u Prtcwreur wat keght ,

Enghy datrèmr wat Rebus fyijght ,

't Is
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't Is weynigh ; yeder Ma?i mach veel j

Geeft maer u Procureur %ijn dteU

NOT£
V2tn <j5ulfi0-icptit en ©jotteften*

fcöag / fegt ö'#u&t iuöcr Au-
gujlinus tod tt ttdjtt : Droncken-

ichap is de Moeder van alle fchande-

lijcke Daden , de Stoffe van alle de Zonden , de

Wortel aller Mifdaden , de Fonteyne aller

Boosheden. Verftooringe der Herfenenf Ver-

werringe des Gemoedts; een Onweder op de

Tonghe , een Storm óes Lichaems ; Schip-

breucke van Kuysheyt ; verlies van Tijdt; Ont-

finnigheydt in Wil ; een lafterige Flaeute ; on-?

beleeftheyt in Manieren ; een fchandelijck Le-

ven , Rugge-ipraeckaenEer j eyndelijck, een

verderf van de Ziele ; %&tbCtQXti be fclb!0e

<©uöt-baöer op ttn anöcr jpïaet-fe : De
Dronckenfchap is een aenlockelijcken Duyvel

;

een foet Fenijn ; een aengename Zonde ; welc-

ke, diefe befit,< befit fich felven niet; welc-

ke, diefè begeert, en doet geen Zonde , maer

hy felfs is Zonde, door en door. <£ttÖC Pe-

trus Ravenna* : De Dronckenfchap is de Moe-

der
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dervanTwift; TeelftervanRafernijen; Mee-
frerfe van Broodt - dronckenheydt ; wie hier

mede befeten is , en is geen Menfche '> wie hier

mede beladen is , doet gheen Zonde , maer

felfs is hy de Zonde ; Want fy is een gewillige

Raferny : een ghenoodighde Vyandt ; een ver-

leydtfter van Eerbaerheydt ; ende eert Schandt-

vleck van de Schaemte. <6nbe / btóefoube

boel) allen örn onljeplen be£ ©jonefceit

fefjapsftonnenberljalen* bit on£ niet afc

leen ban ïjet trjbtlgcft / maer ooeft ban ï>et

^emelfc^e 45oet berooft. Diogenes , fïenbe

bataen ecnen gjooten ©joneftert^ =g>oo^

te ban 5ijn Uafttti fïonbe geplecfct \ D I T
HUYS is TE KOOP; fegbe : lek

dachte wel , dat , als ghy den Tommei hadt

uyt - geflapen , ghy lichtelijck u Huys foudt

braecken : bt <ÖOÖÖeIjJCfee Plato , OUt bat

ÖP 3Ön ©ifrijmïen booj ben bjoneft foube
fcoaerfcgoutoen/ bermaenbejjaer: batfe/
bjoncften 3gnbe / fyatv felben in ben J>pie*
Sel fonbrn beften 5 ban meeninge jtjnbe j

bat/ toannrtrfe gare aengefieljten/ foa
bul / furtend enbe ontfïnrntjï) fagen / fp
öternarïjaerfoubentnacöten booj bufba*
nigej^if-gangen. |Baernu$ben Cum;
tnel / enbe be gljetooonte ban &uf&m/

bus



186 PETRI BAARD T
buf fae?re oljefeomtn / öat bm ttmn ben
anöcren tergljt en tcrggt om btn ü*^
fer-öib&cvlgcïïettHenste Icbigrn; ©oef)
öefe ïjeb&m booj iie$ fofierrn Anftippi t&
bm langst bcoöt getuctfl : taant ï)g fep^

Ö£ / Heer Vrundt, wat fegbje nieuws? dat

konnen Hiemftra- Bollen tot onfent wel doen.

<&ftt get Qfytnt Bemoflhenes fcn&e l ÖOett

t^Efchines ttibt PhiUcrates , «©CfatttCH attt

btn Hottmcïi ban |©aceöomcn PbUtppum,

tt rusgge toaren ggtftotnen / tnbt grm
tfêootelgcl$ pztftn/ bat gg foac&er/ en*

bt mttt alg mbtv |fècnfcljen &?mdtat
ttCn&C t Jae , ftybt Demotthenes : foo moet
hy van den aerdt der Spongien fcijn.

«5? «2» tS? •£> «3? «5' cï? ^& «5? «3^ <?• 'S? c*-»

^? S? f f f ï f 't' ^ * ^
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^p «t• * ^ •#• ^ ip ^t? %•

«29«29«2P «gi«29 «£ïCf)
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©e bier-tn-ttDintigöflr3tt ^erinsc

;

A E' N

luffrou Scheers: Herber-
gierfche tot Ginderen.

Ee» Vriendeltjcke Briefgefchreven aen de Lieden ,

D/e wef haer Fieherj de Duyvelwelverrieden.

Hier leeft ghy , wie dat uit de Kan
Sijn alder-meefte Rijckdom wan.

DEwijl ic\ vafl een ruime tiidt ,

In defe FielteriienJltit ,

Soo koomt my weder in de Sin ,

Het meerendeel van haergewin,

Jc\ dede tet haergroote leidt ,

De Heeren Tappers onbefcbcidt a

Indien ickniet een Had of twee

Dit eerlic\ Volckjen vullen dee ->

EenVêlckjen, dat foo treflic^ van

Het Gelat de Menfchenfeheiden kan •

Een Volc\jen , die een droncken Boer ,

Veel liever hebben dan haer Moer
i

Et:i
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Een Volckjen , die haer Befte-vaer ,

Om Geldt rvelbrachten ingevaer

:

Een Folc%jen > dié u Buidel hifi ,

En dan noch[acrament en {ruift

:

Een Volchjen , die u IQeeren rilt ,

Eer datje 't eens van meeningh TJit -,

Een VelcJ^jen , die nut dan 'tgetapt ,

En Nachts enDaeghs in d'ooren klapt y

Een Foickjen , die aen Wiin en Bier ,

Vaft drincken datje barften , fchier >

Een Volenen , dat by Bier en Wiin ,

Geliick by Drdfffich meft hei ^wiin *

Een Volc\jen , datfich in de JQuin ,

Suipt alle dagen dic\en duin -,

Een Volt\jen , dat by Wip en Mol*

Vaftfthrabben Aers en Oogen vol
;

Een Folc\jen , dat by Bocke-bloedt *

En Ruitert , fet haer meefte Goedt

:

Een Volc\ > dat by de Bremer-Ton ,

Hamhcrghen Luibeckovemon:

Een Volcl^jen , dat aen Hollandts Nat >•

Fit aer-luy Buidelvidt haergat \

Een f
r
olc\, dat metgeftoolen Gout ,

Haer meefte Neeringb onderhoudt;

Een
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Een Volc\j dat bygebedelt Geldt ,

Gaetprwcken
,
pralen., metgeweldt ,

£ra VoU\jen , diemet aer-Iuy IQrer $

Gaen wentelen in d' affclte neer ;

Een Volck^ dat(onder Geit verteert ,

Eens anders Huyfen , Hoffen Feert >

£^ Volc\jen , & ^« ^/o^ verpandt *

Afó Kjijtgaen [chrijven aen de Wanty

Een Volenen , datf een Winckelier ,

2\/tó ö/y?/« Dofen floockf aen 't Vier ,

Een Volc\ , <sto Zyden en Fluweel %

Van d' arme Kramers valt te deel;

Een Valckjen , die de Vinger blincht ,

Wanneers' een Koopman heeftgeringt ;
-

Een Volckjen , dat haer J^tnaers luyrt ±

Jn 't root Schaerlaken van de Buyrt*

Een Volckjen , dat haer Wïjm en Deys 9

Stoffeert met droncken Boere.vleys •

Een Volckjen , dat haer Silver- F^as ,

Verciert met wulpfe Gout-[mits Glas ,

Een Volckjen , daer de Wever iaet ,

Sijn Wollen ^en fijn Lijnen- Draet ;

Een Volckjen, die eengroot Doïioor *

Hangt alfijn Wysbeydt op het Oor

;

T Een
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Een vohk^y diegroote Meefters doen

,

( Als Kinders ) glijpen in hoer Schoen.

Menfeyde, ata* Pantagruel,

Was ruym en magermfijn Vel,

Pantagruel was doen een t\indt 9

Gelijckjnen noch veel Eenders vindt >

EnWift niét boefijn fmal Gehient ,

Beft werdenfoud' met fyftgedient

,

JEn hoefijn leeg' en lange Homp 9

Geitjeken[oud' een vette IQomp$

Pantagruel wierigroot en lieff,

Enftal nochtans ., gdijc\ een Dieft s t* 1

Heel Franckrijck fiackjy infijni^rop >

Gantfch Engelant dat vrat hy op
,

Jtalien en Nederlandt*

Was ooc\al Spijs voor defe Qtmit

;

Sumniarucn> ^Paatagr-uej,

Die wierdemt , engroeydè wel-,

En{oud Ijy niet? diein fan Huyt %

Soomenigh fyninckrfaken Jluyt f

WaerfcborW opfe Tappers aen ,

Dat dieoockjuet als Gec\enftam f

ZJjnKgninckrijckendoegeweeft ,

Het Voeder van ditgroote Beeft

:

Neemt
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'Neemtghy otter voor een dronche Botr ,

Sijn Landt , en Scmdt , en Bvefte-voer ,

Strijcktghy doervver eenmoedi*h'1Quant ,

De l{ing en Baggen vanjijn Harrdt ,

Je^ weet doch wei, dat Edelmon ,

Noch lonc\er u onikomen %an :

Ghyfpaert mcht Godt , nochfijn Gefioell ,

Al watter is , u Blixem voelt

;

Geen Men 1tb van Middel , notb van Macht
Wanneer hy by de Weerdtvernacht

,

Alwafl een Kroning vanjijn Bloedt >

panfijn Geveerthylatenmoet?

Geen Prins, geen Hertog, tmcfigeen Graeff»

Wie reyfi , hy is der Weerden Slaeff

:

Geen Heer-oom
, geen Pafiovrfoo kloec\^9

Licht raeeht hy in der Weerden Boec\\

Geen Advocaet , hoefchoon hy J^lapt *

Die licht een Herbergier ontfnapt j

Geen Medicus , geen Chirurgijn ,

Kanlicht der Weerden Meejkr \ijn

,

Geen Koopman ,'nwbgeen Borprs %int,

Die twee voor ten van Tappers wint $
' Voor eerfl , is dit eenfehone Vondt,

En van heter Nering d' eerftegrondt

-

7

T 2 Geen
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Ceen Guycbelaer , kan balffoo ras ,

Doen openenfijn GuycheUTas ,

Geen Eacus , noch /(hadamant ,

Jslocb (elffs de Duyvelin fijn Landt ,

Jshaljffoo vaerdigb met [ijn Jfyijt ,

Alsghy befuyfde Tappers %ijt>

Vaeck^ fchrijftmengaeuwer drie dan een >

En ijl maer twee , dat 's tegemeen ;

Ja , datterftaet een Haeckj>ffthien >
y

Wecb ^jjnfe , met een omme-fim ,

Geen Vogel-Netflrijckt balfffoogaeu*

Als 't loofe Krijt van dees" J^abbaeu >

"Men fteecty Servetten in de J\an ,

En taptfe dan nocb balieffwan

,

J$och daer-en- boven lapt de Guyt
$

Den eer[ien fymer infijn Huyt.

En kryg-je dan een dronc\ drie vier %

Offvan u Wijn , offvanti Bier ,

Met reden is dat algenoecb ,

Ilucxpafl de Waerdt weer op fijn Ploech *

En wederom ismet eenffiap ,

De halff'geleegbde J\an te Tap ,

't Moet dan met fyverency qijn

:

Monfieur, Godtfegens u de Ifijn 9

Ons
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Ons T^pnd'Om lelijckj)eeft laback ,

Vyt Jop"Ooms aiderbefle Sdck, ,

Grieft mijn Heer een Loot , ofwat ,

öodanigh beeft[e noytgebat •

D aerjlincktme voort ae J^amer vol,

En rooekt en fmoockt , en drinckf hem dol-y

Denckfdan , oft op een fcbrijven gaet j

En oft de Waerdt betovert ftaet j

Doch midlerwijlfo fingt de Meyt ,

Terwijl het K^ndt teflapen kyt-,

WelH ofpes , wat ic\ginder boor i

Datfingen ktincktwelin mijn Oor ->

Ehcx Bella- Bilda voor den dach ,

En neyght en buygt , foo leeg-[e mach 3

Puho ! daer ifl etrfi an bet gaen ,

Daer koomt de Vrou met Oefiers aen ,

Daer [oent~me 't Meyfsje dattct klapt
,

Daerfchencty-me dat de Kanneflapt ,

Daerfingt-me dat de Gorgelfcheurt ,

Daerfmoockt , daer roocfyme beurt om beurt

Daerfcbrijft-me dattet brandt en blaech,

En rekent dattet Herte kraeckf

,

Daer flaept men tot den lichten dach a

En fiet dan eerfi nafijn Gelach*

T 3 *li<*
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Hier laet-me dickwils tot een Pandt ,

Een Obügacy opfijn Landt ;

Als dan de Waerdt te ïaejl verdriet ,

Soo taptm- er wel , maer borciter niet.

Dat ditgebeurde iair op laer
>

Wat meentghy dat*et reonder reaer

,

Dat Drir^c^e-Tappers Huys engrond

,

Op ander-luyde Bodem ftoud ï

"Men [ach nel wat Qom-khiyntje deed ,

Die onlangs had ?wcb Hoff\ noch Steed
,

laflaeck^ noch ftocl^, dat fij ne nas

,

2Vu heeft hy J^oeyen , Landt en Gras*

Maer hoort , hoe korts een Turfman voer
,

Een SlecJytaert , doch een rijcken Boer ,

Decs ooede lieve Man had dorji ,

En veel benaeutheydt infirn borjl

,

Dus hoomt hy elders in de Stadt 9

Daergoet Gelach en Selfchapfadt
,

Hy \oek fijn dorfi y hy drincfyfijn Biet >

En warmt hem hf eenfober Vyer
,

Tot dat deglory hem in 't Hooft ,

Van Vryery heeft om geflooft ,

Hy quintifeert , hyfcheeuwt T hyfmgt,

Hyfoent, hy leffelt , enhydrinckt,

Tot
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Totdat hy eyndlijckjilfijn Geldt ,

Had aen de Meyjjjes uyt-getelt ,

Ten langen laefl , hy tyy[e bolt

,

En is j00 voort na Bedgebolt ,

Des morgensfiet de Boer van veer ,

Eengroote Schrift , een lange Leer ,

Soo datfijn Turffen Houtgeheel ,

Foor Wip ; Oom-KJuyntje viel te deel

:

Dit l'oickje laet doch Munt noch J^ruys,

den yemandt die haer koomt te Huys ,

Hacr J\ind'ren , in een iaer drie vier >

Die proncken als een Baflelier ,

Haer Irou hy dragen' t Siïver-werc^

Datd' Arme dragen uyt de Kerc^
En dat'me voor de Deurengeeft y

Is 't Vet dat aen haer lebben kleeft h

Alrvaftgeftolcnhier ojfdacr

Gebedelt met vijfhinden gaer*

lae , oftet van Godts Outaer quam ,

Jckjncen een Drincken-Tapper *t nam -

9

En dat icJ^de Legende [on ,

Cp-rekenen , van Man en Vrtu ,

Van meenigh K^tt en Verekenfkop ,

Offvan dit onbefnoeyde Rotb ,

T 4 Twee
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Twee Menfcben droegen op een Baer ,

Dit Boeck niet , a ]

ft
oefebreven waer.

J^ijfiüp, mijn Fen > rijft uyt de Vaech^,

En weet dat it\ geen Vrome raeck

:

Wat(oud der Menfcben om-ganc\ %}jn
y

Off[onder Bier , off[onder Wijn ?

