
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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kalltig gial

Speel-ghewijs voorghe

, ſtelt den 1.lunij

--- * ANNO 1 6 28.

Seneca Epiſt. 36.

Sivistibi omniaſubijcere, teſubjcerationi. . .

alBilt gijpt u allegonberbarºn/ .

#oomoeten interevenſtaat.

A N N O 16 2 s.
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- ; - - - - - Uden den Eeſer. - - - - - - - -
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I#wel van u luygheraan, -

AMaar 'k laat mijn Naam ick vrees hetſlaan

ºan de Ampt. Het theaght mijn hoe hitte: ,
Naar 'tgheldt des dichters Palameed: * * * *

Dus houdt het voor gheen Baſtert-Kinde

Ofſchoon ghy's Waders Naam niet vint,

Ick heb die met mijn handt gheſtelt

En vindjey die, my niet en meldt: ,

Doch heel verandert is ons Werck 1-2

Hy Staten nijpt, en ick de Kerck,

- , Oock Dienaers, die om 'tVetghenot

Haar ſtoel bewaren, niet om * *

- odt: - - - - -

Die ick om't alghemeene#
Vermanen wil;. afdaer ep't leſ: * * * * * * * * * * * *

Sy al# taar't voorſpoocks droom, - 's -

Aan't Kamper-hooft, in wielend ſtroom. -



#

fnfaſtioſes & Magiſtratusperturbatores,

Remp. inquietanter.

r- N# abs te vas illud electioniss Paulus pleno excla

mavit gutture: ut Deum per Opt. Max. pro bonis, deprecaremur

Magiſtratibus: nam hoc Rerum omnium largitorinontantum gra

tum,acceptumqueeſt,ſed & nobis,rebuſque noſtris in aeternum con

ducibile,quia in proſperitate eorum tanquam in cardine vertiturnoſtra,& to

tius reipublicae commoditas,pax & tranquillitas, ſin ſecus ſeres habuerint il
lud verüm ſolonis carnetur dictum: -

In thalamos penetrant publica damnatuos. -

Etiamſi multimulta Magiſtratuiobijciant, & eorum officium à Deo ſacra

tum vilipendant, tamen auctoritate Patrum noſtrorum (quorum mihi tanta

ſapientia videtur, ut ſatis prudenteshaberipoſſint dummodohorum veſtigia

ſequidignati fuerint) probaba hos non pro#& Aris ut ſolebant antiqui

tus, ſed propecunijs, linguà, calamo, &# Obſequium vos

erverſos#ob malitiam Magiſtratuinon velle, vel obignorantiam non ex

ibere animus perpendit meus. Siprimum verum ſit, Oinquieta Patria! in

felix, &# ! ſi vero ignoratio date aures & cum ſapientiſſimothra

ico ne vos dicere pudeat: Nonquam ſera eſt ad bonos Mores Via. Exper

giſcimini, cordique infigite quae à Divo Petro dicuntur brevibus: Magiſtra

tus enim ſunt homines, ab ipſo Deoſecundo & unico minores Deo. Neigi

tur belluis quae adverſamini, calumniaminique, obliviſcentes Moſen dicèn

term: Magiſtratui ne male dicito neve eum execrator, qui eſt in natione tua

princeps. Jubar illud eccleſiae & ſuaviſſima pacis amator clara praedicat vo

ce - Ne petamus illosper calumniam, non ſatiram in illos ſcribamus,non in

crepemus, ſed tanquam Patriae Patres reverenter hortemur, nam reipublice

ſunt medici, & ſicuti hiprovidi, gnari in morbis curatu difficillimisoperam

adhibent, ut tute jucunde, & cito curent, ſicilliut Diocletianus teſtatur : ut

Conſulant Patrie: percant afflictis, fera

Cede abſtineant: tempus ira

Orbi quietem: ſeculo ſuo pacem tribuent,
A 2 Cur
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Cur igiturvosrefractarijfta tumultuamini?an propterſingularempruden

