
Over dit boek

Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.

Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.

Richtlijnen voor gebruik

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.

Verder vragen we u het volgende:

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleindenWe hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uitStuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe-
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.

+ Laat de eigendomsverklaring staanHet “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.

+ Houd u aan de wetWat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com
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De klucht van Muys,Kat,Hont en Leeuw,

Gheſtelt in dichte byeen Zeeuw , "comb
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Ghelijck wou fwellen ,en daer toe
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Deuter.32 :15

Doe hy nu vet en ſat wert,werthy weeldich . Hy is vet en dick endeterck ghe.

worden : ende hy heeft denGodtlaten varen die hem
ghemaeckt heeft, hy heeft

den
rotzfteen fijns heyls kleyn

gheacht..

De Muys
betçeckent de

Ghereformeerde
Lecraers.

De KatKater,oft
Tybaert,de

Roomſche
Prelaten,

Courtoysden
Hondt,de

Coningh van
Spaenjeno

isho )

Dc Lecuyv,de Ed. Mog. Heeren
Stateh ..,

VVolfangus
Muſculus

Leeraer tot Bern in
Syvitſerland

inlijn boeck
ghenaemt Loci

communes onder den

9:00 Tytel van de
Magiftract:

Wpberſchillen in
gevoelen vandie genedie

daerloochenen

dat een
Chriſtelijcke

magiftraetdemachthebbe
kerckelijcke

wet en in te ftellen . Ende
ſegghen

bzpmoedelijck / datalledie

macht , waer door dat
gemaecktworden de

authentijckewet

ten /die de
conſcientien der

onderlaten
verbinden/ hetſy dan

dacle
Burgerlijcke/ofte

kerckelijcke wozden
ghenoemt/noch

de kercke /dat is de
menichte der

gelovighen ende
onderlaten /

noch hare
Dienaren inden

woozde Godes7maer
epgentlijck

Den
magiſtraetalleene

toekomt/den
welcken een

ongemeng

de
hecefchapppe over

d'onderlaten is
ghegeben .



Fabeltien uythet Borch van

*** er iseom Hennaertde Das.

ir ? Op de vvyle van den 24. Pfalm .

e Hups/upt bycereban de ltat/ mier goede kennis van defaeck

Courtops denbont ootmoedichbbadt/ IQoft nemen /eer up na baer praectil,

bpwildhaer fchamel dier beſchermen Streeck vonnis ober 't minſte Wiertjen .

Dan Tpbaertsbreefſelich ghewelt. Dit wert banhaer wel by ghebracht/

Ghpzötter (ſprach ( p) toe gheftelt Dan t'haddeby Courtops oheen kracht/

Hejn heer/en moet u mijnsontfermen . Dieniet en paſt op t'arme diertjen .

'thoort Tpbaert jae te zön ghenoech Maer rihreefhem nichilop'troquefti

nu Capello(paed alsbzdech en holpde later alzijn beft

Op zön ghemach te moghen grollen : DeDupſkens jammerlijck berbolghen :

Waecom ſalhp niet lijden /Heer/ Ja wieremaer nam in zijn hups/

Darick mpneffenshem gheneer/ FLOR aen een ſtaeck ofaen een hrupsi

Die beter pöp/dan hp kan lollen Boo waren dere tweeberbslohen .

Daerteghens brachtHeer Tpbaert in Dir gingh ro fel en bloedich toe!

' t hadnudus langh nae zpnenzin Vat het de MupſtaengWierden moet

Ghegaen /enmolt boostaen ſo bipben / En tot den 1 eeuw haer ginghen heeren :

De Hupfen waseen ſchalich goett Diehemghcqueten heeft rowell

Datſou courrops 3in lant en bloct Dat noch Courtopsnoch Tpbaert fel

Doen ſpillen /wou hy't niet berdzpben . De glupften s meeren honnen dieren .

enquam oock (fpjack de Haterboozt) Noch heeftet dat grootmoedich dier/

Tourtops niet toe hetmindewoozt Ontfteken met beleefthepts bier /

Tot fliffingh ban'tgheſchil te roeren Daer bp niet willen blijven laten /

Dat tuffchen hemenemupſhenwas: maer aldeHupfkeng jongh en oudt

Alleen moft hp zijn reet enras Verſozcht van goedt onderhout/

Omzön beſlapten upt te voerent. zobor Soo dat ſp noptro welenſaten .