Een Herbergier , die oprecht leeft

,

Men op bet hoog
ft

te danchen heeft •

Wenfcht Chrzftus niet fijn Toorn en wee ,

Dengenen diegeen Herbergh dee <

N O T M i

<&tt tori rnöe acröicö / tm p?&
pooftt/ f>ceft een 0clecriie Comicu*

( Nicodemus Frifcbltnus ïtl fïjlt Sufanna )

ban be J©acröen / tnbt gareï^rr^

fcergen gcfj^oocïtrtt / snboercnbe
tp \)tttanned ten venfm ffixnftfyc / batt

§pfept: Ickhebbe(vaft de gantfche Wcerelt

in mijn jonge Iaron door- lopende ) veel Dieven ,

Moordenaers , ende andere Beufwichteu, loo

hier , lbo daer , aen Galgen en Bomen fien

hangen en wurgen j Doch , mijns bedunckens,

heef-
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heeftet hacrder gener beter verdient , al hies

te Lande eenige Herbergiers ; Want de Dieven

ende Struyck-rovers , plegen wel , uy t fchaem-

te ende vrefè yan gbeftraft te werden , desi

nacbts byden Doncker, yemandt hetjfijnete

ftelen , maer dele Geeften , ftelen en roven by
lichten dage; ende, foomen feyt, metopene
deuren , onder den fchijn van Vriendtfchap en

goede genegentheydt , haer eygen Gaften,

diefe niet dan alle Eere fchuldigh waren , fom-

wijlen Rock en Mantel , buydel en Geldt
j

Ia alles wat voor handen is ; niet te vreden zijn-

de , voor ende al-eer-fe , tot d^n naeckten

Huyt, zijn af geftroopt; zuygende alfooder

elendiger Menfchen Bloedt, inplaetsvan haer

tefpijfen : Koomter yemandt, laflr, en van
de Reys vermoeyt , om fich in d' eene of d' an-

der Herberge te verpofen ; voor eerft , ghy
moet gefelfchap wachten , en hongeren fo lang,

tot dat de Tafel kan in 't ronde ftaen ; off an-

ders , men jaeght u ineen .School, daerniet

geleert , daerniet gefproocken werdt, daer
niet is te verhandelen , dan al des Weereks Y-
delheydt \ als Hoerdom , Scl^nderyen , O-
verfpel , ftelen en roven, Twift enKijvagie,

Dootflach en toren , Hovaerdy en Wulpsheyt

,

verquiftinge van Godes Gaven , waen-wetige

poche-
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poccheryen, Broodt-dronckenheydt , Godtf.

lafterige Vloeckeryen,Boordeel-geiwets, fcheit-

woorden en bedroch , «-Fielteryen en beusheyt

,

dobbelen , danffen , fpelen , ende voorts al-

derhande dufdanige ongebondene Ongeregelt-

heden : la , wat meer is , in defe foo voortref-

felijcke Scholen , fal men onder d' ongeregelde

dulle ende drenckene Bordeel-broeken , d' al-

der-diepfte Geleerrheyt, die oytin Griecken

Italien off elders is ter handen gekomen , daer

fullen alle de Outvaderen in balance werden ge-

ftelt, Chryfoftomus, Auguftmus, Afihanafms 9

Cyriüus , &c. alle de Propheten , Apoflelen

ende Euangeliflen , fullen al daer in gore Wijn,

indrabbichBier, in vunfche Wip , enKluyn,
om-fwemmen als Eynde-Kuyckens in een moe-

rige Water- poel ; hier lal Bartholus en Baldus ,

i^ALfcuIapius en Plato ; Virgilius en Homerus
;

Hier fullen Arifioteles en Ramus , met al hare

Dialectica en Argumentale Sophifticatien , dooi-

den gorgel vlieten , gelijck het vyeruitecnbe-

vrofen Buyffe-Kool , hier werden Koningen

en Princen , Landen en Steden , Oorlogh en

Vrede, Radenden Staten , Voorfichtigheydc

en Mifllagen , hier werdtet alles op een dronc-

kene Wijn-en-Bier-Schael , by 't gewichte van

den Tabakl-roock , op 't naeufte gewegen. O
School

{
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School ! 6 feer geluckige School ! daer men
van fijn Tonckheidt acn , indufdanige verbor-

gentheden wertonderw^èfenende geleert: wat

moeten 't Rabbi , wat Profeflbres , wat Mee^
fters moeten 't zijn ? uit wiens verfmitfte brein

en ftalen herfe-koppen , dufdanige Leerlingen

"werden geteelt ? mijns bedunckens moetenfe

ten rmnlten wel Broeders zijn van lupiter, uit

wiens Bragen wel eer de Konftwetige Paltas is

gebooren : want , indienfe niet met meerder

wetenfchap begaeft waren , als andere Men-
fchen , die geen profeflie maken van Wijn-en-

Bier-School te houden , fy fouden haer laten

genoegen, metgemeene ken-tekenen aenhaer

woningen te fchilderen , daerfe nu ter contra-

rie, van vluchtigen ftoffe zijnde , oock vlie-

gende Goden in hare Voor-hang-Berderen uit-

fteken , gelijckerwijs daer is den vluchtigen

tJHercmius , opper fte Patroon van liegen , ite-

len , en bedriegen ; andere fchilderen vlie-

gende Engelen , willende alfo te kennen ge-

ven , haren heufchen omme-ganck , ende

vriendelijcke beleeftheit binnens Huis , daer

men nochtans onder haer dake,*, fomwijf wrl
rafende Duivelen vindt , Andere , den vlie-

genden Icarus , omme daer alfoo met alle fijn

vederen , vliegende in te komen , ende Ion-

der
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der wiecken daer naeckt weder uit te kruipen :

onderen , Kloeken en Bellen , Cimbals en

Trompetten, om Boeien en Boeven in te ftadt

te luiden , en eerlijcke Luy uit de Stadt te ja-

gen : Andere , Koningen en Princen , Gra-

ven, Barons, daer men dickwils meer Bede-

laers vint niet Luifen , als Beurfen mefc Duca-

ten : Andere » golden Kroonen , Kei-

fers Kroonen , Konings Kroonen , Franfche

Kroonen , diefe liever in de Beurs hadden , als

voor de deure op hare Stocken , Andere , Schil-

den en Wapens van verfcheidene Koninckrijc-

ken , op datfe niet vergeten waer de minfte ge-

Hagen is , en waerfe gelden mach , die-men

op een Toeten nacht verdient : Andere fchilde-

ren Landtfchappen , Steden Heeren-Huifen en

Palleifen , daer wel eenighe niet veel Goedts

bedreven hebbende , met halver Eer , by de

Noorder Son , zijn van daen gefcheiden:

Andere , fteken uit Aernden, en Griffoens,

Valeken en Ravens , daer mede uit-beelden-

de haer krom-genagelde vingeren , die be-

quaem zijn der Reifende Wetfcheren uit te

pionderen : ^ndere Leeuwen en Beiren ,

Wolven en Varekens , ken-tekenen van een

onverfadelijcke , beeftachtighe ende onver-

noeghde Natuir j Andere ftinckende Boeken

,

hitfi-
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hirfige Honden , ende fpriogfiecke Hertgbften 5

daer mede uytbeeldende haer ftinckende gaylicheit>

en dartele brootdronckenfchaps Andere, Swanen *

Ganfen, Hoenders, Patrijfen, Duyven, &c. daer by
te kennen gevende, datfe goede Wiltfchutten zijn

,

opeen wel gefpekte Buydels Andere, Salmenen
Snoecken, Kj-eeften en Krabben j die feer goet gege-

ten zijn om van 't felfdehayr daer 's morg*ens weder
op te leggen ; Andere Toerten en Pafteyen, Suyc-
ker en Bancket , daer ghy , binnens Huys, nau-

welijcks verrotte Kees met befchimmelt Broodt
fult vinden : Andere Poocken enPiftoLIen, De-
gens en Helnetten , om fich alfoo voorfichtelijck

te wapenen, jegens den grouwelijcken TafTcheh-

tform j Andere , gefadelde Paerden, en fwaer-

geladen Efels. , die al-eer de reyfende Man al~

daer gelaten heeft , vermits hy fijn Gelach niet kon-
de betalen 3 Eenige fteken de vuvrige Son uyt

;

die met zijn ftralen der Gaften Gele , geiijck de
Blixem doet, in de borfle kan verfmelten , ver-

branden , en gantfeh verteeren. Sommige fchil-

deren Kannen, Romers, en Wijn-glafen, in haer

Borden, daer meer-malen , noch een, noch an-

der , oft" te vreten offtefuypen is: Andere, groo-
te Boflchen Druyven , daer men meeltendeel

Wijn en Bier uyt de Leck-vaten drinckt* An-
dere fteken Meulens en dufdanighe Wint-vangen
uyt , daer 't gemeenlijck by het fcheyden opeen
gonfen gaet: Andere de Starrth vanden Hemel

,

endedeManefeifTs , daer-jeby Nacht moet fcham-
pengaen, vermits ghy van u Plunnen berooft , des

daegs u fchaemt op ftraet te komen : Eyndelijck
2fijnder geweeft, die haer niet hebben oncfien, de

HeU
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Helle felffs met haren affgrondt uyt te hangen ; ver-

toonendealfoo , datfe levendige ende lijftachtighe

Ziekers fchenen te wefon j doch , foud ick alles

verhalen watmy van defen Herbergier, uyt wiens

Huys ick foo datelijckben getreden, wedervaren

is, veel eerder foude my het licht vaneenfomei-
fchen Oach begeven , als het mv aen woorden fou-

de gebreken. Dus verre 'Frifihlinus. jPP ban !

5Fp! bufoanigetCcabcniien/ iJfcijncnbeSto-fcfco*

len etc. baer «iet aïg pöele 2&eu^(iept / üc&tüaerbt*

ÖÖe «Bobtioof [jepbt / Crempeïen ban quaben
Bebofge / ^onchtnftöap enï^eerezp / b?epge*

ttienttnfcanbjanbt en moojbt/ Slaper en aejjter*

fetep / rofcen en ftelen/ enbe meer anbere öufba*

hjöê Wa\ en-€trfc&enbmse / toerben fep 't mee*
riflDeel (ieh fp?eecfce be i^iomc niet) bageltKhtf

geftnnteert/ enbe epnbeïpchallooeenonbergaHc*
feeigche <€rap tot oe ©erboenumfle / enbe *|er*

ten- toe/ gelepbt.
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Aen Veel Verleyde Studiofen.

Gestelt Na Den Rkgel.

Ichjvas een Klercxken , ick^ginckjer Scholen*

De rechte rvech is my gtmift*

Noch Kleedt noch Veder maeckt Student

,

Maer drift tot Eer , mijn lieve Vent.

Slet op , en maeckt btquameplaets >

i
Voor does ons aengename Maets ±

Ditfchuym , dj.talderluyfle Tuyg ,

Dat met de Weereitfieecktde guycb-,

Moet ymmer op 't Regiflerfïaen ,

Vpt was onredelijckgtdatn

:

Haer Ssbneven en haerFidtery
;

( Der Waerden roem ) behoort hier by
,

la , waer ic\tbien-mael die uk ben
,

:

Enyder vinger ivaer een Pen
;

Dat honden Jongen in mijn Mondt ,

Elckjprakpi een verfcheydengrondt ,

Al
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Altreet ick voatic\kfjten mocht ,

lae , al wat alde Wervelt docht ,

Al fchreeff ick tot den longften Dacht

My dunckficl^gten voleyndenfacb,

Haer Fieltery en haergetier >

Te btengben lal
ff

op mijn Papier.

Dat Argus noch in \t leven waer

,

Mètfijngefichten allegaer ,

Hyjoud' de thiende deel mificbien .

Niet zian haer Fielteryenfien ,

lckjjal nochtans foo veel ie\kan $

Haer Nucken brengen aen de Man :

Mijn lieve Kgaepweet nauwetyeks >

'Een woordt Latijn , een Letter Grijcks ^

Sijn J^egulen Syfitaxeos ,

Die- %ijn hem los , en al te los
;

Van Puyfiengloeyt zjjn I^innebac\>

Stjn Vingersgloeyenvan de Plac\*

't Gedenckt kern noch van $7fier y hoe

,

\

Siin Billen (chrickfen voor de J^pe -
y

Doch yrerpt hyginderw een hoec\ ,

Seer vlijtig fijn Penale- Broec\ ;

En treekt eenander cm de Been,

Op 't Engels , Spaens offFranjchgejneén ,

Dan
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Dan macckt hem defe fixc Gaft i

Noch aerft Rapier fo dapper vaft,

Men ruckten eer dt Kaeck om veer*

Als defe Poe-haen vant Geweer;
Maer doch, hy weetter voordeel acn,
En feyt , hy can veel vafter gaen ;

Het hout hem, feyt hy, inVgewicht,
By ftereke windt en dubbel-Licht,

Hy vloog wel anders langs de Straet »

Gelijck 't een bofsje Pluymen gaet.

Dat's niet genoech : den Veder moet
Bcwapperen der Schroeven Hoet,
Dan ifl: 'tza Iongen, wappert mlhr
DerFedder auth^ das frag ich dihr;

Den Iongen flucx met antwoort ree.

Gevalt fijn Meeftcrs doorheyt mee
;

En fèyt: ja Meefter, roert den Kop»
Dan wappert hy vaft dael en op*
Ia , niemandt is fo fraey , fo moy

,

Als defe nieuwe Papegoy

:

TweQuifpels, duncktmy, datickfie*

Die hangen onder a n fijli Knie,

Dit goetjen fit hem foo ter (nee,

Daer fwaeyt hy fo vervaerlijck mee,
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't Is off hy in Battalje ftaet,

Met al de Muggen op de Straét,-

Dit kan t hem noch alleen niet doen

,

Daer moeten Rofen op de Schoen

,

Offrood, offgeel, offblaeu, off bont,

So groot gelijck een Kalve-ftrondt

;

Dus op fijn Kovels op getoyt,

Met lofle Schroeff
y
en halff beroyt

,

Verlaet hy dan fijn Vaderlant,

En geeft hem aen een ander kant

,

Een plaets, bequamer nae fijn Sin,

Tot wulpficheyt en gayle Min;
Hy foeckt een Academy aen

,

Daer't meeft fal op een fchroeven gaen

:

Jn fumma dees' verfmitfte Geeft

,

Dit Venus Kindt, dit Bacchus- Beeft,

Neemt felffs met vlijt de Kroeg te wacht,

Beveelt de Muyfen t Huys by nacht:

De Boecken , vreten fich heel groff

,

Aen Roet , aen Spin-rach , en aen Stoff,

Als dan de Waert niet borgen mach,
En roept en tiert om fijn Gelach,

Dan fiet-me waer het Corpus ftaet,

Dat willich in de Borgegaet.
Odw
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O du getrouwe Corpus mijn

!

Hoe danckbaer wil ick hier voor zijn /

So haeft ic;k dy nu weder lofs',

Ick fal noch Legem , nochte Glos ,

Iae niet een Titel, foecken op,
Al ftond mijn Vader op de köp,-

Du falft met vreed genoten ftaen,

So lang tien Maenden 'teynde gaen
;

Dit lieve leven duyrt fb lang,

Tot dat de Buydel wert te bang,

Tot al de Boecken zijn om Zeep,
Dan fien de Maegden fcheel en leep,

Dan fïet de Vrou ( als yemandt gaet

)

Oftf5 harde Keutels vallen laet
;

Dan is t Gelooff geen Veter weert
;

Dus Ioncker-Oom naer Huys toe keert,

Vaeck met een Soontjen aen fijn zy,

Gehackelt en gefcheurt daer by
;

Blijft dan mijn lieve Poe-haen uyt,

Wat langer alft de Waerdt befluyt
;

Men ftiert een Bood , een Paert gefaelt,

Die 't Geldt by Proceduren haelt

,

Daer fit Monfieur, met beydeSchoe,
In d' Aflche, tot de Kuyrcn t#e,

V 2 En
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En weet veel min van dit off dat

,

Als oft hy in de Roe-School fat;

Hier van gaen Proeven over. ftraet

,

Waer dat-jc fit, oif waer-je ftaet,

Dees' tuygen't u veel beter an

,

Als ick'tueen-mael feggen car,

Eens moet ick brengen aen den dach.

Een foete Klucht, die laeft gefchachj

Een Huyfman, die fijn eygen Landt,
Beploegd', beboud', befaeyd*, beplant»

Die bracht fijn Soon, fijn jongfte Vool,

Eerft op de Triviale School.

Daer leerden hy van Boeck tot Boeck,

En viel fijn Mackers veel te kloeck
;

De Vader dacht, gaet dit fo voort,

So werdt hy DoBor eer't behoort *

Als dit een tijdt-lang had geduvrt-

Soo wierd hy van een kant gemiyrt,

Men vulden hem voor eerft de Sack,

Met fö een Speci-Daelder-Pack,

De Moeder roept hem achter aff

,

Daer fy hen! welcke J^oode gaff;

De ^ufter geeft: hem oock een winck*

Vereert hem met een Vingerlinck,

Voor
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Voor eerft , hy =gaet nae Marpurg heen,

Daer was hy vry vjat onghenuen
5

Hy ftotft fich wacker aen den dach

,

Daer jjpder een dees' Poe-haen fach •

Daer eaet hy fo een Maendt off thien*

De Kroegen op en neer befien ,•

De Speci-Daelders nemen toe

,

Gelijck op't ftrandt een mager K©e$
De Wiflefs vliegen heen en weer,

Galiick de Luyfen langs hec Teer

;

Doen , niettemin , hy gaet van daer,

Naer Heydelbergb voor't ander Iaer

,

Daer fachter fo vol Schroeven uyt,

Die merekten hem terftoadt de Stmyt $

So haeft de Vader dit vernam,
Hen (helle Bode derwaerts quam ,

Met Brieven» dat mijn lieve Quant,
Moeft comen in lijn Vader- landt.

Men geeft , met reen, fijn Vaer gehoor

»

En treckt fo datelijck opt %>or;
Den Olden dacht eens a^n fijn Gheldt,

So nu» fo dan, daer heen gctelt,

OfFoock daer voor wat was gelee rt,

Dan oftct was om fonft verteert

,

V 3 Da$
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Dus dacht hy , dat ick hem eens nam,
Wanneer ick aen der Mif-hoöp quarn*

En fetten dëes' geleerde Geck,
Eens op de Wagen by de Dreck,
Daer mocht ick hem eens by de Mift,

Examineren wat hy wift,

En onder-taften op fijn Boers,

Wat datfë leerden, defe Loers :

Hy vult een hele Wagen ront

,

Met feven-jaerfche Koeye-ftrondt

,

Dit laet hy fijn geleerde Quant

,

Gacn brenghen aen't verdorde Lant,
En Ieyter alles' op gheree,

Waer met hy defen arbeydt dee

,

Doen fy nu quamen alle bey

,

Aen d' uyt-geboude fchrale Wey,
Denckt wat dees' Oude Boer begint,

Hoort , feyt hy , hoortmijn lieve Kindt,

Ghy coont nu'Griecks, ghy coont Latijn,

Off ymihërs hoortet foo te zijn •

Hoe heet ghyopu vreemde fpraeck,

Off opt Latijn, een Wagen-fpaeck?

Wel Vader, feyt hy, wellioe dus?

Dat heetmen daer een Spiïfyburf -
L ' •

De»
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Den Olden dachten in fijn Sin,

Dit feit hem al w^t bijfter in:

En nu, de Gaffel, daer de Mis,
Met op en aff-geladen is

,

Noemt die eens op fijn Griecks ofF foo

.

Dat heet-mcn Meji-Gabelw. (gaeu,
Neen , neen , voorwaer , ghy bent heel

Hoe hcet-men dan de cromme Claeu ?

Die noemen wy Crabbatios,

En maeckender de Meft met los

:

De Vader neemt een goeden Stock,

En meet hem fijn Studenten-Rock

;

Coomt , feyt hy , onbefchaemde Guyt,
iSbnd ick u om Crabbaten uyt f

Coomt hier, ick fal met Spah$us 9

U Rug fo wacker fineren flus,

En met den Meft-Gabelio,

Sal ick u dorflehen als het Stroo,

Dat u het Rug-been, over al,

Só facht als Grutte wefen lal.