tiam àDeo illis donatam? Utinamante annos aliquot, nam tuncſchiſma Ec

cleſiaſticum non levi momento invexiſſet politicum, ſed ad hanc quaſi, ad

aſylum pedes deduxiſſent, atque in initio motuum horum Eccleſiaſticorum

auctoritatem maturaceleritate, & moderataſeveritate interpoſuiſſent. Quid

jam ulterius? Finem inponam ne lectorihiſcefaftidiofim, & obnixe orout

remedium hocnoſtrum, quemadmodumputoadverſum,hoc gliſcens malum

ſaepiùs volvant, atque revolvant, quoluce clarioreconcipiantmepacem pro

movere,juvare, tueri, & cuſtodirevelle, quam mihi, & tibiDeus largiridi

gnetur hic, & infuturoſeculo, Amen. | | | | 4
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#allefg-(Hal.

45peelg-ghelnijgboomgbeſteltben 1.3unij2ºnno 1628.
5. -

- “P E r so NAg I EN.

Iaucke - 't Gherucht. -

Mieuwes 3 was Schippers. #Volck, of Oreed-lievende.

TBlinden Tver. We Oproerighe Gemeent, of Broot-rotten.

Meeſt anders Ghevoelen. Burgherlijckeſorge,of Borghemeeſter.

, Philotheus twee Burgeren Gomarus

Chriſoſtomus W geren. Roelof Pieterſz Preditanten.

Chrighs-Overſte of Majoor. Triglandus reag

BurgerlijckeOnderrichtinge,eëMaeght. | Eliaſer -

, Koſter vande Kerck, 'tToneel is Amſterdam.

«

- " - Mieuwes. Iaucke.......

2.luthebaarjeoock nam ºpaegh na 13aerlem/ofblijfje hier? Iaucke.

| | #fenboeg iſ Baat 'tig mijn beurt niet. Mieu

Baan in om een25anbemoteg/ofstotterbammet 25ierd wes.

2IIgban ſalich jou mijn broomen gaan verbaalen. -

SD2oomen 3ijn meeſt heb2iegÖTijch. Iaucke.

ziltemet##faalen; ... . Mieu

ſBaar meetbatmp'tboogſeggenſeerſeſben miſluchtig; W€So

eebb fck jou niet gbeſepbtbat Barneveldt berbyuchtig? -

Poen't aſbeſt?erelt miſt/boen babje't goet te meten. Iaucke,

5ſch ſapbent al eerbp inbe25oepen mag gjeſeten/ Mieu

# op be# te #aerlem algiſch trab op Ianb/ s , WCS,

at hoogben tſaeg Claeſſen/5ſani?iet begoonban oume 253aub

#ſºietbeftighe ſtooplup/bie met mp mareneâomen:

« Buber al maſſer een bie bit ſooſjab inenomen

z Bathp troch in ben Baegij/ maer bpſepben/bp een iPyopbeet mag/

th koſt hem boe niet om bat bp op ſijn à la modegbehleet mag/

gar naberpantt heb ich bembichmilg t'aimſierbameſien/

ſch ijebootſt knelliebjeg banijem ſjoogen ſinghen/ban bie licn

ie op beidebe-ſibcherg hamer boe tertijt maren

'gambag jenſeer boto:3eltien/en ſoofck hoop verklaren

#oo ſinghen be #tinbºren bat ijp niet af te ſnijg ig/

ièJIſjoemeſfijn ſtopbanſoºgbeſchiet haalen grijgig/ -

ger, ijp gijeſeten heeft mee op be bolle Boermang maghen. -

a Paf hebb' ich ban Leden-Bergh, Grootio, en meer amberen boogjeb2agijen

« Eek ſp notij mjaren in je cijfenig / en beheerſten ong3Lamben:

- 2, 3 319at
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apatſepbenickbanbeplonberfugh han't Hyupg eer# aanranben

#taat het jou noch niet mooi/bat ick ſepben bat het bobt ſou güebien

Gambatbe25otgemeeſterg te ſlap/en.be gechout haar boogbe hingeren ſouſten:

#epick ooch niet bat Broer Arianzoon Smout, Broer Cornelis neergaa

#houſegghen (252oeberg ich ben bie inben tnueebenietmell op Hacobgleet ſtaa

®ntfangſjtbaticſt aan jouberhoubigſj ban ben jeepſ gijen «Bijeeſt)

&Paarom bolgſjt het HBlactaat byp/ en 3ijt niet bebgeeſt/ 't -

#Botſj netber/bat ûp op de ſteel ſou aen fijn ſtreaturen ontbechen *.