Courtopsyafpbaertgoetghehoort

Maerptopte boor de inupsjön 0021

hoe nebzich fp oorlboozhon geben /

En hem bewpfen /datſpniet

Enſocht dan onderzön gbebitdt

Btil en gherufttemoghen leben.

En datmgn Heer Courtops booz al

Hem niet moft laten bzoenfoo inal/

Dat hp oppbaerts enckelſegghen /

bemſelben booz een leech ondze

Soulaten roeren upt den b2p /

En altijt onder blyben leggen :

i

Up ftelde ø’aber zijn Capel/

litſdien ſp pepen relich well

En trocker dickwils boozten frijde :

Niet denckende /dan dat ſy hem

rouſonden blijven /en zijn ſtem

Øyehoorſaemzün totallen töde.

Maer als fp waren bol en fat

Ghcworden /wierden ſpoochi pjat/

En wilden andze dierkens dwingben /

' t Was dan met onwil ofghemoe/

Tupfttot hetminſte ftipken toe

Boogrootſo kleen als ſp teſinghen .
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Deandze/ die op't Choo2ſoobg Becft hem (geljeghp ( praect) Courtops

Neendente zijn als Jaer partp / mel- eer berffaen op uwebops/

baernoot den Leeu voch gingen klagen : En durft glip mpnu dus berachten ?

En baten hem/hp wild haecmesnob geen bjienden /ith ontfangh gheen wet/

In zijn Capelbergunnen fte.
Dan dienaers die ich ſelbe ret?

'imelck Hpoockniet heeft afgheſlagen . Elckmoet opmônghebodenwachten .

DitſpeetdeDupſen onbeſchaemit, Dernpecht u metmijn koft'en Huppe

Dies riepen (p /Deer ten betaemt 1 enlaetoockleben ughebuipal

u geenſins nietmet
onstemoepen : Of't Wilder al te ghecklich wapen ..

Hoe fijn /hoe grof/Hoehooch /Hoe laecyk Staet hp /of balt en rijft hpweerl..

Datelchmoet ingen alle daech / Dp ftaet en balt mp zpnenHeer/

Datkonnen kop alleen bebjoepen .. Ghphebtdaerobarniet te krapen .

Enwat
hpdaer ban bopfen /dat Ofis u oogp (ditbyees ick) ſchalcki

Hoet ghpin peder Dozp en Stadt Omdat ick goet ben reght ghpbalck /

Doen onderhouden /fonderfchromen , Die al de maets dus brengtaen 't hollen .

Daer toe is u ghegebent (weert/, hout ugheruftban nu booztaen /

' t Welch ghp niet zit te dzaghenWeert / Enlaetmpmet mijn volch begaen .

Zo gbp dit wepgertnae te komen ... Ich laetmpals Courtopsniet ſollente

Hoe ? ſprach de Leeu /ghreerloosgoct/ Nochmakten wisdatwit is (wart.

Hebt ghp dan immertoos den boet Reen /daer toeiste hoochmijnHart .

Zo diep in Tpbaerts (thaen ghekregen / henſal alleen opuwewoozden

Dat ghpoCaims zaetberbloeckt/ Nön Sangers trou nietfettenaf

Ipuwen Beulte maecken ſoecht och bannen ofberbolghen ftraff

neen /daer moft ich wefen teghen .. Deel min / gelöc gbp wenſcht/ bermoorde

Eenanderuptefopus.

Op de.vvyſe vanden 46. Pfalm . .

D.