Hier mede geeft hy def^i Gaft

De Dreck en Wagen tot fijn laft •

En, dien hy meende, dat een Geeft,

In Wetenfchap foud zijn geweeft,

V 4 Dien
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Dien fet hy weder aen de Ploegh-

En is naeu voor eep Boer genoegh*

N O T &
<£t merrnöed&erl&ftilofdpfjert/

eube meecanbere/ b*ébp öaermcM
gen gerehent toerden/ fftbbm 6n
alDï'ö toerflaen ; dat fce IBetetv»

feftappen/ Conften / enbe 4&t\em*
Öept / Die geue / bicfe tod ge-o*ffent

JJabben / enige €ere enrie W*cvbic§tnt atnbwü*
«en ; fa / fo toetje / batfe meenben ; bit tot Öet top

mbt toolromenthept ban bicn gefftgen Mx a$ t bt-

fioo?be bupten berjJ&enfföeniPöten/ in bet <*5o*

6en 9utirbictie aen-genemente ïoertoi ; fctec

«P* 58* gefpjeten be omallöcfteEaff-gebfcBtcn
lube Cer-banieren / toaec boo? een pegelijrö / fret

Senebaer 8n tnge-oeffent tg/ opi bcögfober*
Sfeft/ eiibe bobcn anbeten/ dfeöpfcecmeiptan*
fcer öpm te sgn/faccht te Bantfjaben/ plö*cn /

Knb2tbebigen, <&ftbit nu tod/ oftequaitjc&en

h£ gi^eb^en/ laet iefceenanber (atè öaertoeon*
«laf fjft r) jftrtbe ) 00)öelen ; Hemicus CorneUm Agtif*

$*, on».hentbitbpöoogenbup?etDoo?6en: Wanr,

( fent f}p)~ by wat manieren de KonftenendeWe-
tcnfcbappep,--in den eene off den anderen vallen,

na die geiegentheyr gevehfe mede verfebeyden ope-

ttóeo; werdenfe bekent vaneen Deugeniet, 't is

won*
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g

ponder datfc nier meer fchadelijck, als profïjcelijck

zijn* endedtCn Beufwicht met ondeugender ma-
ken als hy te voren gewfeeft is ! want ,

gemeen-
lijck , boe de Kinderen jonger ende geleerder zijn;

hoe fy in baer olde laren minder lullen deugen;
wanr, zijnfe Geck, ofre Cleen-linnich , hetaen-

fien yan bare Wetenfchap verdedichtfe ; hier brengt

hy voor dendach d'authoriteytvan ?Ut*\ Want*
feyr hy, hoe yemandt onwijferende ongeleerder

is , hoc hy meer fal weten te ieggen , alles naevol-

gende, ende tot gene ding fichonbequaem ach-

tende ; So is derhalve» ter We relt niet verderf*

fehjcker gefchapen, als met goede reden Mal,
ende buyten finnen te zijn; ende dewijle fy die

gene die haerindoorheyt volgen, medein»t ver*.

Itandt verdonckeren , beboorenfe foo verre geban-
nen te werden , datfe,diesaengaende, geenquaet
meerder eonnea verrichten.

IRrjnö bebunchentf: öegaet fner w AgYty*
een grote üBif-flacft: toie bot) f 'ube ZBfjnbt*
fcBulbigen/ cm bat / boo? te toeel in- nemen /

baer. pemanbt bso-irttenaff toterbel enbetoieöet

43out/ om battet&embefiolentDierbé* tuicöocö

fttt $toierbt / om een JBoazben^er 4 &ittl>atit>

om Beeft be tlccöJ bm W$n boon-geb^eQt/
om bat ficfc pemanbt baer aen / tot bjaftenjef toe/

foube bullen; fratb *5oubt/ nocö &üüer/ té
baer om gefc&apen / om batter » bieten fouben
boo*gemaec&ttaerben ; <£QcfttDerötecn «Beroeet

niet genuecht om pemanbt onfc&ul&tg te toet moo*»
bent &o mebe taerben be ftonfïen enbe totttn*

flappen niet baet toe-gel eert / om bat pemanbt

»J dooi
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boai bebuïp ban be feltoige / foube bfejor te beufer en
bsöenbiger 5t)n in jpielterp/ ofce on-eerbaeröept,-
mart/ ter contrarie / om batfe / boo> bejjuïp öan be
feibige / bit& te toaerbiget femben ge-aeffent toer*

ben/ Dte^GC te fcfierper finnen toe -fien/ om alle

Baifcöept / ©ebjiegerp / enbe cm&epi / fo ban &aer
felben/ alg toanöaet €ben - #aeften te toeren/
toeren / enbe aff-toenben.

3&ocJj/ oat be (tuberenbe <feucftt meer-malen
torn ongebonbenet/ toffer enbe 35joobt - b?onc*

ftenber té alg toel anbere : toie foube foo onbe*

febepben 3ün/ befe fauten op be fóonflten enbe
leerbare 3©2tenfc&appen Ie leggen t toanl / al*

bu$ té bet gemeenlgcft gefcöapen

:

!?£# tafer long-Gefel > fijn Dwingers handt

ontjlopen ,

Vermaeckt fich aen de lacht , *tf /« dkr /fion-

den lopen -

&* menichmael de Sin , &*r 0# ^« aioé-

&£ Paerdt -

Verheucht fich int Gebloemt , f» «ofc*;

wonder waerdt ,

-E« »mfe , gefyehjen Was , ^ /& i^jatf

gebogen

,

Valt harfich op den Toom 9 en heeft de htft

voor Oogen*

Watt
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Watt obcrpcgclöchficö bel)oo:t)ctcbcnaerfri;

gen/befcenbemeer anberebufbanige mif-flagen/

boo; toe-Doen Dan <(3eleert£ept / naet fticliept / enbe

bequamc <tëp-tooebmgc/ te toer bet even/ naer öet ge-

ntene fïggen,:

Een aff-gericht Verftandt , in Deuchdea
op-gevoet

,

Maockt zedich en gedwee
5

blijft ftaeg

al effen goet

,

3©ant/ gelQCftetïüÖ^^»w4getoOelti Hoe on-
geleerder , hoe dnbefchaemder, ^aerom ift / bat
Francijcus Pmareba

, fo feer in een jong £tubent
mif-ptfjfi/ be ïaet-bnwe&enbe 3©an-toetenöept/
enbe fïinc&enbe fèotoaerbp / met bepbc tiJclïkc

fc&abeltjc&e «©nbewgben /beiereribegeucjjt/pjin*
ctpaltjcfc tn ben beginne/ befetenttf.

De Hovacrdicheyt , ( feyt hy.,)is een Vyande
des VcrftandtSj ende, want hem een Leerlinck

niet wil onder - geven , ende warfig valt onder-
richt te werden, dan ift hem vry wat ongewoon,
fijn Handen onder den Placke te buygen ; fijn Ge-
moet , nae Wetenfchap ; fijn Oore , nae behfpen

;

ende fijn ftribbigen Hals te voegen onder het Iuclc

van de Weet-Conft : want, gelijckerwijs hetop-
fwellen der Ogen, het Gefichte fchadelijck is,-

allo is een gefwollen Hert, ende wrevelich Ge-
moedt, ineen cloeck Veftandt , het aldergrootfte

verderfF : Oerhalven , wildy de Geleertheyt een
toe-gang maken, fo moetghy de Hovaerdicheyt
buyten fluyten,

Cnbe



jti P ET R I *B A AR D 7
<£abe efrcn-bene top fpie&en fouben/ban be nut*

tkfypt cnbemofföt ber *c&olen / iflerntetaente
snuffelen / ofte een pegelijcfc fal Jet baet booj ftou>
be i/ bacfein tiïehgcfteibe fiepu&lijc&en/ Bet meefte
uut enbe boojbeelöerfeftafTen; fonbet toelc&e / bei
SS nlc&eaornffle-gane&niet foube connen befiaen;
bcm#e dc fel&ig&e op't Boogde nobieft enbe bitti*

fltcft 3jjn/ om be mare <Bobea-bien{t tei onber*
fjoï&en/ enbe fijnen #aeeomeiingen otter te b)a*

Sen ; Bet leöen bet löenfcöentnelenbe eerltjcfc

«en te bellen ^alber&anbe JBetenfcftappen / «on*
Ben enb?<6eleett&epbt te toetctögen* €nöe toaer*

föcft : fobcru manbt ban bie meninge toare (g««
Igcft biet nocö BeDenfaaegjÉfobanÈge&pmemeiJ*
ten/ anbsr begrote Wan-Veraanden , gebonben
tobben ) bit men be ftef) ilen enbe Hcabemten/
om eniger mifb?upcfcen totile / foube berbannen/
ofte gantfeö upt- roepen upt be a©etcïe ; fonbe
e(f»n (o doen/ aïrf oftftuöe ftonnenpt ben ©e*
weï&itibegeöamien fteb&en. 3teeftfjier ottert//-

fcj/?/ Pö/i/itf. r4/. £. J^eckrrmarrti Sjftfxtna ?«litic> C*fi
marmj Vitam Pelititam , (3 Math. Stephan Ub

% uit. 4§

Iwifli&kiu, lufitm Lijfiumin Péiwis^ tft.

m
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Aen't Volckjcn dat uytvrycngact;

En flijpt de Stenen van de Stract,

Aen'i
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Aent Volckjencfatuytvryen gaetj

En flijpt de Stenen van de Straet.

Nota Bene.
Wie dat gby %jjt , o jonge leucht

!

Soeckt met al Gelt
y
maertrout oockjDeucht.

VOor defen , eer de Werelt noch,

Niet wifte van fo veel bedroch,

En doemenmet een ruyme borft,

Een jonge Maget vryen dorft,

So yemandt elders fijne Tron

,

Met rijp beraet befteden wou

,

Men fach fo effen niet op Goet

,

Gelijck men nu wel ernftig doet-

Men dong fo om de BruydD-fchat niet,

Gelijck het hedenf-daegs gefchiet

;

De Schoonheyt van een ted're Maegt

,

Die yeder eert op t meelt: behaeght

,

Wierd wel geprefên alder-fèerf

t

;

Doch , niettemin , men focht voor eerft,

Mea
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Men vraegde naer een vroom-Gefiacht,

Voor datmen't een-mael wijder bracht,

Al duerde \ fbeckeh vry wat langh
,

Men focht naer heuflchen ommegangh,
Men focht een Ee-Gaed onbefpraeckt ,

Eer dat men aen het vryen raeckt*

Men vraegde niet nae Goet off Schat

,

Off wie van beyden nieeft beïat,

Naer Os, noch Ezel, Landt off Koe,
Men vraegde niet, off wat, off hoe,
Het waffer alles al te deeg,

Wanneer ra' een Eerbaer Dochter kreeg.

Dat was by oudts , nu ift fb niet >

Gelijck-men alle dagen fiet .'

Nu ift Geveynftheyt om end' om

:

Men maeckt de rechte Paden erom*
«Soeckt yemandt nu een Bed-Genoot 3

Die loopt hem eerftwel hallif doot,
En clautert al de Buyrten langs,

Waer dat hy vint de vetfte Gangs
;

En dees' behaecht hem alder-beft,

Al woondens' in een Kraèye-Neft,
Hier, denckt hy, leyt het roode Gout.
Wa*r voor men wel Caftelen bout 5

Ak
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Als ick dit tot een Bruydt-fchat crijg»

My dunckt ick met de Meydwelfwijg;
Ick kan, vooreeife, eenloncker zijn,

En driucken ,• *t fa / coel is de Wijn ,

En weet ghy wel wat dit beduyt ?

Met my, voorwacr, waft vryen uyt,

Wanneer ick niet voor henen wift

,

Van Vaer en Moers Lavender Kift;

Wel , heeftfe Goet
;
fy is my goet^

Want fukken een ick hebben moet
$

Al was de Beul haer Befte-vaer

,

Een Honde-flager, oft een aer,

Een Gaeu-DierF, off een Vagabond,
Die onlangs aen de Galge itond

,

Een Racker off een Vatters Kiudt

,

Het Geldt dat maeckt de Liefde blindt

,

AI was fy Hoer , al was fy Dieff

,

Heeft fy maer Geldt, fy is my lieff

-

Dan noem ickhaermijn Troofl , mijn Herts%

Mijn^int^mijnLief^mijnVreugdmipScherts,

Mijn Roem, mijn Engel , mijn Copy

Van Helena , inoe lieff ick dy.

Wat leyt dochaeneen fchamel Maegt^

Die dun en mag re Kaken draeght/*

Die



D tVG B ËN-S? O Ö R. 32i

Die wel een oprecht leven leyt,-

Dac can oock doen een rijeke Meyt.
Dees' fuffen voorts , en 't hooft dat hangt3

Als oftet naer het Graff verlangt
;

Sy coinen Tmorgens uyt den SIaep
3

En fien befronft gelijck een Aep
s

En , eer begint haer befte Lent

,

Ift alles nae den Hertft gewent;

Haer Oogen leep , haer Vel gefchrimpt

,

Dat al de Werelt met haer fehimpt;

En eer dat ick het maeckte lanck,

óyfmoren in haer evgen ftanck,-

Maer yemandt clie de Schijven heeft >

Hoe feer fe kreunt, hoe lang-fe leeft,

Die fmoort niet in haer eygen ftoff
5

De roode Vliegen wiflehen t off:

Dat Geldt, dat Geldt, dat liever Geldt,

Dat lijdt niet dat-me rimpen telt;

Dat maeckt de druypend' Oogen heelj

Dan fie-je recht , al waer-je fcheel

.

Dat Geldt vernieut het geelfte Vel,

En maecktet wit , en claer , en wel .•

Dat Geldt ( al lach een Menfch en ftonck)

Behoudt ons nochtans effen Jonck.
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NOT*
%$ Martia, ït&Ofyttt banCato.
getyaecftt toierbe / toaerom fp / nae
{jet oberlrjben ban ïjaerbongeflfêan

niet taeberomen ftertroube* geeft

geatlttUOO?t: Datfe geen Man fou-

de connen vinden; die haerperfoon
waerdiger foud achten , dan fijn eygen Goet« <&v
benbe baer mebe te hennen 5 bat men bp get trou*

toen meerbet facö op be ftöcfcöommcnen &fyaU
ten/ aï£ be Cere/ ©joomfapt en op-boebinge
ban een jonge <Docïucr : enbe bat ben mee(!en

goop niet met ber Herten / maer met be ©inge*
ren/ fjaerCrou in't tnercfc fïeïben, Ifêaer/ toat

oufleplöier bageïtjc&g upt ontfïaet / fal onnobteft

$tjn om te betalen ; bctóflle be gupben-baegfjfcöe
Crempelen / ens bit meer ban al te cïaer be-

befligep.

3N ©oëte Phocyiides
, bit onteeber mogeïjKfc fel*

bet gefmaec&t fjebbenbe/bermaent bcfeJMf-gionc*
feeten met een aerbigen firrech / feggehbe: Op't
hoogft vermaecktfich onfenAdel, wanneer-fe in

haren Stal hetgebriefch horen vaneen Coninck-
lijck Paert; waaneer op haren lager-boren, den
Brack wel aff-gericht , het Wildt vervolght ; Wan-
neer den op - gemeften Os fijn vrecken Stal be-

cleedt ,- deckt niettemin in't eygen Cabinet, be-

rooft van wetenfehap, en buyten fijn verftandr

zijnde,
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zijnde, een beufe Peftilentie van een Vrou,- Ende
effen foo is het oock met der Vrouwen gefchapen

,

die niet lichtclijck fullen^iae-laten een beufen Don-
der tot een Man te nemen ; fo hy maer Goet heeft.

fêet fc&tjnt Tbemtttocles aï-eerinbefe faftetoar be*

ter beraöcft tè g toeeft , Wam 1 atè Gp frn &0f fy
tevhm bar fe r rtic«tun©/ arn rcnon-rhrh Dreg
eetïtjc& 9ong-<©ffei ftabbe ten $ou\»dfi«-h gege-
ten; Heeft OP' b/ierotoertoan fijne fê:ienben be*

ïifpt $gnbe / gefept: lek hebbe liever een Swa-
ger , die Geldt van ncden heeft • als vele bchatten,

die eeen Man van noden hebben.
Martiaïis geeft bufbanicö anttaoo?bt aen ftjnen

Prifcam; taart; irifbe tch bit beflupten Ja>ü/ ai$
ïucfenöc Dan De felbe opinie,

Waerom icJ^ niet begeer de \eur van rijene

Vrouwen f

Om dat ich^ niet en wil, dat my een Vrou

[al trouwen*

Neen , Prifca ƒ neen • de Vtou moet buygen

voor de Man ,

Noyt ging de Wagen recht, aljl fio niet

wejen kan %

t z %>t
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^e fetom-m-ttoitmcpeBer-<£ermge

„1 £«££> £

Onnutte Verleyders

On-
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On-nutte Verleyders.

Die V zAerdtfche 'voor den Hemel kieBi

Het beji by 'verre njvech verheft.

Die foo veel arbeydts nemen aen,
Dat ly daer onder leggen gaen;

Die hem in fulcke faken fteeckt,

Dattet aen fijne macht onbreecly: ;

OfF die het Hemels varen laet,

En weet met 't Aerdtfche beter raet

,

Het Aertfche Goet , het Aertfche Slijck •

Die, duncktmy, iseenMenlch gelijck,

Die door de «Jack, endoor de Schil,

De groene Noten craecken wil

:

En foeckt met arrebeydt het pit,

AI' eer hy weet waer dattet fit:

Het ware pit is Godes D?£k,
Ent Aerdfch een vuyle linnen Sack;

Men voert de Sack vaft heen en weer,

En foeckt het Pit met groot begeer,

X \ Men
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Men bijt en quaeuwelt nacht en dach,

Eer datmen'c L
J
i~. erlangen mach-

Men ioeckt de fchaduw' van het Licht

,

En 'twarc Licht dat vindt-men nicht ;

Men quaeuwt wel gaten in het been

,

En 't Merg dat werpt-me ginder heen

:

Wel wie verwondert hem dan niet,

Die fulcke Sotternyen fiet.

Maer, jemeny/ wat ick verfin?

Hier hoorden onfe Klopjes in

,

Die aen den Heer haer Reynicheydt

,

Beloofden in der Eeuwicheyt

,

En niettemin , al zijnfe jong ,

Sy doen wel een verkeerden fprong

:

Hier door een Veynfter, off en Gat,

Sy weten met M[opus Kat

,

Hoe dat Natuyr voor leeren gaet

,

En dat de Werelt daer by ftaet-

Hier hoorden al dat gore Goet,

Dat niet dan Jeucht - verleyden doet,

En brengens', onder Deugden-fchijn

,

Verby des Heren-Huys te Wijn,

En Lerts* in plaets van Godes Woört,

Al wac-men in Bordeelen hoort,

De
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De Blixem van haer Oogcn , voert

De Ieucht tot wulp/' en gayle boert

;

De woorden van haer Tongen , zijn

Niet anders dan verfoet Fenijn;

Haer wefèn, en haer guychel-fp el

,

Verleyden menich vroom Gefel,

Haer voeten wijfen paden acn

,

Daer Deucht en Ere fchaemt te gaen.

En niettemin , fo weet dees' Fielt

,

( Die niet dan op vervoeren pielt

)

Waer dat den Aes tot fijne Vis

,

Bequamelijck te foecken is
;

Het zy op't midden van da Merck

,

Off in het fcheyden van de Kerck

,

Hy vint altoos bequame ftof,

En tockter d'een off d'ander off,

O lofle Ieucht / en al te los

,

Gefeten op des Werelts Ros /

Dit zijn de ftrieken van geweldt

,

Op Deughdens Loop-baen, ugeftclt:

Dit zijn de Panden, en hftWandt,
Waer in verftrickt een goet Verftandt.

Dit is 't beginfel van het geen

,

lek datelijck te fegghen meen.

X 4 Dit
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Dit is den aen-vanck, en 't begin

Van gayl' en ongebonden Min,

Dit is de Leus, dit \s het Woort,
Dat u tot alle Quaet becoort-

Tot dnncken, fwelgen, dach op dach,

Tot On-eer , Hoerdom , vuyl bejach

,

Tot Moordt en Brandt ,• en ( cort gefeyt,

)

Tot alderley Onbondenheyt.
So datelijck fal u mijn Pen,

Indien ick niemandt laftich beri,

Verhalen , met een corte Les

,

Off met een Rijmken vijff off fes,

De vruchten die men over-gaert,

Wanneer-men met Verleyders paert;

Do h, wenfche dat geen van haer al,

Dees' mijne Rijmen lefèn lal,

Mijn lóón mocht wefen , effen juyft,

In plaets van danck , pen droge Vuyft,

N O-



D EV G D £ N-S P O O R. 2i9

NOT£
C* löereït* fbfïftcpt/ quaet
<6efelftfiap / en «©ngeöoojfacmfjept

jegens frjne<©uDeren />n be rer ttfe

ïcpb-teugelcn om oe toancheïbarc

Seucht te Uerlepben/ cnoe op ben

getoifjen btaale-toeeft tebertooevem

<$efe ftebben ben ïjoog - berocmben Xcnophon, m
toooMijben/oozfaet&gegcüeH/ ben jongen Co*
ning o™™, oieaenftjn bifcipline beöolen toag/
onber een fo eotten Ceugel / enbc onberöanifhrpt /

in allerlepe Wetenfctiappen / politie / enbc bcqua*

me foQthf-btftittmqz / op te boeben ; c bc niet

bit alleen / ban mebe be öefage Crempelen ban
be in <©cucftt Uooj-licötenbe <©lberen / pogenb*
met alle macgt gare fötnbercn in alle «JÊrrbaei öept

U002 te gaen / ten sp / ftaer fpicgeuuoe in Den ü: a*

men toanocl fjaetbe r JBeefïeren / ban fsinbi^ aen
getoennen/ Bare tooet-ftappennaetetrebai: ber*

latenbc/ enbemitébien f).»tcnbe / upt in-gfbojen

tegen-fin/ alle onge&onbene aen-lochfe!en / tnt met
een fjeuflc&ett omme-ganeft ftrtjbicrj 5$n. Mrrcus
Aurelius , een moom enbe toij£ Utepfec binnen Ha?
men/ fpje&enbe toan be £>cöocJ-mecfieren / fept/

'ttoeïeft noc&beeltaaeracfttiger inbe^uberen be*

Ifoojöe te toefen ) batfe /om ttaer fcinberen ©?oom
te maften/ meer fulicn boderen/ met goeae C*
rempelen/ in een maenbt töbtg /ol$ roet onbectaw*

f 5 f«*0e
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finge in eengantfcge 3acr. Plutarchus, een [jep*

öenfcöe Pfiilofoopö / in frjn 25oecft banbe op-boe*
öinge be omberen / fcg^ijft albug. De quade
Vaders, z jn hare Kinderen aen-leyders tot beuf-
heyt; fodaer een Vader gevonden worde, die fij-

nen Sone riede droncken te drincken , ende te

hoereren, men foudedjen houden voor eenMon-
fter-dierin de Natuyre , die waerdich ware uyt-ge-
roeyt te worden. Wit foube niet fijn ütinberen

bctïraffen / batfe / aeöterboïgenbe be beuffjeben

fjaetber <®uberen/ opguabetnegtn geboert5ijn*
be / boo> toe-boen ban't felbige / in gebaec {)aer£

Xebcng gcraec&ten t ofte elberg tfirm en 25een
beften/ gdijcfc menieömaeï gefeftiet i$i Wit
en foube niet frjn&one ofte 3£ocJ)ter boozontogg
ftaïacn/ inbien göp ftaer / Hoot en «Bout in enen

^cftoteï pjefenteerben/ fp {jet «Etoubt beratfjten/

enbe ben Hooen elomp aen - tafien * ban geitje*

hm/ inbien g&Pftaer boojlicïjtet/ met ben fac*M ban %&c\\tïii en «Êerbaergept/ fp fullen pm-
nier ban geen geïegentftept tot<©ntucfttuptuge*
nieten connen> Nero

, ben <0ob!ofen tyran , niet

ac&terboïgcnbe ben toijfen ftaebt ban ftjnen 3Pee*
fittSeneca, loopt met [)£t fcljupm ban fóomen bal*

babieft aeïjter frtaet/ moojbt enbe fegoffeert alle

fcie ïiem ontmoeten / fïeecftt tornen in faanbt /

tocrriioo2bt b' ionfcgnïbigs «Elmtfenen / bien pp/
upt aebo?en tegettfcpt enbe touïpfcöeberteïöept/

beegraff-grijfcitjeke <®aet toeet op ben Ï|aï0te

toerpen / enbe feïjepter ffjn bermafeen in. Ca*

tïlina , ban goeben dupfe / boeö niet ban aï te

rücfte «Ouberen geDojen / upt ene&eï regeer - fw*8t

gebie*
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gebjebcn ;r}nbe/ beraetflaeet met eentgebanbe

f ntf gcltjcnen / berlepüen o alchanbereti in Jfoers

bom / IBelluft / JDenade *p / en meer andere S cjjeb

lera-fruc&en/ onberieggen rjaer batdadicö ïe&en
'tonder-flutten nut öet 25ïocbc öaerdet Jfètbe-

25u ageren; foeefcen tornen upt te pionbè en/
tnbt alfoo/ upt befen töooff op*: €u(T n romende/
alle# nae haren totl te (lellen, ^oel) alle öefe {jan*

beïontbeeftt c?nlofc^oer/ pjineipaelfie SHeniucns

(Ier ban ben ganfentn i|oop ; enbe beriepbenbc

Öaer al te famen/ bzeugtfein betianben jjaerbec

©paiiben/baer be pjtnnpaeïfre 3fleur berftomepn*
fefje

cJongelingen ter neber balt. 3£oeö achter a*

tenöe o'oude-<£ *emplen/neert u eenö tot oe&piege*
len barrbe eonfeiegentDoo2btge Ctjttt : i|oe me*

nteft/ boo: berboering ban 2&ier-en-3Dtjn-en-J|oe*

re-banefcen/ geraeehter/ off tot JBoojbt/ tot

25janbt/ tot^ieff-fta!/ töoberpr/ enbe meer an*
bere oufbamge aff-grtjfeiöcfo «Broutaelen; m't
epnbe/ ben eenentaerbt gehopt/ een anber ge*
gecflelt/ een anöcr geb?anbt-merc&t/ eenanbec
gedingen/ een anber berbianbt/ bermocubt/ ge-
raepfoaeeftt / g (loopt en gebierenbeelt / tnelrhe

niette min/ tael b2ome<$uberenfóinber05önge*
tneell ,• 3©at ia Bier oo2faeeft aff * JBi)n epnbig alg
't begin : DesWercIts Ydelheyt , Quaet Gefelfchap,

Achteloosheyc der Ouderen, Ongehoorfaemheyt
neffens d' Ouderen ,• zijn de recLce Teugelen om de
wanckelbare ïeuchtte verleyden, endeopdengc-
W/ffendwael-Wech te vervoeren. Watt aff/ hïtn
aen/ getaifTei€rfmpe'g/ enbe S&etDjjf-ftcbencn
fullen boigen, Cerflelrjeh:

©e
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?©e acïjt-m-ttomttcïjttel^et:-€«:mffe>-

sA E 7^ DE

Bordeel-Broeken, Hoe-
re*,jagers, &c.

Bor*
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Bordeel-Broeken, Hoe-
re- jagers , &c.

Schouwt niet alleen Baldadicheyt

,

Matr ooc^ daer toe gelegentbeyt.

NIemantbehoorthetquaet bejach,

Alleen te fchouwen wat hymach,
Gelijck d' Apoftel Paulus feyt,

En van hem breedt werdt uyt-

geleyt
;

Maer fchuwt het geen u daer toe lockt

,

Gelegcntheyt, die raeeft vertockt
;

Dus , wilt ghy weten dat geen Wijn s

Sal in u Huys voor Gaften zijn

,

Soneemt het Ey-loffs Cranfsjen heen

,

Dan blijvend wech , dan comter geen.

En al de Man die crijght de weet,

Dat ghy niet langer Hojpes heet s

En wilt ghy dat men uaen-fiet,

Off voor geenDieff, off anders yet,

Bewijftet
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Bewijftet dan aen Knecht off Heer

,

En houdt u Oogen voor u n? er

,

En laetfe niet rontfómme gaen

,

Gelijck van Dieven werdt gedaen.

Wilt ghy niet zijn een Hoeren-Vooght ?

Voor eerft, met al uwereken, pooght»

Dat doch u wefen zy bequaem

,

Soo ccomdy aen een goede Naem
;

Geeft niemandt oorfaeck , met gelaet

,

Dat hyudaer voor holden gaet
;

En kieft geen Herberg, daermenfeyt,
Haer Dochter heefteen Kraem geleyt,

Lattinnen gaen, met Ourve-Neel,

Al fïetfë fchuyn , al fïetfe fcheel
;

Albrengts' een Conterfeytfel voor,"
En hangt u wonder op het Oor,
Het Trony-treften is eenConft,
Dat doet een Maler nae de gonft

5

Maer crijg-je Bely in den Arm,
De meefte part is Dreck en Darm ;

Ia, naeulijcks zijn de Tepels droog,

Vao't laeft-beAjmde Kinder - Zoog

,

En d'Ooghjes fien ru ch van't getraen,

Als foudfe naer de Nood-ftal gaen*

En
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En hoet-er wijders is geftelt;

Dat wil ick laten on-vertelt

j

Off brengt men u eên ander daer

,

Die naeuHjcks 't uyt-gevallen Haer

,

Tot halffhaer Cruyn gewaffen is,

Die meent-me dat van paffen is

,

Oft fchoon haer by een Noorder Storm

,

Ontflopen was den Harten-Worm-
Doch veelen zijnder , olt en flim ,

So grijs en mager als een Schim,

Wiens aenficht ftaetgefchrimpt,gerompt,

Als oftet van den Hekel comt

,

Dees' , als fyncch eens heen en weer,

Gedencken aenden tijdt wei-eer,

So danffens' als een Molen-fteen

,

En 't kittelt haer noch in t gebeen ;

Hier doenfe dan een jonger Wicht

,

Van fulcke faken onderricht

,

En leggen daer , met groot elent

,

Van Hocrcry een Fundament

:

't Verleyden doet , in defen Staet

,

Voor eerft het aldermeeite Quaet.

Dus ï fchoude menich Iong-gefH

,

Dees" Zonden, in den aen-vanekwel,
Indien
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Indien hem geen gelegentheydt

,

Int eerft daer toe had aen-geleydt*

N O T B
*$t wtt frin ©oöbt-t&panbt toiï

ten tfrijbe gacn / moet om enb om /

^etoapent te Jèdbt comen ,• toant

indien tip maer aen een eniebfte ïsbt
ongetoapent t£/ fal baerom alleen

in Doobtö perijcftel toefen. Sll-eec

Bebben bc Jpoeeten gefabuieert / bat Acbiües m De

J^elfröe 3Bater-$oel getoaflfröcn toterbe/ allcne

bat fijn tooct'êolen baer meöe niet gberaecftt en
toierben/toaer boo? frjn gantfcöelltcbaem fo fiere ft

cnbcontocfcelöcfc toag / ttat bp nimmermeer ronbe
obertoonncn/ ofte terboobttóe gequetfïtoerben;

maer in beboet-foole gerjuetfi sijnöe / tè bp gefïo^
ben: 3Baermcbefpte bennen toüben peb*n/ bat

men geen plaetfe ongetoapent boo? fijn fêpanbt

foube bitnqrm. <®at felbige can men oocb ban ben
«BceffrltKhen ^trtfbt berfracn ; tomwerr tob met
ben ^upticï/&et ©lfe^b'cntie be Wtrclt/ tm &trip
be moeten gaen ; <©erbalben mo'tm top tori booj
eng fien / bat top be minfïe plaetfe ban onfe ïirïia*

men/ niet open en geben boos onfen ©panttf/ toaer
aen bpong foube tonnen befegabigben / ofte ber*

toonbeu; Cnbc bitfeltoige ban gefc&iebcn/ tonn>

neer
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neet top matigen onfc 35egeerïijf&fleben / toant
een eenige begeerte open fïaenbe/ {jet ?p ban t&ie*
tic ftept / €er-füföt ' obertiaet / eff-giir.ft ofte bier*

geïijche anbere/ oft febon al be refïe/ boo* bc
rebefjK&^ept grtoomt toaren/ fullen topfreraff
ben ge riflen é^obt fiebben te bertoaefiten ,• «£n*
be toaerïtjcft / eben öet fsibige bar ban be $>afV

fien/ enbe begeerlr) fcfteben gefpwhen tg/ fulfcii

top mebe ban be éeïegmthebm tonnen feggen

;

toant ofc gfjp feftoon be IDenfifrg ban u &erte
boo? alle öe tóelegaitöeöenberiDcrett tce-fupf/
rnbe alleen boos een enige getegtnt&tpt f*n ttoft

fpïeetnjea op nr/ booi ben fe bigen fulbp cm ten
frals? tomen: SNrBalbcn/ ftilbpaliebe gelegene
Öeörn blörelncheri ftöutocn ; op bar ftftp mcoeftt

befro'ben bïi)bcn. ^frlmïbenCtó^.M^, ƒ . fb ftn

ben <6icörige i $&infd)t fciöbe ge
r
ont geaiaecfet/

geboot &em fijn SSebb.fccn mc*e teb2ng&en,-

Zbit 55ebbehen iö een boo2-beeIöt ban fobamge
paften/ taaeramme be Eonbcn gcbup?irft ftoie*

ren: enbe toaer in bebo:bene IBenfrlten fo tonge

feïtjben leggen/ tot btitfc aen be 50r.be bajï ge*

nage(t toerben: te toeten/ een «Bicrigaert/ actt

fW®c\bt; eenen i9obaerbigen/ aeniètaet enbe

Cer/ ren <0eplaertV in 2franr& tten/ W'tttvftit*

.

ftept/ongebonbe n 3tëoo2ten enbe^ifecurfen ; €n*
be alfa is een pegftelrjefce (öe!egf ntHem om te $on*

bigen/ gelijc&enbe een facftt 2&cbbe&en/ toöec

sp be Ejnöaerö ftaer fbmtoftïen/ ruftenbe/ ter*

maften, <©efe «©elegentfrebf n ban / toi! öe J&eere

chrijius ban bit gene ftebben toeeft gebaen / bte

Baerbet Eielen gefomöept ijebben becomen ^p
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bufoannc tonfe beröaeït Piuwchm
, b ri Lycmgus

W r-fleuet bp De Licedtmomers , fjaöbe beöolen/

bat men/ ten gronöe tav alebe 3©nn-ftahen
boort ga-.ufc&eiMc&/ foube upt-roepen / om bat

b< ^nöetfaten $a r-Iietien al te tieel an ber< Itëijn/

en je in ©Kwcnenfcöap ton liepen ,- $ft tjp nu baer

aen faefctoijiTeiijchgetMen/ fïnet bier niet te bet*

{j nbden; noctitanö iitoge-mercfttounbefefDjm*

cegoet enoe pjtjfctK&grtoeeftj betoelcfte/ (ten*

be ben mif-b;üpcb enbe f)ettoerberfftoanfön ftc*

publncne/ Beeft niet alleen bet €inet foecfemupt

te roenen ; maer ooch alle begehgentöept tuben
tèuabe; fêeeft bat een l£cpbenff {) $?ince gebaeti*

toat ban onfe €1)2 tienen in befe £afte toerjicö*

ten firlen/ laet tctüjaer bcbetirftcn- ^erft/ met
een Vooo?bt gefept / in bicn gbptotgtoüt toefen.

't Verderven in een Wond wilt neerftelijcl^

verhoeden ,

Het Vyer wajl in der ijl , en buyten u ver*>

moeden,

Ah dan de Blixem heeft bekancJ^ert uwe

Wond ,

T)e Plaefter toomt te laet 9 en ghy blijft

ongefond.

ïDe
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Gods - Lafteraers.

Yj Godf.
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Gods - Lafteraers.

Wd
y

is het rJet een wonder doen?

Het hy is VVtjferals het Hoen.

EN liet men noch dien goedenGodt,
Dien hogen Schepper , onbefpot,-

Och armer Menfch / ó vuyl katijff.'

Fy ! fchaemt u wat van u bedrijff,

Climt dijn baldadich vuyl gewoel,

Tot in den Hemel»* aen dien tStoel,

Daer felffs dijn Heer, dijn Opper-al,

Schier-morgen dy beroepen fal ?

Dees' lacht ghyuyt, hier fpotghy mee,
Niet denckend om u laefte wee,-

Ghy Ichendt enfcheld't hem alle daegh;

Wan neer't niet is naer u behaegh

:

Dan wilt ghy Regen op fijn pas,

Dot vordeei van u late Gras ,-

Dan wilt ghy drooghte naer u fin,

En laftert liierden Hemel in ;

Daa
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Dan ift ftracx wederom te heet

,

Wanneer ghy vuy^en Luyaert fweet;

Dan ift te windich, dan te koudt,-

Dan ruyftet al te fèer in't Woudt •

En eyndelijck , foo Godt 't regeert

,

't Is by de Menfchen al verkeert;

Een Kinckel , Rekel , off haer Scon ,

Die weten't beter als de Goon
;

Och / dat die eoede Godt getrou

,

...» . n *

Eens uyt den Hemel komen wou /

En wonen by ons Menfchen hier,

Niet langer dan een Maendt drie vier,

lek meen men Godt wat leren kond,
Dat hem hier nae ter ftade ftond -

y

Maer hoe voorfichtich en hoe wijs,

Met wat een Eer, met wat een Prijs,

Soud dien al -wetend Ewicheyt,

Ons faecken doen naer ons befcheyt.