€ kichborsfatnahaerghcbroente" hattkilépne igfte blaſen opf

MetHaren ſoon eens inde groente , ce blaſen ap niet ſulcken krachtet .

Zupftop den Oeber van een floot/. Dat Hate Soon niet féeren lachtel

Daer wepden gingh een hoe ro groot IDaer riep met heefcher helen /ſoet

Dat'tjongleDoiſken heelveelchaickte Och liebeMoec/fiet wat gbp doet.

Fintaenfien ban haer lenghten dichte :

boe ! fpzacit de moeder / Sonemijn / 'tBeeft is tegroot en ſwaer ban ledeny

Duncktudie hoe ſo grootte zijn : DAérgbp jöt
teghenuptgħetreden

..

Gbpjütmet alurWellennau

he wild ichmp daer teghen stellen / Soogroot noch als jön eene Hlau/

# souop een hozt wel grooter (wellen . Enifi datghp noch eens te blaſen

enmiss begoft de kermiſ-pop/ Begins/gbpmoetboor ſeker raſen /
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Enberten /ſpijt ugroene Hjupi/
Opdele Fabeleen mozael.

Dit lifte woozt wag qualick upt/ ,

Eet met u overhboft gheen Peeren.

moetdie tech darralghefpleten / " In jock noch ernſt,het mocht u deeren.

lgdie haer hadt te beribermeten. Maer hout u met de ſtaet vernoeche

maechtnu ghpLefers alcemaet Die u de Heer heeft toegheyoeghe,

Pavolgingh woutersVerhet.

Op de wpfe.

Gheeftmyte drincken na mynen dorſt.

MER

droomde leftmael/dat fchfach Soo haeft en had fp't Woogtniet uptt

een oude Dzou /loosbanmanieren / Offp en bontberepevaer boelen

Te Atoomen ſitten op het ſlach / Om uptte boeren haer beſlupt/

Die heet deweerelt wou regieren / En al ditteghen haer dozft wollent

En foo haer ſchip wift te befieren / Na maer int minſt laerbald gedoelin

Datfp haec koffers kreech bol gelt. marerſpjack in Duvts/ Latijn /ifWals/

Daeromhaer ooch meeft etc quam vieren Die wert/ om jaren moci te koelen/

En dienen / bzesſend: haer ghemelt. Ghebzacht reer Deschickom den fals/

De Lantr-Heer ſelf wert ſo berdwaeft : Dit moozden gingn roſebzichlich mic /

Dooj hare ſchelmſche tooberpe / Dat menichmenſch begon te hlagen /

Dat hp haer obergafop 'tlacft Haer bloedich kot te worden moe/

Het beſte ban ſijn heerſchapppel enna een beter hups te baghen .

Énnam te wjfde balſche papel haerepgen Dochters /die ditfachen /

Die hem deeſpillen al ſöngoeti Die hebben't ftraer booz winſt gegift i

Soodat hp (dits gbeen fantaſpe) E'ondechent al de fnoode laghen

Haer flaef tot nochtoe blijvenmoeta Dand'onwe hoer bolargelift..

Jan facht die liet de boer den bzdeck / wacht u /riepen roberlupt/

dnmoetnu(laes ! ).de klompenwachten. Ghpmannen /bp haer te berbeeren /

Laer doch hoe hant -gau en hoe klacck Dp is deHoerhoe ſchoon foock flupt/

Sp was in haer profijis betrachten / Die alle hoochept han bernieeren .

Hoe grooten bzeeflich hare krachten Wpfullen /wilt ghponslogeeren /

Bheworden waren metter toto Gherchickt en earlicki houden hups /

Doch vont inen volck dat haerberachten Elch wcren nut/en niemant deeren /

En teghen haer dozft boeren ſtrijdt . Derloftong gbp maer ban dit krups.