O Fielten! Fielten/ recht genaemt,
O Galge-cluppels onbefchaemt

,

Fy / fchaemtuover tgeen ghy denckt,

En dat ons Godt dit niet *gehenckt

;

Den lafter die ghy hem toe-fchiet

,

Vergeet hy , noch vergeeft hy niet ;

Y 3 Fy!
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Fy! fchaemtu, Rekels, onbefnoeyt,

En met de Verekens u bemoeyt
;

En inijd wat Pluggen aen de Poort

,

Inbrengt daer op u wijsheyt voort;

Wilt ghy dienGodt, dien groten Heer,

Wat onderrichten van u Leer ?

Ey ! loopt , en coopt een holten Nap

,

Oft elders een Leprofen-Clap

,

l^ie paftu # meen ick, alfoo wel,

Alit groot, en al te hoog beftel;

Godt, <;ie hier boven voert 'tGebiet,

Eer dat hv uyt het yetigh Niet,

Al watter is, gefchapen hectt

,

Voor wien het alles itaet en beeft
5

l>ie felver is d' Al wetenheyt,

Lie ielver is d' Al-mogentheyt

,

«Sijn Macht blinckt als "een Vier-Golom,

Sijn Heeilijckheyt licht om end' om,
hy velt het Aerdtrijck op fijn maet

,

hy ftclt de Merren op op haergraet,

Hy meet de Tijden van malckaer,

Le corner hitr, de Winter daer,

In nae fijn Ondoor-grondicheyt

,

Regeert hy 't Air in Ewicheyt,

N O-
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NÖTfi
©<Va»irni ƒ pjerrB - tracht
geeft De J§ecre C hrift us fclfó toocjt-

getaarftt/ Math. 10. Een Diicipcl

is nie boven fijnMeefter, ncrhre

een Knecht boven fijn Heere. <&at

bit brftoojt retöt te $8n / teert teel

onfen Eaïicbmahcr. Ilöaer tbatter ft benfbacgg
gefcljiet/ leert on£ befejrgentaioojbtge upt-leg*
ginge ober pet uro2ige förjm-gebifftt. 3©*mt/
ïDte hoo?t niet alle bag.n/ ja alte ogenblrrhen /

ber IHenfcrjtn oojfuptigeenbeonbdetfbeClacfc
ten* ber». eenen frbont t»e £onne te öeet; eenan*
btt té rjet Ueel te roubt ; ben enen roept cm föe*

gen op fijn befaepben 2Cr&er-bon ; een anber bit

Decjepfen fal/ berfoeptbenförgen/ en kermt niet

ban om bjoocöte/ bit <t$ctoeber té fröabeïrkft

op ben 3Btjngaert-ranch j bit op be <5arft * bat
op btffitrt; ^itiöbeBelbeny enbe 'ttoaflewbe

45ra0 niet al te feecjuaem* 4£pnbe!ijch: Sooir.e-

nichMenfch,fo menich Sin |Baer fcDat fal men tJOjs

bet uan buföanige onmenfefteftiefce S&arcïjanten

fesgen * bie b' on-boc^-gronbeïi>tfte diepten en?
enne &erbo2gftentfreben ban^obeg al-tnetenrc

:0Wj*Ptboo2-fnufltIenbe/ fiaemteten fdjomen/
noctj ornfien / bicn til-goeben <tëobt / bien £rftep*
per alle^^eucöt^/ tebefe&ulbigcntoan^nrerö*

B 4 toa**5



3+4- *P E T R 1 B *A <A R D T
üaerbicfjept enbe onbinïjjc&ljept* $u befe/ ban
een a<iber/ üaafr)neJ©erc&enbm*penbe / toaer*

pm bp on fen eetfïen ©al beeft toe-gelaten * toacr*

oiiüne bacr foatöcpnicf) U0 eetoigen Heuen^ ful*

ïen beelacl)nc^ toefen * toaeromme/ Daer-en-ie*

g?n/ fa groten me itfftteber^obtlofen in De Zu-
inige #elfcfte i^tjue faï Getoojpni/ enbe ban een

fcnagniïtn Wojm i g<>bnpriclj enb? fonber opöou*
fren/ geernprigettoerben* toacromttu 45oto met
batcltjefc aller $3enfeöen «öebeöen barbijt* en*

bc terftonbt bolboet * 3®.:erom gp niet Defe 55lin^

be/ frjngeftcöt; bienvDoben/ öergeöoo?; been
(Sn lofeïen / f4n©er|tanbt; Dcnlfirmen / toetttjebt;

bm mif-maec&fen / De febept ,- enbe b < n Crane?
hm i Ha e gefomftept geeft i (Dtocr'buFbamge en*

be m>er anbere Du>fent öfergelrjcbe paften/ bcr*

toonb ren fiebfrefe arme elenwige/ oigfeuNge/en*
3&euf-tarjfe jjÉenfe hf'ejef ; toot leg tc& fcan bc toon*
toren* pmner/ fp berifpenfe. JBacr <$ göp
$5Mgem-lofe ! enbe<&nuerfta-ibige! <®ie^emet/
#Cerb / en ^ee/ bie 4&jbt/'bie'f alles aï regeert/

toaerom en (owb bfl n et / nae ftjnen toi!/ ft)n

ïbebepfeien beftieren * Wit fa! tjet® -toeber7 ban
f):m gemaeeftt/ toie fai ben gfam$ ber bonnen/
-tote faï ben ^qnber boeb befcbulbigen t nenge*

ften öp onbec atten / alleen/ ten bellen/ toeet/

toanncer on$ Wt bingen ban nob<n "3811

1

^oeö bie IBenfe&en/ bie |k[j fclber tor)0 té/

en^e bet fijne reefx* be&ertiget / bie lere met &*-
W«/ ben fM-kDftftn' 4febt «foitf öen-f#eben:

- Gkj



DBrGDEK -SPOOR. S4f
Ghy die des Hemels fyndt , en Sterren, hebt gefchapen ,

Gegrontvefl opdenThroon van't Ewtgh Vreugde-rapen^

Die, ah eenBlixcm , fwiert bet B'aeU'grweifie Velt ,

En die 'tgeflerde Sleyp kaer Wetten hebt 'geslelt
,

Als tkroncl^jl-lüoffrig'E's, door 's IVirttersfQl-Trawanten,

Haer Lauren-bandt verlieji , doet ghy de

j

vralen kanten f

Met veel te i'nel gefwier , <4*ePh*bus op ons fchoot

;

En maeckt den Avondt vafl aent lieve Mogen-root i

En wederom y
watmeer des Lentens groene bogen

y

En t Bloem-gecierde Veldt betoveit 'fMenfchenOogen,
Deylt ghy de kalme Nacht met daeafche Faclyls ajf%

Alleen door uwen Arm , en Goddelyckp Stajf:

VMacht, u Heerfchappy
,
fchackeren door mackand'ren

t

Het wampeUuyrig ïaer , dat niemandt kan verand'ren ,

Wanneer een Jchrael-geblaes, aent Neorder Axe ,fieelt

't Verm*eckÜjck Cabinet , daer Philomela^w^//,
Delabberige Kjlmt , uyt't^uyen op -gedreven ,

Gaet flucx den Nachtegael veel fchoonder Koetfe geven,

O Godt ! en ghy verlaet u Hemel, u Gevett «

En doet by'tfibraelGewormt(deMenfcbc\)ftaegh u befli

|Bi}n£ bcimncftenrf / 58« b«fe Inetfïe taoozben
mH-gcftonuptcen <töemoettoan een €toöttycfen*

bé UiS-cnfcöc / enbe ter contrarie be toojigc toooj*

Den upt een fielten i^ert gefpogen.

g r 5©e
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<©e ©ertitfjUe Ber - geringe;

*4 E N
K
DE

Monicken, Bagijnen, CIop-

pj.es,en andereSchija-Heyligen.

Monic-
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Monicken, Éagynen,Clop-
pjes,en andereSchijn-Heyligen.

Alfaet-gb
y

een Etmaelin deKercl^
y

En maeckt vin bidden alu vverc^.

Al fiet u Codt j hy hoortet met ,

Soo't uyt geen oprecht Hert geschiet.

BY 'tvorigh' iflet niet alleen

,

Daer defe Blagen zijn gemeen
;

lek meen wel dattetCloolter oock,

Gequelt is met de felve Roock
;

De Leeckjes liepen ailegaer

,

Wel nae den Paus haer heyl'ge Vaer

,

Met al de Cloppjes op haer zy

,

En klaegden deerlijck over my

,

Hoe dat lek haer niet had ge acht ?

En niet op mijn Regifter bracht,

Wy heten, fèggenf' met befcheyt,

De Broeders van onwetenheyt,

Vermits
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Vermits dat ons verftandt, fb diep

Niet als der Cardinalen liep

,

üaer om fo werden wy verfchoont

,

En vulter
, ( naer de ouw gewoont

,

)

De Bancken van de Kercken mcej
't Verciert terftont een lege fteè

;

Wy prevelen wat binnens Mondts

,

Vanhier, van daer, goet Zeeus, goet

En tgeen wy felver niet verftaen, (ronts;

Latijn en Griecks , dat hangter aen ;

Hier toe heeft dan *t gemene Volck

,

Van noden wel een ander Tolck
;

Wy brengen veel Gebeden voort,

Op dat een yeder een het hoort;

En nochtans is ons Hert en Ziel

,

Int Hoeren-Cot , off int Bordiel,

Off elders in een warme Stooff

,

By Sufsje Clops , die goede Slooff,

Wat gaer hier dan een bidden toe .?

Wy mommelen , en werden moe
;

Vermits wy felver niet verftaen

,

Waer toe ons ïndden werdt gedaen;

Met wat een cracht off dit Gebedt

,

Wert in den Hemel aen-gefet ê

Cati
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Can yemandt van geringe ftoff^

Gevoegelijcken nemen off,

Die Tonder reden, off verftandt,

Op-offe t fo een vuyl Bacchant

,

Wiens Hert niet is dan vuylicheyt
;

Wiens Tongh verftaet niet wat hy feyt '$

Het blaffen , en eens Hondts gebeer

,

Is aengenamer voor den Heer,
Het bukken van een oude Koe

,

Maeikt nimmermeer den Heer fo mce ;

Het goorren uyt een Vareken-Kot,
Verveelde noyt dien groten Godt

,

Doch brandt fijn Toren als een Vyer

,

Op dees
1

gefchoren Hoops getier.

Noch ifler meer van dele fcoort

,

Die oock aen dees' Banier behoort;

Die, voor een Ziel-Mis, fo veel Geit,

Stil-fwijgende werdt heen getelt ;

En die door groenicheyt, het Hayr,
Om geit uyt-plucken alle gaer

;

Quanfuys, fiet., dus kaftijd' ick my,
En 's nachts leght Cloppj*e by mijn zy ;

En die, wanneer-der yemandt fterft,

Bj 'tHuyl-loon blijde Blijdtfchap erft,

En
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En die fijn grage dienft aen-biet,

Eer dat hem yemandt roepen liet

-

Dit Volckjen, dumkt my, horenal,

Noch onder eenderley getal:

Te weten , (feg ick niet genoegh

)

Daer lange Geys de Heuyck van droegh.

NOTI
Fel aengenarner fep de H. Olt-va~

der Augupinus , is hf t gebas der Hon«
den , het geloey der O (Ten , ende het

gegnor' der Varekens > voi r den He-
re, als het gefang der ontwhigen
ende vol-gefopenen I eecken. UDflHt/

( gdÖchcrittnö Ifidorus\m\\MMQ\)t itft^ Boeckvan
het hoo^ïle welvaren , cap. S t Wat vordert doch het

gefnor der Lippen , fo wanneer hetHerte ftomis?
want, gelijckerwijs een Stemme, fonder onder-

fcheydt van Toonen, niet anders is dan een Vare-
kens ftemme, al fo is een Gebedt, fonder aendacht

ende devotie, niet anders dar het geloey der Of-
fen. Ende iodani^e Gebeden , lonen feyt, wer-
den op deTongegefmedet , daer hetHerte gants

geen kenniffc van en draetjht; Want ,
gelijcker-

wijs het Zaedt vaneen Ackermanallenicb over den
Bou benen geworpen , foude verdorren , ende ge-

ne
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«e Vruchten voor - brengen , ten ware het onder
geploeght , ende over ge-eggetwierde ; forred*>

de vorige Gebeden op d<VI onge gelmedet ,enfon-

der innerlijcken aendacht des Herten, uyt-gera-

te!t , 2ijn vruchteloos , ende hebben genen voort-

ganck , ten ware die felvige voort-quamen uyt fo-

danigen Gemoedt , dat rede verdruckt, ende in E-
lende vertreden werdt.

Cbryfojtomus over het 6. cap lAtthai. Godten wil

niet aen-geclopt wefen met bulderende Stemme

;

maer, hy wil verfoent werden met een op-rechte

Ccnfcientie ofte GewiiTen ; want, hy en is geen

Verhoorder des Stemmes, maer der Herten.

ifidorus, op toe toooj-ber{jaeïtoe plaetfe ,• HetGe-
bedt behoordt tot der Herten, maer niet tot der

Lippen; want, Godt en let niet op de woorden
der gener die hem aen roepen , maer op het Herte

der Elendigen. Het is beter ftilfwijgende met der

Herrente bidden, als metluyder Stemmen, Tonder

aendacht des gemoedrs

,

48 aer toat fa&en toaet feeBoo2entottoe<*!5ebctoen

toer «BeefTcltkke Ifêaegöen/ berfiaelt cajfidorus o*

ver den ió, Pfalm, Defer haerGebedtis vclcomen,

die met reden ende corfaeck Godt aen-roepen • Ia,

metier 1 ongen
;
met Wercken , Woorden , Leven

ende gedachten.

ïtëant/ (Uvtüeda, in bc «Frempeïen ban Salo-

mon )öct bojtoert beel tot toe fuptoerhept ban toe <&t*

toeöen/ tnöten top ong op a'le tlptocn en plaetfen

afl-Öouben ban ongr-oortooftoe torreften: Sntoien
top alleroud onö i3rfioo? entoe Congé toeren te

tyeptoelen/ ban onnutte tooojtoen tnfcefotte Hap*
per*
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pernpen: Wart/ alle bet gene bner top on^boof
oaeng toe-geto nnen om te Doen/ {)Q2en/ fp;g j

fnn/ enbeften moet tooiden / üatttt menirBmaef
ot\$ tocberom ter Herten roomt / alg tot fon
epgenpïaetfe' baet (jet öezc-gecomfti té; «£nbe/

De!nc^erri.rj0 be cnruttcEeugenfirïn : ben mee-
fteni ^jerfc- be repne 3&upfne0 / tjaer acn eenclaer-

Wieienbe^ater-befce tottberferjen en berm. hen,»

fomebe öerfteen br onrutte rnbe bupïe gebarö*
tm tn een repn en onbeülerftt <6emocbt ; baer-en-

tcgen/ <g5eefhï9c&e «tëebaeftten beröepltgen een

cupfeft <6eöebc/ enbe eenhoorn beregen ^erf,

©an geïijrkc ftofftg btt mfln boïaenbe berffcen/

Bet todefee mp beUcftfjeeftbaer bp te boen.

Int bidden , moet ghy u toe defe drie ge-

wennen
;

Voor eerfl , aen nien ghy bidt , is G o d t $

dien moet ghy kennen :

Ten tweden
;

'tis een Mensch, die

Godt om hulpe bidt:

Ten derden • iffet Godt, die als em
Hulperjit.

$>e
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A E N* DE

I

Goddè-löfe Verraders. .

Wee ! die 't onnofel Bloedt verraet

!

't Is wel een Duyvels Onverlaet.

't "f S voaer , dat Judasfijnen Eed b

Gelijckjen vuyl Verrader deed •

Doen hy 't onnofel Cbrifti Bloet
±

Verradelijc\ trad onder voet ,

Boen hy des Werelts lieve Lam
;

Op-offerd aen der Kruycenftam >

Doch overmits hyfulcks beflelt ,

Neemt hy te loon een feker Geit >

En levert aen de Pharifeen ,

Daer voor den Heere Chriftum heen.

Maer de Verraders van ons tijt ,

%ün alle fchaemt en eere quht ,

Zj^in thien-maelgrooter Onverlaets >

Verrichten ongeUickmeer quaets ;

Want alles was hy haer ge\chict %

Isponder loon , en heel om met
j
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De Vleef-banckjverdt van baer verften *

Metêerbaer en omtefel Lien -

y

Met follicl^jen , die (onder (ehult
,

Ter Vlee[-banc\yolgen metgedult

;

Men fuyght , men fwelgbt betguüe Bloet *

Dergener die trouwhertigb doet 5

En doet bet dan den Armen wee >

Menflaetter by , en lacbter mee
;

En ai dees Spit , en al dees Hoon
,

Cefcbietfeer vliitigb[onder loon.

Vat Judas noch eens opfien mocht

,

En wand'len onder ditgedrocht^

En mocht eens levend! by haerftaen ,

En fach baer Scbelkm-flucfyn aen *

lchjvedhy hem alfoo bevon

)

Dat by geenphets begriipen lm %

Want Judas voos te wulps en blood
,

Geliickbet bliickfaenJijne dood >

Dit VoUhje weetter anders van ,

'/ 2^iin Moordenaers van yeder Man,
Het qjin Verraders van degeen

Die niemant eenig leedt aen±deèn y

En als bet wercfy en is verricht ,

Soo truyrmen met het aengeficht $

Doch
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Doch 't Herte lacht enpeelt in t Liif,

Enfchatert over t vuy/kedriif.

O Schel/ebis ! die beelvaerdig qijt ,

Verraders ! Vleefjcbers van u tut \

"Bloedt-Honden , die den Crocodijl,

Sun wreetheit leérdet den de Nijl ,

Sijn rvreetbeyt ènfiin vdlfcne Izonjl^

Die
, ('cbrëiende , betoont fijn jonfl $

En onder een meedogend Hert
,

Soo vuylen yalfchen Vydndt voert

:

Wat is der Princen Hert verdrvaett >

Die u niet na verdienft betdèlt ->

Gby kriigt van Princen Roem en Eet *

En gby verraet haer dubbel weer

;

En noebtarts , f00 men 't [eggen dorjl

»

Gby voert een Leven als een ^orfi.

Doen ludasfiinvileyne Schuit;

In t eind benefit met ongeduli ,

Wierd foo verbaefl en defperaei ,

Datby , metgroot beroue» baèi.

Hem felver op- knoopt aen een^taêcJ^i

lot alle Pbarifeen vermacc\'y
Daer ber/l de Pens vandefe Loer >

Èn 't Ingevcani valt op de Ploeu

Z^ 2. Maer
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Maer dees ons Fielten lacchenfteeds

,

En hebben efter watgereeds ,

Tot alle Menfchen haefverdriet ,

En achtent altefamen niet 9

Ja 9 denchen noch om Galg , noch Sweert

,

En blijven aller Eeren weert :

Judi/len, trots , en al te veel,

Waer van ons Neer-landt heeft een deel-,

Wanneer dien Godt , dien grooten Godt t

Die alu Fieltery bejpot ,

Wanneer dien Godt > fiin Trommelflaet ,

j4en d* alderjongfte Dageraet ,

En als hy roepen [al > I\oomt hier
,

Vileynicb Beeft \ katiivicb Dier \

Geeft reden van 't onjchuldig Bloet ,

Doorn Vcrradery verwoedt \

Nier hpomdy met u Huyt te MercJ^

Geeft reden van u Godtloos Wercl^

Hier koomt u doen dan aen den doch >

Hier eyndicht dan al u Gelach >

Hierfuldy Loon na Werc\ ontfaen 9

En met u Macfyr Judasgaen ,

Diefal u dan na miingeloof

\

Gaen brengen infoo warmen Stooft

Daer
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Daer u door-naeyde J^el , voor al ,

De minfle koude liidenjal

:

Daer moochtgby dan met Iuda (laen
}

EnJebouwen aluWereken aen ,

Daer koontghy weten al u doen
,

De Treden van u Kjndtfcht Schoen
,

En boe in alle vuylicheyt ,

FLeven hier is aen-geleyt ,

Hoe menieh Vroom en Edel IQndt ;

Siin Olders woorden acht voor windt
j

Denckt dan eens , in u eygen Hert
,

Wat datter meegewonnen wert ,

Wanneer een Huychelaerfiin Tong $

Den Vromen valfcheyt voerenfong -,

Wanneergy om een vet Teljoor,

Den Duyvdneygt u vuylgehoor .

K.3 N o-
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NOTI.

V%n öm fcl>inöelijcïscn iudas ,

fpttCCM bC ï}CpÜ0C Hieronymus

W fi]ne g)cpnÖt-b?icüm alöug

:

Hy is gcvaileu vanueThrone
des Apoftpl-arnpts , tot in den affgronc

der Verraderen
\
wert niet bewoghea

iret gemecne heusheyt in den omme-
gang , nochte door het indoopen des

Brocxkens , nochte door eerbiedighe

gonite, ommeniet over te leveren fo-

danigen Menfche , die hy wifte dat Co-
des wSone was.

vjfrtöf Ambrofim over het 26. cap. Math<

Hy voert de dopt iu met een Inltrument

des Vredes: Aldus verraet de Knecht

fijn Heer : Dl Difcipei fijn Meefter:

0$ Ofï ï)p fcöIÏÖe feggeit / Door dit In-

ftrument des Vredes , neemt ghy wech
de
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de Vrede feJffs • ghy boqwet alleen >

met een liefielijcke Kus, niet dau Ver-

radery. •

Frandfcm Petrareba , fit ftjtt t' £>attten-

fpseeeftmgöen 80. baert öeftisö npt

ober befe g?ontoeltje&e g>onbe / met
bnfbamgïje tooojben : ®e H>on en

lieefc söeen s?ooter |>cï)eïmftneften/

ïïöeenbnpler ^rïjepfel tetlBeereïtopt

öefcïjemen afóeen©errabertéj toant

fön affözijfeltjcfce &eljje&öepbt fé foo

macöti0ö 0*oot / bat ooeft felfjfé bie

gfjene / bie ftjn ftottflt ban nqben ö^tt^

ben / ben Jftonftenaer ïjaten -, enbe bie

ïjaer boo? alberïjanbe g?onfcoeIen fbec&eri

een eentoigöe name te maer&en> noeöp

tangïjaer ontfetten ober ben naem ha»
eenBerraber/ enbe ben fWbigenöatetfc

Ce toeten: faafeeriöaïtooöm ben
Öaet getoecft be naem ban een ®m&
iftt/ bat aHe Jteenfcöea fc#fe|bi0|)e

ten Ijooeöfïen öebben berbfoecttt ! *nöe

berbupbeït ïaet ong tot een <£jrem-

z 4 pel
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pel/ emguptbeoubeföomepnfeöeïlte
fionm nemen Camüw enbe Fabrmus ;

tnaer ban b' eene/
r
be ïüinberen banbe

3faïiften(bienl)p nu acljt 3Jarentebet>

öeef^öeïesöertöabbe) banöaren^ee^
fier/ onberben fcïjijnöangaen tuanbe^

lm fcuuten be Jbiabt0eöjac!tt$!jnbe/

om op befe foijfc be f&tabt in fijne ï)Ab*

ben te leberen / niet en ïjceft taiflen

ontfangö^n 5 maer afflaenbe ört ber>

raebt ban befen <$obtïoofen Mt&
fitt I geeft gent / aïg een ©erjaber/
ttaecftt boen ontMeben / tnbt be ïjan^

ben op be ruooöe boen binben / enbe

ban fijn epsljen / ban ftem feifjfê ber*

rabene^eïioïieeen/ foo naeeftt foeber^

om met föoebenter ^tabt boenin0eef-

feïen, HtusLiviusmti.BoecJ^ <HJnbe

labridus , foo ïjem 0ep?efenteert foier^

foe / feer 0oebe oefogtentïjepbt tot ®er^
raebt / ïjeeft af0ejïa0ï)en / enbe ber*

fbepts fe00Ï)en5e: Dit is die Fabrüius,

de welcke fwaerder fal wefen van fijne

Eere
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Eere affte fetten, als de Sonne van fijnen

Loop. t

%ttft Valerium Maximum, JanTaffi?i;

enöe boo?tg anbare oude ^ifto?ten obrr

bitfïucft/ ensöPfuït0ïjenoe0öfafmu

senoesen innften*

3? 5- ®t
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%&z ttoee-en öerticgfïe $er-<£erin0e

;

Madame du Praet , ende
Iuffer Labbey.

Daer felfs de Duyvel noit verfcheen

,

Daer ftiert hy twee Labbeien heen.

Töt hier toe bebdy met een woort ,

Der Fielten A. B. C. gehoon ;

Dat IQeentjen was ten naeflen uit ,

Terftondt Joo hoomt een ander

Guyt ,

Geladen met een langhe Brieff,

En liepJoo dapper als een Die
ff ,

Och Meejler ! riep hy , fiheydt toch niet ,

Eer dat-jedees' Legendefiet ^

Hier is een Cedel van mijn Vrou

,

Die aen-getekfnt wefen wou

;

Hier bebdy , Heerl het recht befcheyt ,

Van al des Werelts nieuwtgheyt 3

Want , al haer Plunnen diefe heeft ,

Sy aen de Brieve-dragersgeeft h

En
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Injaerlijcksfachtdie lange Meer ,

JNocb wel een halve K^oe te n.eer $

Voor Aeltje Praets , voor Antje Labs ,

Voor Lange Lobbrig , Seyver-bjbs ,

Voor TemtJA Drents , en bitfrhe May ,

Dees leutert meer dan eene t^aey i

Dan koomter noch een fchele Flaers ,

Haer aenficht is alPimpel-paers ,

Van Brandewiin , Tabackjn Bier
i

Befietfe maer , foo fpuw-jefchier;

Ey help me Schriiver \ ey gans Doot ,

Want , Jonder dat , foo krüg ic^ftoot $

lckweet welwat my nakend 7s ,

Want (ware (lagen raken wü ;

i\orts quamfe van een Kindek Bier,

Met noch een droncken Hecx drie vier 3

Tget , hoe wafler oen degang ,

Elck Vogel hadfitn eigen jang ,

En rae(den als e#n Vuilnis-Man y

Ja luiderals em l\atelkan y

Weet ietwat Dsmder datter niet

By 't Baren van, een Vrougefoiet y

Dan heeft de Stuyrmatigeen ver/landt-,

Danfit *t geladeu Schip, op Lont 5

Dan
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Dangaen de Riemen al teflaeu ,

Dan roeit een ander veelte gaeu •

Dan wil een ander Meuten-

l

Jaert
,

Wel trecken , om een %us ter vatrt j

Dan leitmoy Aliit noch ter Ree ,

Soo Bely is welbalver J^ee •

Dan is de Nood-(ial niet te net -

y

Deftoffjesniet Vanpasgefet ->

Dan houtmen 't Laken niet te deeg -,

Daer is te wondir in de weeg -,

En ijl dan yemandt , wiens Geluckj

Gerefen is , na voorge DrucJ^ ,

De Sonne-fchiin die moefl vergaen ,

Oft vuylfle moet dan op de Baen :

Dan ijl : en ofmm baer niet kon \

Waer donder of je t overwon t

Heb ickjniin dagen nietgefien \

Hoepracbtig worden de[e Lien \

Wel %iin dit Luiren voor een Vrou ,

Die \nauliicx Broot vertrouwenfiu?
Ey Geife \ kiic^ die Flippen eens ?>

Ja wel , dit is röat ongemeens >

Watjijnder Hemdekens *jin dit >

Maer9 duer»wiif\ waer betons docbfit)
'

t I4
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'tlsalbcpeerlt, bemant , befticty,

Sooglad, foo net, oftwatrgelicht

,

Neen l mocht haer overleden Moer ,

Eens treden over de(e Vloer ,

Die was lang foo pompeufig niet ,

My duncktfy Teuntje bchuirfter Het $

Ia , Bely , dat is ymmer waer :

Wat duncfyje van haer Befievaer $

Die liepgeliic\etn halve Guit 9

Met Meulens en met T^dh-buit ,

Hier ifl nu opfiin Ienevois ,

Met Porcelein > en alle mois ,

Met Kramer-muiltjes , rood ofgroen 1

Haer Sujler \an 't wel Klompen doen,

't Was ruimfoo nodig , datje daer

Wat bracht > van 'tgeen der over rvaer:

Maer , Heerl wat fagh ic\bii[ter op ,

Daer quam al mee een filver IQtp ~>

Doch defe , heb ick^ rechtgefien ,

Die heeftfe van de beul te hen

;

Daerpleegfè wel eengoe vriendt te qiiti
9

Op Oefiers , by een \omer Wtm z

la , fagje dat f fey lange Neel 7

Soo waerjefeker noch nietfcheel;

Dit
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Ditpraetjt duyrt een ruyme Tv

;

Ilucx k$omUr noch een ander by •

Jiïaer Stitntjen ! hebje wei gehoort f

Blaeu-Mary heeft haer J^jnt verfmoort $

Wat duncktje van dien achter- lam ,

En Uit het dchaepjen aen deMam ,

En (laept geliick een Onverlaet ,

Tot V morgens aen den Dageraet ,

Daer Uyt het I^int doet aen haer qy >

Cants kjanclife fchend de Uuye Pry 3

lekgeefhet miinfnn buyclqe vol»

En leg het rredei in de 2{ol ,

Doch 9 liizeluyl dat beurt foo vaêc\>

Daerom kocht nierravdt aen de J{aecl^

Summarum ditgefcheurde Goet,

Die rx eten nat eenyi der doet,

Wat in den Henel is gejchiet ,

Dot is voor haer verborgen ntet ,

Wat Lucifer btevgt in \iin Hel»

Dat neet een olae hexe weh
Sy roeten effen op een uyr ,

Wanr.eer lannett , haer over-buyf ,

Wanneer moy Bauciien , met haer Man ,

Het eerjie Minne-fpelbegan\

jVan'
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Wanniét de Smidt , indien by leeft »

Sijn Hamer-Steelgebejigt heeft 3

En 't Lichaem isgehjcl^een Seef,

Daer Water * Windt ofniet in bleef,

Vertroutfe maer een rroordt drie vier *

Sy barflen , eèf het trappen , fchier ,

Hier hoomt eén Afyt önheroit ,

Die al de Stadtmtt B/Uenflroit ,

Haer Lincfyr-Mangdtjen in den arm *

Dan dunckt haetgaètfe Rechten warm,
Dan loopt/e , met een niéurv begeer ,

De Suip-merckt óp , dé Vif merckt neet ,

Enfocckt vafl dllefiraten deur ,

Labbeien vangeliické keur , _«_- -

Daer vintfe wel , eer lang , een Geeft 9

Die over M aei is rhèegeweeft

,

~^~-

Daer vangtme dan een Deuntjen aen *

Van JQoent\es Hen, en Steitmans Haen 9

Van'tMójJel-Wiif \ envandeMeyt,
Die binnen tijdt heeft Kgaêmgeleyt

;

Wat dat de Parts te l^omen doet ,

Wat by de Voïfleti leerén móet f

Hoe dier de I^apén aen de Wal*

Wanneer h»er leefdejongenfal}

Wat
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Wat Heer Oom van de Preec\-floel las]

Doen AeffLap-ans te K^rcken rvas ,

Hoeyder op de rvoeckerjpreeckt >

En daerfun Herfen over breeckt

;

Watfniider dat haer KJeeren naeit

,

Wat Gcut-(midt haer de Jongen draeit $

Wat Melis in de Lommert draegt ,

Ter eeren van een fnoepfe Maegt y *

Dat laep fiin Mantel heeft verfet i

En (peelt met lucke Pantje-vet 5

Dat Prontke-Punt is onder hol ,

En datjiin Deerntjen is een{nol$

Hoe Irijn verteert haer Vlees en Bloet 9

Om datje Maget blijven moet -

y

Hoe veertigh Smtfers , nacht op nacht i

Aen Krultjegeven Leger-pracht -

la , duijent dingen over hoop -

y

Hoe meer om niet , hoe quader $pop
;

Van Hongers noot , engroot verdriet

Onlangs in Indiengefchiet

;

En van den over grooten Slach ,

Die voor een Eylaudt eensgefchach 5

Wat dat het hondert Perengeit -,

Hoe veelmen voor de Kerjjen telt $

Ia
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In Wat Iupjjn in d' Hemel(ou ,

Verrichten met fijn eygen Vruu ,

Hier allesfeyltgeen hayrtjen aen ,

Off t moet vafl , en voorfèkergaen
;

M loopt , in 't [cheyden van de MèrckJ
Een logen drie vier onder 't vcerckj

Dat moeten horen met geduh ,

En dencken het de reden vult
;

Doch nimmermeer raecht {ulchen Paer >

Off Geert offLijfe , van malckaer,

Daer moeten [e* offthien aentfnoer ,

D' een is niet vroom , en d'aer een Hoer 3

Daer is dan weer een lange draet ,

Van laffer , Leugens , ouden haet*

Daer denchfmen over* wat bedroef?

Men eyndli]ck falgebruyc\en noch £

Sijn Even-naeften in 't verdriet

Te voeren , eer hy 'tfelvef fiet ;

Dus laet men niemandt onbegaept
;

Dus laet men niemandt onbetraept ,

Geen Vogel vlieghter , van matffoff

^

Sy hebbender een veertjen off

-

y

*

Sy voeren Tongen als een Srvaert
y

Infaken die doch nietfijn ivaert
)

Aa £n
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En nitmandt leefter , quaet ojfgoet ,

Die haren]chimp niet[maken moet -

9

Och\ datmen doch eens \ voor een Iaer ,

Van dees Labbeyen Tuchter rvaer
,

Hoefoud-menaen het Lerpenjlaen ,

Eer 't laer ten eynde wasgegaen.

NOTiË;

N%tt aflem toaröen gier ober^

geljaelt be ^jrinroeïi fermoen
ber<©ïbe W&btn/ Saeronnnt?
ten Slap / een 25upKï>taet /

bocljmetreben ooeftbergeener

ïengen -&aet / 25ier en 3©gn-0ebictjt /

^c{jeep-enïiarberl)aei; biefelber/ fon*

ber eenige ^taet lebenbe/ a$ bagelijcft*

fege SSaccganten / Ijaer <$a08eöngjen
^taet/ maff-toefen/ onfcöulbijjï) en0e*

bnpjicJ) op be Congge legbt/ 3ijnbeban

Jtetug^en &% boojfcljtjnenbe <©Ia£ 0ge^

lijcft/ baer in men metberberotjenfem/
of 't toerbter m sefien : boeg §tt jart %t*

meenljjcftbefegebalneerbe^tae^aftèrg
en
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rtt ö' alöergjootfïc ugt b^agcr^ / nae öe
mcntngebanEuripides. ©aerggfegt.

Het eind van Klappery is vecl-tijts ongéluck.

Davit ÖC Öegl!0e Pjoptjeet / m fijnen

11%. Pfalm öeftraft tenen ngt-gntjfï0e/

tnöe loopfcge ©joufcoe / feggentir : U
Wijf fal binnen uwe Daken zijn gelijck eeneïi

wijndock. <fi>emeenlijcft pleggett ftiel öe

3©ijn-flocfecn / foo Jjter te Itanöe / aï$

elöer£ / tmgten op i>e flraten ant ö* ?©an*
öen öer üfugfen 0eplant te toeröen j öe
^opgeetban/ tmlïentre ent öen0öe$cfte
Ifngfbjontoebaneer&aer^cöen/ gclijp

ften öp een bjnegtöaren löijn-fïocft/ g*éffr

feniet toiilen planten aen öe toegrn Stip*

tené Ifenyg / maer fieftlemtfe ïrmnftt öe

Itëügjen garet 4ï2onin0ge. ^o&ant0g
ftegoojtöaneen <6eröare ©?out»cte5ijn/
ntetmibbenop't $tëereft fïaentrr / Cfcïijcfe

een<©uaeft-falber£ftatel / niet geïijeft een
2$?üle-man / een ïtetel-ötcgt / ^etrbet-

?CmmeIaeeft / ofanöeröagaöunö / fïraet

op / flraetneer / 23upj-guE$ in / SJupj-
gttg£ ugt; maer eenfaem e;*&e 0rtrng;H0g

Bpöetoanben garer Wonin^c : <&ntititt

oojfaften brille / geeft oocS tie3$gfgegt
Salomenis al&UÖ gefpjOOtften : Sy heeft op

Ma z alle
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.alle den omganck hares Huis gelet , ende haer

Kroodt in ledigheidt niet gegeten. Prov. 3 1

.