Daer ſtonden oprolixro daer Tabandit krups/'twatch (ſo ghpſier)

Verſchepden mannen bloerk in't ſprekend Sp ons haer echte faedt doet lpden /

Die beachtenaen den dach ſo klaer Om dat wop haer onhupfhept niet

Alst licht der Sonnen þare trehen.. Verfrhooned /maer met recht beſtrijden ,

Dies ſpinet (waren toon ontſteken Hot-om ſp honden ſo beſnijden

Te hoope riep Haer polen koen , Haer woorden /bat alwaremp

Enfpack /gupmoetmy helpen warten Self nietwel eens in haer actpden /

Cſpjedat mpdere bengels doen , Decilup nochtans baer biclen bp.
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Ia menich Dozſt/fiend Waerdusleer ockdroeghen (p inteerftetſaokheen ,

Miſhandeltban haer epgen moeder/ Haer ſelben wel in bele ſaken :

Oiliſtachmetmedeljden teer/ Qaer al wat inauwt/mupk in ' t ghemeen

En prach /icht wil zona behoeder/ Doch geerne/ſo ons Ouders (pzahend

Daft ghpong maer te Werenbzoeder/ Dies ſpoock niet gheheelberſaken

Soo'tmaeghdekensmet eer betaemt/ En konnen haer Diou -moeders aerti

Clck ſal u bpftaen als een bzoeder/ Maer elck/omaenden broechte ralen /

En gbp blöft nimmermeer beſchaemt. De Schrift rabzaecken onberbaskt.

Dit blonck haerwonder wel in't 002/ Danghp /0 Prins/die in u lant

En ſpbegoten methaer allen Eendracht enbzede foecht te houwen !

Meni boenen ban Daer Doers kantooz Tattgheen ban haerdeoberhant

en ander hout -werck fiucr teballen / Opt krijghen tot s'andersbenouwen

C'welch ſpmet zaten enmet hallen Roch ons regeren bandees bouwen /

Derniften /nadenieuwe ftreech / Dieu oock ſelf/gheloofthetuzp /

Hagende't hužsija felfs detallen / Nietſparen noch becſchoonen (ouwen

Doodat hetbapmatandersleerk . Als gbp ghedemt hab hace parte .

Tot den Sanger oft Leſer.

Heen Vrou die eerbaer is en fal t'haer,hoop ick, belghen

GWEWathier van Hoeren loos gheſeyt wort of gheſonghen,

Maer ſy die ſchuldich ſyn ,en konnen't niet verſwelgen,

Dat hare ſchelmerý komt op derluyden tonghen.

De vrye waerheyts liefd heeft my dit afghedronghen,

Dus ſo daeryet van my is ergensinvergift,

Denckt dat hetwedervaertdenouden en denjonghen ,

Dat hy nu hier dan daer door onverfochtbeytmiſt,

En elck die wacht hem wel voor aller hoeren liſt ,

Nochwatout-nieus voor tſelfde gelt

Pal dat ghy't Heer-oom niet en mélc/

Op de wpſe.

- ' Tfyfchaemt u Brabantſeere.

Chaemtu glip Hppocriteni Ghpweetons wel te leeren /

VermomdeSefuiten / Dat elcha zin Ober- Heeren

Die onder ootmoetsſchön moet weſen onderdaen :

We neefter foecht temaken / Daer is met fulchen boordcel

En durft voor betters laken Datuwerſaecben oordeel

* l die u teghen zön. Menu alleen moet faen ,



---

Pekerheen

gemeen

7

Ghp ſeght deHeeren Staten

En konnen gheenſins baten

Ons gheeftelickdiſcoozt .

Daerom glip oock /als Bodin /

An Claffen en Sproden

Silleen wiltzijnghehoozt.

Dat ghy u ſchaemt te regohen

Doet ghp den Haedtboo;legghen /

Dooz haer authoritept/

En kčöchtmet eenste winclien :

At watuhp kunt bedincken /

Spytwie daer teghen ſept.