S$$ irnïöe gg fcgffen : £g geeft niet getgft

onjg §ugÖta&acg$fri)e ïilapgegen öoen/
aüeöe Straten ban öe gantfclje^taöt/
öm 0e&up;t0cn öacf) met&tItotgefl?o{)t/

maer/ met itaerjïigen gbrr / öoojtoan*

iielenöeafie be ©ertrec6enbanf)aeröebo;

Icn3@onmge / opöaerj^ontöelgeft^
toep gelet ©e <èoööeI})the ?/**<> mfgti
iMenme, bennaentfe op bolgenöe togfe:

Een Eerbare Vrouwe , behoort op hare Huif-

houdinghe feer wel te letten , alles te rechte

ftellende wat onder haer bedrijve is , ende ha-

ren Man onderdanich te fcijn.

£umma/ ggeen anberluiöen boent/
gaer eigfjen %ui$ aïïcen / Ijaer ei0j)en

3$anben/ jijngaeröebolen; befebetoan;

belt een Cerbare &;ott; gier op falfelet'

ten/ met alber aenbaeftt ; befe berfïetfe

met boo^ffcïjtig&eibt enboo^öacgt / ban't

gene baer inne mocgt ban noöcn jgn; en&e

om bit§ hsüle / ectfegaer SS^ooötnietm
lebiggeit : nift geïijelt öe ïebige Hoojjfter^

boen / öie binnen^ ïfui^met&onnenber^
ïrtgbem 3fmmer 6öcö / een eerbare
©jou beïjoojbe na te bolgen fiet bengïj&iglj

txtxw
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tpcmptl ban öe <Öobtl^uc&tis|pi^#^^
bit men leeft in Öe ïl 3>cl)üftügjc / oatfe
in 'töobenfle teg-ighgfeg Öaereenbefom
öer J^ertrrcïi gaitöe gebout / fcpaer in tat;

jfc/ ïtefldten/ oetmj^iöÖ Ööep-öittt^ri^

gettoa^ gaernict genaegöbeneörnin&eit
ommeganeït ban ^reigen lugfsefïnte
eonberfeeren; macr / fg ïjccft.tot meer*
öergöernftfj£töt fiaer ban getan&eïljuif-

geiDoeUff-fonii^eniie / §eel in 'töobenfle
öe£Ingfeg tut tnlïigïjeiöt üegebcn^ enöe
aföaer een ïtamerltrRgtj&out ^ toa&t/ te

teeten/ fëïeeföe ^eiügg/ fètó£ «witte»

tyutfytig/ ïiunftlymüt JDjoom :* po me-
öe/ eeuj^ótttèe/ l&tenïfegtig/ <0oöt^
bnicgtig/ I^ootn eit Ceröaer &$*& toan>
örlen ttril / öeöoojtroet reöet* /Jtaföanrge

Cjrem£eJett&eï)arttg€ró\/ na te bolgen.

*.

i

?ta
j5

5De*
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A E N DE

Over-komen Onverlaets.
-

Op niemant heeft hy goede Oogh ,

Dit voor hem felver niet en doogh.
. . x

Ie Voge ]
is van quaïgeveert ,

"Die (elfrjm eygen Neji ont-eert
[

J?: En die fijn long drijt op de l^ugh

,

Eer datfijn vederen ziinvlugh -,

Alfoodeugiitoock dien Smfmebt niet >

Die opgjfön eygen Etrejiet
;

En die vergeetfifn goede'Naem ,

Sijnemtrwgang , hcufcbjen hequaem ,

En rijt alfoo van [elven aff.

Het loff datyeder een hemgiff-,

Die hem danfelvrmieten (patrt ,

ISoch Naem , noch Faem , noch Eer bervaert ,

Wat foud hy voor één-ander doen f

Dien pijlen hy wel in fijn Schoen.

Sijn Ouders , dien hy voor en naer ,

Fan l^inds been . Eere fchuldigh waer ,

Al
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Al qjnfe nochjoo Erent-rijckj

Hy valt[efits en lafterlücky

Hy vleyt de Princen van het Landt >

En laflert haer aen alle J^ant
;

Hy (oudfijn Vader-landt en Haerdt$

Verraden om een Cicer waerdü
;

Dits onder' t Man volck niet alleen ,

Maer by de Vrou-luy ooch^gemeen .

Hier vrijt'me danjoo lang de Maeght >

Tot datfe t Lijffvol Benen draeght >

Daerfitdan, ombetlaer, deVrou,

En dienflmaegt , yeder aen een Tou ,

Vak dat mijn luffrou oockjvatfoet ,

So liomenfe malkaer te moet ,

En want mijn Vrou , en want mijnHm 3

Zjjn beyde van geitjeke Eer ,

Hoortgeen van beyden oock, verwijt >

Maer dit verhoockt de lange tijt.

Weltft dan niet een vuylen Strijcl^,

En doet hygeengroot ongelijck ?

Die twee Luyinden arbeydtfiet ,

Niet[onder letfel en verdriet f
s

Die vlijtigh qjn in hen Beroep ,

Alftaet dees Beufwicht infi^n Stoep ,

Aa 4 Hy
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Hy vptjflfe met de Vingers aen

,

Hoe hloech
K fy in denArbeydtfiaen > \

Hy laflert en hy [chimpt haer uyt ,

Ken-teJ>ens van een rechte Guyt.

jMy dwickf dat defen nieuwen Haen %

By de\cn Vogel hoort teflaen ,

l'ermitsfy , gelijckjsgefyd' ,

Haer Nejl bejchijtenalk heyd,

N O T E ;

lek bén my felfs de Naefte. <&&tV-

en- tegen I bit ficQ feïber om
vetfyt Dort / Fjoe foube §ji een

anöerengeïijcft {tonnen ïtotni
gier ngt boIgCjöe öeSLerangeban Pindarus S

Veracht u feiver niet : enöé be fcöOOJÖenbaU
UMenander\ Niemandt wil dpch bekennen,

dathyaenhemfelvenmifdoet. ^tyfyalbtn /
foober niematV oberfirmfeïbentoieet té/
ïjoefal gp ban fijnen ï^enbtftonnenmif-
boen i 3©ant / na bc tn geboojen aeröt
tnitt ^atttgje be$ jpenfcöelijcften toan>

befê:
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btlfl Mijn rechte Vrienck dat is mijn Ander-

lek. Alexander de G-roote , f00 f)g IttCt ftjs

nen fefter $?ienbt tfejregft toa$ mrnnr te

öefoeeften be <02öotmacï)ti0t)e Ronfngm
ban Afia / enbe fg befen ©jicnbt ban a-
lexanderfjettbC / ntcpnenbc Öattet Alexan-

der toaé / bertmïïeftomfïcn grm / enbe
tr^oegg Ijem op / bc <£erc enbe ïïeberentie

bicfeben Stoninrft Alexander beljoojbeaen-

pebaen te ïje&öen : ©oei) mereftenbe ga*
ren ntifbal / hrierbe fcgatm-root ; %tt
toelcfte foo Alexander fa0g / fegbe tot be
ïtomngmne: 't Is wel gedaen ; want, dit is

mede Alexander. 30acratl)t!0l) / tttt

fcpoo
c
:bt / toeï toarrbigfj ban eenKoningh

0efpioRc:n te tetrben! ©aerom fegtooeft
Qjrifojthomus in de uytlegginge over het 'Lór Cap.

des Briefs tot den forintb. Godt fèlver , de
Werck-mefteer aller dingen, heeft in den be-

ginne duifenderhande faken bedacht , waer
doorhy ons Menfchen wilde inprenten neffens

ons Even-naeften. Eerft heeft hy ons tot een

Opper hooft der Exempelen voor-geftelt, A-
ttam fel ver , want , waerom o\ zijn wy niet al

Ie door Adam uit der Aerdcn gefchapen ? om
dat hy ons tot der Eendracht foude beweghen :

Want , foo wy nu ter tij t , om dat wy op ver-

A a' j fchey-
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fcheiden plaetfèn woonachtigh zijn , onderling

vreemden fouden noemen ? fooder onfes men-
jchelijcken Geflachtes i ^eederbande beginlelë

waren geweeft ? wat fouder doch van weien?

ende om defer oorfaken wille , heeft hy oock de

Vrouwe niet uit der Aerden, maer uit een Mans
Ribbe gemaeckt , om dat wy onderlinge zijnde

uit eenderleie ftoffe gemaeckt , in malkanderen

fouden verfmelten; endeallbo, uit onderlin-

ge voort-teelinge fouden ontftaen veelderhan-

de manieren van genegentheden, Defen be-

minnen wy, om dattet onfen Broeder is. De-
fen , dewijle het onfen Moeder is , een ande-

ren , vermits het onfen Minne zy ; defen , om
dattet onfen Soon ; defen , om dattet een Soons

Kindt; defen, om, dattet fijn Dochter ; een

anderen, om dattet onfen Broeder ; den gene,

om dattet onfen Na-neve ; defen, om dattet

onfen Sufter; defe, om dattet onfe Na-Nich-

ten , &c. zijn. <©nöer toat <0eliöt ban
alle öefe booj-berfjaelöe / fonöt gijn ban
fooïiamgöe$tëenfel)en ftonnen tellen/ bit

niet alleen jeggen^ gare j^ae-©^tenöen /

SSloeöt-bertoat^en / <£e-genoten / l\in*

teren / enbe anbere gaeöe nae Bapjen/
taeerfiggenöe beröjietigl) 3jjn* maeröie
§aer niet en ontfien / ïjaer epg§enfelff£
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1

aflegmöer/ feganöeenöeongeïgcltfoec*
feenaentefcoen*

©efejgn boojtoa?r opöaIöerl)oogï)fïe

trap ban #ielterg geWommen : 3®ant/
öejpielten ftenöe in tienomme-ganeftban
gaer eggen dèubctm eenigemif-fïagljen/

3ijngmmcr ïjefcenfbaeg^ foo onöefcöaemt/
öatfeljaernieten ontfïenöe felbtge Iang£
alle Öeflraten te tragen; ja/ ög alle ma*
nieren met Hgffen giel öaertoearöeg&en
öatfe öoeï) / op aller Congen aeïjterïtlap

enbe't gerncljt fcer l&enfeljen mogen ïio*

men. üfet fcoelcfte foo öaeje fg gefifien ber-

titffi: 't^toonöertoateenbjeugbe/ en
toat een ïrtjibtfeïjap / en toatter t$ getoon*

nen. jföaer/ lieberöocï)! toattfferöan

bedriegt t öan öatfe Ijaer eggen felflfé tot

fpijt/ enfpot/ ia toteen45eöiel)jenfM*

Jen/ boo?alIeöeJË>erelt* ja/ toat meer
i$ I imbbelbe feljaöe en onïjegl ftoomtgaer
gier ban ober ; toant / intrienfe gare <&w
Deren Iafleren / fg lafïeren gaer felber s

naöemael ©aöer enbe ïttnttt / boo? een

ferfoon gegoïöen toeröen* 3©teöanftjn
afcer berongelgcïtt/ bit öoetl)emfeIff£

tefcojt: ïfierftoomtnocpg/ tgenengt
natugjlgefie reöen öejïaet/ battergï)een

a5oöt>
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«©oötfoofer 25eufimeï)ten ter aeröen toer*

bengïjcbcmöen/ tran öie ggene / ötefjaer

toereft maften ban per eggen knorren te

bejraöen. ^umma / om ftojt te maften/

öefe fielten / tooien / met een tooo^Dt /

©aber-mo^&er^enaemt j 3©ant/ 0&e;

looft mg / mötenfe in öer öaet foobeele

met toercften bermoe&ten / alffe met toooj*

fcen foufcen tartten öefiaen / boo^toaer me-
nigereerlgefter ©loeren Hebenfoufceme*
melj-mael öe£ öoot$ gebaer geraften ugt te

fïaen- <©ocï) nu ttn§ ban toat antrer^.

...

% f ©e
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©ebier-rn-vDertisgfïe £>er-<£ctftt0c

A E
fl

DE

Huychely en Biecht~ge-
noten.

Sodanich alf-je Heer-oom biecht

,

Sulck Abfolucy alf-je knecht.

DVs hebben ny vafl omgetelt ,

En 't fokkje in 't GeHtgeftelt

,

Een yeder B'ujmcht kii'fgifijn Lot

Eenyeder Fieltftaet infijn I^ot -

En die vist aen deplaetsgenoegbt ,

Sie dat hy by de K^eck^jich voeght i

Dus dunckt my dat ic\ op het lacji ,

Haer eens doe biechten merterbaeji a

Hoort doch de biecht van defe Fielt ,

Wanneer hy voorfijn Biecht-vaer ftnielt 9

Bus vangt hy aen : als offer niet

,

Byfijne roeten isgejehiet ,

Waer infijn %iefc is befivaert .

En fteltfijri Bactyuys bertbedaert*

Heb ic\ mijjehien my elders aen

Vergrepen < heb ic.{\et mifdaen f

Dat
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Dat icJ^ nochtans niet denckenfou ,

Vergeves mijn ; dat bid ici^ jou.

En absolveert my van dé daet ,

En fielt my weer in d3

oldejiraet ,

O Belt \ o Guit \ <J
Drogh \ 6 Boeff l

O Dcugeniet \ o lojje Schroéffl

V twijffêlt noch , foo ic/^verfiae ,

Dat u deZanden (Iepen nae -

y

Daer u mijdaden voor een deel >

Ontelbaer %ijn en veel te veel

;

Gby twijfelt noch , ofu mifdaed >

V Zjelebrengen mocht infchaed ?

Datgby u jonden overhoop ,

Tot J^pmen veylenfoudte koop ,

Wat Merckt , wat Plaets , j

r

oud\tjn

J

r
ogroot,

Daergby u Kramery injloot ?

De Proomft hier in des Werelts Sael,

Die spndigt daegh'ltjcks fèvenmael-, i

Engby , o doorgenaeide Guit \

SchandvlecJ^y volronden, op en uit,

Hoe veel bedrijft gby , uit op uir ,

Dat waerdigb is%et Helfche Vuir i

Der Sterren is eengrootgetal ,

Nochtans men teldefe wel al >

Eer
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Eer datmen kpnde (lellen her

V Fielteryen op 't Èapier :

Schaemtghy te biechtln u mifdaet ?

Waerom bedrijftghy dan bet Quaet >

Enwaeromjiehghy foo de Beejt ,

Wanneerghy voor dejfraffe vreefl ,

Wiltghy niet wefen in den Jtyock^ ,

En vreejl ghy voor de narefmoock;

Soo wacht u voor den lichten Brandt ,

Want , die isyder een be\ant 9

Dat , rvaer mengroote vyerenfiet >

Daer ijjetfonder roken niet*

iNOT£

NSfrt ïrattop fytx fulfentarija*
len öen / onöer bellengemeen /
<&ofbitt]}t I toaer wt / <©oöt
öetert fomtoijlen beeKrerganöe
gonüen enöe <£«ontoeIen ont*

fiaen : maer &oe nootfaftelgcft öe öeltffe
ni§ onfer jpeilen en mifïaöen/bao? öen %\*
mogenöen <0otrtwöe fijner ^Peraeentejp/

öaet
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öaer ban fullcn tog u eenige berfften£öom
Irfen / getrocftcn uit öcn ^oötbwettigen
SSIorm-ïjoffban iacokus Büius, öaer inïjg

m bolgenöer ntameren alöug fcï^jjft

Wanneer een feecker lidt aen '£ bloeden is ahe-

J#W* J' Ader-iatings I\pnfi flucx by der bant

gemmen ,

SoooocJ^, wanneer d' J^ond' udreygtmet

dodespijn >

Engbygevoelt u Godtop't boogfl verfloort

te%ijn 9

Tafi vaerdigb in u Borfi , ontflelt u op u

felven ,

Soo fal dien grooten Godt fijn Tooren noch

bedelven

Want , by ontfchuldight hem , die fijne

Schuit bekent,

En Godes Wraeche werdt van defen aff-ge-

went*

Ovidius in fijn zo.Boeck van deTrmf-formatie.

Hem die fijn Feil belijt, ftaet Godes zegen opé.

Ifia\h
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IJiodrus in 't e erfte Boeck.caf. 12.

De bekentenis vetfacht ; de Bekentenis

rechtvaerdight ; de Bekentenis vergeeft: de

Zonden , alle onfe hope beftaet in Bekentenis >

in de Bekentenis heeft Barmhericheidtplaetfe :

Soo groote Mifdaden werdender niet gevon-

den, ofte fy werden door Belijdeniffe verge-

ven*

Seneca infijn Boeck van de'goede 2,eden

:

Iiïer Bekentenis , daeris vergevinge. J^OCJ
bt ftlblÖC / in fijn 26. Send Brief aen Luc.

Het begin vanu Zalicheidt, is de kennifleu-

wer Zonden ; Want die niet en Weet dat hy
gezondight heeft , wil oock niet gerechtveer-

dicht wefen : Derhalven, wildy wel doen

,

befchuldight u felven ; taft in u eygen bofem j

weeft eerft u Aenklager; daetha, u Richter j

eindelijck, u Verbidder.

Originesin de 2. Predicatie over den 37. Pfalm.

Gelijckerwijs die gene, die ondouwelijcke

Spijfe hebben in-genomen , ofte haren Mage
overladen vindende, mettaeie Flijmen, ofte

andere ongefonde vuilicheden , haer ontledight

ende verlicht vinden , wenneerfe komen aen 'c

Bb . bra-
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braken : foo mede die gene , die fwaerlijck ge-

zondight hebben , indienfe verbergen, ende

by haer beholden haer ibegangene Mifdaden

,

werdenfe feer van binnen gequelt , ende fchij-

nen te verfticken in de taeie vochtigheden haer-

der Zonden \ maer , indienfe haer eigen Aen-

klagers beftaen te werden , terwijlen fy haer

felven voor haren Richter verklagen , hare 2,on-

den belijden ; werpenfe uit, ende braken aff

d' oorfake haerder Swaricheden , ende vertee-

ren allenfkens de wortel van hare Krankheden.

^t
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©e bgf-cn-tiertigfïe ©cr-€ennse h

A E N DE

Wanhopighe Zondaers.

Daer Wan-hoop aen de Poorte ftaet

,

Daerkoomtbekeering' veeltelaer.

WIefich y terwijlen dat hy leeft,

Als Duyvels eygen over-geeft-,

En rvien hem als een Slaeff ver*

bindt •

Wanhopigh tot een Duyvels Kjndt ,

Wanneer hem eldersfijn Gewin,

Off anders wat , gaet jegens Sin -,

Watts hy beter als a\iegeen ,

Die voor een Duyvels Wichtgaet heen}

Hy bindt hem recht met Zfel en Lyff'9

En heght hem aen de DroesJofitjff ,

Dat hy , al rvaer hy liefen weert ,

Moetewich fleypen op ^ijn Steert

,

Dit fyomter af, dit is het Eindt

,

Wie een-mael lichtjes werdt£efcheindt 9

Met tegenfpoedt, of'ongeval ,

Dcier leit de reji , daer iffet al ;

B b z. Ter:
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lerftondt wanhoopt- men defperaet ,

En over-cijjfert alle quaet*

Men laftert Godt , merïfchelt den Heer ;

Menfteelt hem , alle weeg ,fejn Eer -,

Men roept dat Godt ons , uitfijn Ri]ck^>

Befchoren heeft dit ongeltjck^

la , dat men noit verdient en heeft ,

Deflraejfenjlagen die hygeeft ,

Dewijlmen hemflaeg valt te voet ,

En met veelbiddens heeft begroet ,

Men leidt een Leven foo 't behoort ,

Noch werdtmenmetby Godtgehoort,

En defe Lafter maeckf te laejt ,

Een Deugenietgeheel verbaeft ,

't En duyrt niet lang, hy koomt dit voor9

Enfeit , ickfoech^geen meer Gehoor,

Hy crijgt een Lijn, hy kriigteen StricJ^

En hangt hem elders aen een Mic£ ,

Offfieeckf hem felfs den Gorgel ajf,

En neemt hem 'tgeen dat Godt hem gaff^

Offwerpthem elders in een Vut ->

Den Hemel waf hy doch onnut.

Dees Moorder van fïin eygen Jgjel ,

Gaetfwemmeninden Helfcben Wiel;

*
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Sy jjpwj niet waerdich dat haer Stam ,

By 't vorige Gefelfchaf quam:

Maer , laetfe rüden gins en neer 3

Met alle Droefen op haer Veer
;

Maer» laetfe proncken op de Staert
,

Van Beëlzebub haer grootc Waert,

Die [al haer in den Helfchen Poel ,

Fan Fielterijen doen 'tgevoel
,

Daer , voer ons, Godt den Heer , in ruft,

Bewaren wil, naefwienLufi.

N OT M.

<êfpttatit/ |Eifï?ooftitf)eit/
ofte Jfêanijoop / toetst aiftier tooo?

De laefïe toan onfeirUtopengetfelt:
€m gonDe/ ofre ISnf iepöinge/ fa

groot/ fo toupl / fo Bctogft/ Datfe

bc JS^enfcgen / Daer mcDebeuocöten
enDe upt-gemartert $tjnDe /feïffj* De ©upüelen ge-
il jcfc maecht - een «Bekeen / Daer geen öulpe / geen
raeöt / off genefmge toe te UinDeit #, {jet J&en*
ftbthitk «Beflacfjt / fo lange kip/ op aerDenle*
toenDc/ öet «SoDDelijche licjjt genieten / 3ijn koel

De Deuren ban Derou enleeDt-toefen/ tetsaitcöept/

nimmermeer gefloten / De toijfe De ©oo^te ban <*Bo*

De# ^enaDeenDe#armljartjröeptaüeDe EcnDa*
»ö 3 ren
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ren/ De toelcfce Baer met Vuare Barten-ïeeDt tet Za*
licBept bcfceeren/ geDupjicB open fïaet ; Ifêaerfa

Baefï HfèifïroofïitBepot d,rc BDanboop Die feiuige

een mael toe gefloten Beeft / Dan iffet gantfcB en
gaer / fo met on£ epgen felflfó / aljs met onfe Dter*

barecnöe efcmge ^aücjjept geDaen: Wat\t®citit*
fcerfcDi)£ on£ epgen fnoKherp/ m beelDinge/ enDe
Boog öertroiiten op cpgen éeröienfïen / benmem
fefte ïicöteltilt beirerfr/ etbe te niete brengt; fo/ üaer*

rn tegen/ toerpt öe ^ejperatie Den elentugen Eon*
Daer gantfcB onber boet, jat floot Bern rugge-
Iingg/ met lijf enDe Eieïe/ al ïebenDV in Den
aff-gronöt Der pellen / Watt ofeec / D' <®ut-©a*
btr Augtiüiniü alDlljGMpKeeht ; De Moordenaer, heeft

phritfum gekent j Petrus, heeft hem verlocher: daer-

om, de Goede (ie roe, dathy hem nieten verhefte

door Hovardy, De Quade; dat hy niet mif-

trooftich weide wegen fijn Beushevt.

ftojtelijefc gefept/ De UBiffroofïicftept té een

boïftomenbcrösrff ban De Etcïe; enDe een beriep*

bkige tot De eeutatge 3&oot / fonDer enige Bope ban
CenaDe; bmnt/ berbaïtDeüfêenfcJjeeen mael tot

bolhomen 3£efperatie / Die fal nimmermeer ter Ea*
ïic&ept (iep reeftt beheeren/ nae De tooojben Deg
Tropheeten: Hy is defperaet, nu fal ick het niet doen*

«EnDe om De toaerljept te feggen : geltjcfcen Defe

befperatc fBenfcBen féer toielben Een-horen, Die*

men lebenbigB/ piet ofte feer ijualftchen bangen
fean ; gebangen &nDe/ neemt pp Bem fclber tipt

beuföept Bet ieben: fo meDe Defe ficpl lofe Ifêen*

feften/ fa liaefifp B*er gebonben enDe berftriefct

binben in De petten De# 3&upbel£/ Dat té in De
'« EonDCj
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^onbe ; met bit berberf met te bjeben toefenbe/
lucrpen fu'ö al totlleng in Den bperigen ©oelban
3£cfperatie, niet een£ $en Eeebt-toefen enbe 53c-

rou gebenchenbe / enöe feggen met Dien boo?igen
Propheet:' Wy hebben mittrouwich geweeft , laet

hetoosgaen nae onfe beufe Gedachten. <Bit i$

banket alDcrg:oot(ïc gebaer / toanneer pertianbt

kit mtf-bertzoiitöen fteeft / batöp B^ïig han tuec-

ben/ batöpbaermet toe en arbepbe/ batöpficft
betrbetere; tuant/ naer [jet feggen ban ben fptnlo*

foop§ seneca, in fijn 25oecfc bet goebe^eben; jDim*
mermeer fal üp öem beheeren / bizünfl bertzout

batfip nietberanberenha. ^e 5&aturaïifïenfcö?D*

ben ban een Cjeatupj batmen een Dafie noemt/
Öoeöetmetpjnnipgen&taert/ be gaten ban fijn

i?ol aen alle hanten ftopt/fo jegens Jet jftKQftcit/fa

jegens öetEupbenftcö toenbenbc/ opoatterboeö
ban genige hanten foube in honnenbïafen; ebenïjet

felbige boen ooehbe befperate Itëenfcöen/ taant

beft (hipten enbe befcjjotelen pmmer foo Dicftt alle

be Jpoo^ten enbe j&pelonchen öaeröer herten/
Dooj 3Ban&oop enbe 3&efperatie/foteelboo2 Delief*

feljjche Eupbe-toint ban *Bobe£ ^epliglje 31Doo2öt

enbe J^ebicatien / alg boo^be felle enbe fefterpe

^oojbe-tombt / fönber ^efoechingen / enöe Der

beufermenfc&entëerboïginge/ foobatfe geen ban
bepben in jjact <t3emocbercn laten hemen ; maet
aljóf rafenb en ontfinnig fijnbe/ typ-fejilligö enbe
met bollen toom / in jjaet epgtan ©erberf » . pen*
^erfjalben bejjoojen top met puerige enbe bperige
«tëebeben aen bien g?oten «tëobt te fucftten/ bat fiem
beliebe ban on£ te nemen enbe cffte toeeren/ be»M fc&a*
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fcftaDeïttcfte enbe al-toerDertoenbeEonbetoan<©e*

fpcratie: enDefoo top elöerg gcfonbigt &ebben(ge^

ft)cfc top Dicfcmael3onDig£n ) Dat öp on£ milDelflc*

Èsen met fijne genadige 2&armöertigj)ept bp toone /

Dat ton met cmfiigli beroueuöe UeDt-toefen otoec

onfeEonDen/ on£5onDigö letoen mogen beteren

snöe nimmermeer/ Doo?. De tooeaenbe macötüan
«^efperatie / mogen ter neöer geöeït toetöen.

3£at on£ allen Die Sflmogenbe<6oDttoil uten
geïengen; Doo? fijnen ïietoen &one/ onfenl§eere
Iesum Chris tumj Amen.

ff f $ 31 *

R E».



REGISTER.

Pag. y. 6.J.
Sfienfpjafce tot ben ttefer tuit

tot ben 23erifper£ / ober get

inljouöt ban Dit SSoecft. p*£- 8. 9. 10.

II* IX.

$ermaen ©icïjtaenaïïe fooienban |fèetfc

fCÖtrt/ OpbC^p^CUCfte/ Kentufelven.

P*£. 13. 14. r£
3[n legtmuflje tot bt materie ban oefen

Deugden- fpoor, Op ÖClt ïxegfjel : Ghe-
loofc een yeder in fijn Konfl: , fo hebdy aller

Bafen Gonfl. Pag. 16.17* ende volgens.

Notae ofte aen-tegeftenntgen/ tot berftla*

rmgjjebantfelföe. p^.io.n.zz.

<êttftt®tt-€mn$t.

©anöe $&onfïet Commiffoifó aen toe

<0eneraliiept

Stenfpjafte bt§ ^el)$ber£ban öer pelten
jT&onfter-ftol / aen ftjn omfïaenbe
^ooötje. Pag.13.z4.. «ibebolgen^.

Notx, ofte aen-tepeftemngen / tot$er*
ftlaringeban'tfelfïie* Pag. 33. 34. 35.
36.enöe37*

•
€toec?



Utn öe ©cclefïajïiquen / |©onfïeirc öe

$>££$>/ ïfter Domme , Pag. 38. 39-enbe
boïgen^

Notae, totberWaringeban 'tfelföe. P. ?x*

Goeroe ®tt-€ttm#t,

Sten öe <£. ïfeeren ^urifïcn/ $jocureur£/
enöe ï|eb rechten. P*g. 59.60. enöe

bolgen^.
Notae, totberWaringeban 'tfelföe, p^.

71. &c.

®e Bteröe $er-<£ermge 5

Uien öe J^tact-maftcnöe bergeterg? ban
§acr eggen^taet p^.78. &c.

Notae, tot berWaringe bant felföe. Pag.

^>c öijftsc jDcr-o5erin0e 5

Stenbelöebtcgn^/ metfamptltèonfïenr
jgjonefter ï*oe-2öeejl/ enöe alle fijne

Complicen. Pag. 93. &c.

Notae, totberWaringeban 'tfelföe. p*j.

103. &c. <

©er^eerDo^or <©nacït-j>alber D. iero-

lymo Banqueroza, diCale-Borzia, &cc. Pag.

113. 6cc.

©e



UtnbtïX JftttVtn Apothecarius , Ofttl&Otf
fmirj^upfle-bug^ Pag uUc.

Notae, totjkrWaringeban tfelföe. Pag.

ia8. &c.

®tg>rbcnöe®tt-<êttiwc *

S8en öen «g. peeren Hap-<©ooé / mijn

If£££ Chirurgus. Pag, i 3 6. &c.

Notae, tot^erïtfaringeban'tfclfbc. p*£.

14.3. &c.

$en|tëonfmir5?oncfter ïtrijgf man. Pag.

148. &c.
Notae, tot©crftlarm0cban'tfclftie. Pag.

159. &c.

®e j&cgenbe ®tz-<êttm$t

,

2Sen öc pugm-^trijcBerg rnöe atafïe*

"raerg. Pag. 165.

Notae, tot^mïlaringeban't fclfbe. P^.
172. 173.174.

©retentie Jètt <êmn$c.

Ucnöe ^ooffcge föoemer^/ enbc <Ö5?oot*

fpjeïter£. P*g. i7?.mtiebolgen£.
Notae,- totBer&larmgeban't felföc Pqpj

180. 181. 182.

©e
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fEenöe 45ogen-©ienaeré/ <&0}-%tptl$/
<£öntjc-fcl)?aö&rr£ / &c. Pag. i8j.&c.

Norse, tot &?rMariifce ban 't felföc P*g.

190. &c.

2^0Ctoaeïföe BetxiÊerinoe ;

aicnöc<©ict-3teu0cn| / tfi^se-fgjeftetg/
&c. P/zg. 196. &c.

No.t«, tot $erfilaringe ban 't felföe. p*j.
101,101.

©e ^ertDienbe &tt-<êttiï\8t .

Stenöe Cong-fïtjgn;;? / enöe Cjjtel-ïüra-

Notae, tot^erftlaringebantfelfbe. p*j.

209. aio. 21 1.

§Dc Beertöienöe©er-€erm0e *

Hcttöcn Cb>tefgaïtt0Cn. Van den Amptman
heel mildadich j en den Koopman onverfa-

dich. Pag. 2 1 2 . 1 1 ^ . enöe boïgen^.
Nots, tot ©erftlanttge ban't fcïföe. Pag.

HO. 121. 222. 22J. 224..

Um ise «Mötfrcljtige 2Sojger£ banhm
falem. Pag. 22^. &c.

Nota:, tot^erWanngeban'tfelf&e. P*gv

< ©e



%tn ^Donftrur jantje-#et/ metalfp
Cafri-3Djien&en. Tag. 235-. &c

Norx , tot &erïdariü0c ban t felföe. P*g.

239. &c.

ICrn&eIoflciBrgffeIae^.P.243. 244.. 245-.

Notas, tot £crftIarin0cban'tfcIföe.P. 246,

&t%t\yïiyitx$st ®er-<£mn0e>
Sten öc ftepyc-quart^ enöe ©jecft-^if*

ter£. p*£. 247. 248.249. 25-0.

Notae, tot©erftlarin0e ban tfelftre. Tag.

®t 0tQtntï)imbt Ber-dÊmng^
Mtn mijn littv m-ht\tl)itl%; en&et fijne

nietig. 2^4.25-5-. 256.

Notae, tot©etWarni0eban'tfeIfö^ P^
257.258.

®e CimntigfteBer-<6crmge *

2tw be ©crbtöacftre <@ufenmP. 259. &c.
Notx, totJ9erftïann0eban'tfdföe. Pag.

264. occ.

®cm\ rit ttD!nti0|ïcBct-^mn0e 5

Strnbcn bedoojen Strbegöt. p,267 .&c.
Not«, tot ©critfaringe ban 't fcïföe. p. 270.

©e



®etfoee en tfomttofte ©er-<£mti0^

Sten |Eonfïcur Grobianus , get Mttfbt
^cl)öl-$arcften. P*g. 272.&C.

Notae, tot^erhlanatöefaantfelföe. P*g.

276.277.

<^eb?ieetittDinttsï)flc ©eè-^ermae^

SCen öe ïfeeré $ttMap/ tnht Cogte-bee0.

Notae, tot^crfiïar^eban'tfclföé. p*£.

284. 28J.

3^ bier ftittointioflei^a: <!Bmnse>

?Cctt gftiffrou j§cljeet$ / ^tthtvuktftfy
tot omberen. Pag.x%6.

Notae, tot©ctftIaringeban tfeïffce- Pag.

296. &c.

<©c faijfen ttointiöfte&tt-<fórm0è *

Sdenöebedegöe ^tuötofcrt P^. 302. &c.
Notae, tot©erftlann0ebantfelföe. Pag.

3 12.

5^e fegm iteintiofïe©er-<£mtt0e

!

Aen 't volckjen dat uy t vryen gaet , en flijpt de
Stenen van de ktraet. Pag. 318. &c.

Notae, totbtrfiïatrmgeban'tfelffee. Pag.

3x1.323.

©e



©e feüen en tfointigfte®tt-<êeringé ;

§Ben öe onnutte $crlegber£. Pag. 314.60:.

Not«, tot^crftlanngeban'tfdföc. Pag.

329.330.331.

©e acïjt en ttmntigfïe ©er-<£eringe 5

menöe23o?öceI SSjocften / ^o*re-jagcr£.
Pag. 332. &c.

Notx, tottëerMaringebant felföe. Pag.

33<M37-33 8 -

©e negen en ttomtigfle ®er-€eringej

§Cenöe<Dot$-?laftcracr£. Pag. 339.&C.
Notae, tot^erftlanngeban'tfclföe. Pag.

34.3. 344. 345.

<De ©ertigfïeBer-<£eringe ;

Sten öe |©ontcften/ SSagijnen/ <CIoppje£ /
^nÖeanöere^cögn-ï|egBgcn. p^. 34$.

347.348.349.
Notae, tot$erWaringeban'tfeIfÖe. Pag.

S^eeftt en^ertigfïe ©er-geringe ;

Sfien be «Etaööriofe ©erra&rj$. p. 3 r 3 •

Notx, tot^erfelaringeban'tfelföe. i'^-

359.360.

©e



©e ttoee en Örtrtigfte ©«r-€«rittoe ;

Mtn |tèaöamc tat pjatt / enöe juffer
. 3taböcg, Pag. 361.&C.'

Nota , tot ©frWaringe ban 't felbe. P*g,

37x. &c.

5Ccnöe <©ber - Romen <0nberIact£. p*j.

375:. &c.

Nota, totfUrSIarmgcban'tfcIbe. P^.
373.&C

3£e öicr en bcrögffe$er-<ïi*erm0e 5

ftcn öe i|ugcgcïg cnöe SStecgt-gljcttotett.

P*g* 382. &c.

Nota, tot berfiïaringe ban'tfelföe. P*g.

385-. &c.

©eöijf rn bertigtlc©er-€mtt0e ;

Sïen öe3©an-ï(op!3egonbacr^ p. 5 8-8. &c.

Nota, totJNrltlarmgeban'tfelfÖe. Pag.

391. ÖCC.
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