A

Dit zön de rechte gronden

Daer 'tPauldom met zijn bonden

int eerft op was ghebout:

Dit zijndefondamenten / :

Waer bloofters enConverter ::

Pp trotſen alſo ſtout.

Doch blaeſt niet al te fjooghly

Om darmen bp ghedooghe

wat te veel laet toe :

Dencht hoe in d'oude haren

DeKickbozs is ghebareni

Doe Up wou jöneen Hoe.

Em/

en /

et /
't Is waeru teeredozent

Onkonnen dit niethoozen /

Dies roept ghp bjoech en fpa /

Datſpufeer belieghen /

En d'Oberhept be integben /

Wie u ſulor geben nae.

Blip inoocht u welbedanckeny

Datmende Spaenfche ranchen

Dan u heeft afghewent :

aerlaetdooz uwe trefter

Rietwederom inbreken

Het Spaenfche regiment.

3

Maer fp die't lantregeren

Die kennen aen de beren

Den bogelbeel te wel/

En moeten hem köztwiecken .

Ger dat hp metzonkiecken

Bederfthet heele ſpel,

Ghp meent ute berſchoonen /

112etdat ghp beel perſoonen /

Kot Ouderlingenhiefti

Die Baet zijn ofte; Schepen/

Waer ditzön ooch al grepen /

Daergøpniet bp berlieft.

LåetHeeren Heeren bijs : 1 /

Eer datfpu berdjöben

Énmosſelen tot ſtof

Bpkonnen wel beel daglen

??? Donbeſchaemthept dzaghen /

Inaer maeckt het niet tegrof.

Ruwil ick u hier mede

25ebelen Godes bzedel

Enzijnenwoozde fterck .

Staet nae gheen Tjeerfchapppel:

Deelminnaetpzannpe/

Cen is gheenberders werch ,

I '

Als Aaron kan ſijn voeten kryghen

InMoſis ſchoenen ,
'tis ghedaen.

Den armen Moſesmoetdan ſwyghena

Aldeed hem Aaron barvoets gaen .

Glor



Topee Sorinettten tot een toeboet.

ICK

Ck hact in cen Franſoys lijn dartel-lichtghelact,

Ineen Italiacn ſijn Macchiavelſe treken ,

In cenen Spaenſchen Don fijn groots en trotſichſprcken ,

En in een Portugijs fijn lootſchc eygenbaet.

Ick haer in ecn Hoochduyts ſijn gullig'overdaet,

Die oock ons Nederlant al vry vvatheeft beſtreken :

Ick haet in elck ghellacht van menſchen haer ghebreken,

ock ſonder datick ſelfs verſchoon mijn eyget quaet.

Ick haet in een Student dat hy den flaep bemint,

In een Dach -looner dat hy meer verteert dan ývint,

In een outSot den lufton Venus na tejaghen,

Dhoyeerdicheytin cen die nau heeftom noch an ,

Maerboven al den zucht tot heerſchen in een man "

Die geerne fou dennaem van Kercken - dienacr draghen ..

K
O
N

' IS
quaet voor een die ſelf isout en vroctghenocch

Te moeten onder'tjock van vreemde voochden blyven ;

Isquaet dat goedc mans ſtaen onderquade vvyven,

En haren booſen vvil doen moeten ſpa en vroech .

Tisquaer temoeten gacn ,als Oßen ,inden ploech,

Ofmetdelangepen op een Galey te ſchrijven ,

Soo de ghevanghens doen dic't ſchort aenroode ſchyven ,

Omvan het Turcxſejock te raken metghevocch.

Tis
quaet te fijn verheert van een ſoodanich Vorſt,

Dic meer na cyghen, nut als na'flandrs yvelvaerr dorit.

*Tis quaet en wortmet roche van vvyſe luymiſpreſen,

Vervoocht te vveſen van ſijn eygen luften boos,

Die yderinden toom te houden hoort altoos.

Maer boven al iſt quact Verkerrick - voocht te vveſen .

FINI S.
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