JPat 45obt tot ſtraffingh ban't bolch/ſou htinbºren bermechen

dBmbat mare4Boo?btmet Hracht te bepapen//bier/ -

JBaaromualt aan alg #leeumen ban ſelje jouberblpen//ſchiet.

2Clg mop millen ſoo 3ijn be lºeeren en ill?eeſterg in ongrijamben

3Bpſitten aan troet/en honnen boot bobtg noogſicht het ſchip boen ſtranben

Jaucke. #2et#mp noch heel boo; ! maar maarje baar bp boen bat Yuogben beſlo

ten: * *

gn haar Claſſis? nuant het ig uti ſoo betr' ghekomen/bat alg. ſp een banbe

grooten -

wDoo2 jaar 75 oobt-rotten millen ſchennen/ſp bat quanſupe toen boothon- -

- - - - - 'Nbelt - »

QEn*## bebaab komt/ban roepen ſpop be ſtoel/of/bat 45obt bat heeft
gijeſomben , . . , zº .

«En ingijccft aan bie't mercht/#oe ſtaat het te Heeren ..... :

- 3Die iſïet banong allen bie meerſtaan kan be mil begºijeeren? #

Mieuw, jàeen/ neen/bp jl?anne moo2ben/ich berg laſtigfje iPapenſtſjioom. “

,' 32 JEhaar al matich boogſegb) bat baal ich upt mijn broom -

. . . d5fjelijch heel mambe Boëten met ſouben ghetupgben

alBat ſepben ich manbe itloechſten? alghp ginch ſupgijen

Minervae boyſten/ om bat hp bicijten/mou

JBien onnogſelen Palamedes maar mee bp heel Beerenſticijten fout ,

- is

- --

- ---

- - we

UPatbe Pfficieren berlangben foumenna bat merch - -

«En jen op ſijn bupbel bankloppen moumuenſ maar beiterck ºf # : ,

62m het ſelfbe te b?auben/ ſfrachg na ben #aagb ſou ſch2ijben: . . tn ;

5epben ich niet bat een banbe ſtaabfg-H)eeren heel moonberg ſou betzijbert

GPmbat beeg gljelaum'rierbe iPoët hem bapperraechenſou? .. - . *

Abepben icſi oarſt niet bat ſommigb Bitbter vanmalle 2 janbethentiepets maa

ieti mJou? ; - ' - :

gEnig het ſc'fje niet over ſangh in 'tlicht ghchomen? . . . . . . . .

ſl9at boogſepben icſi ban Hane-Kop? noch hoe bieb?omen - e . . . . . .

gºn G5obtugeeſenbe #92eher/ ſolt moeten ben ſtoel// mijchen : " , 2

S?in bat op de muaerljepbt beeb tegheng bungheboel// blijcſten . . .

#ebb ich bien bapp'ren 430ët niet gheuraarſchauunt oanſijn Ephegenie,

#2och een amber bie eben Democritus ſjanbelbr: om batich fie : ; - - -

#u mijn ºpzoomeuſp beeg met plonbºren Ymillen te keer gaan . . . . . . .

#l?eeſt om batſe niet be unaarſjepotbeeg binarg-bzijberg in haar eerſlaan? -

©ug leent u oogeticlifal'tute fegghenpoogben ... . ,
- - - - - - - - -

en ter
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Cn eerbenbagbjorn ig/ſoo ſiejet met u ooggen.

geeer gaarne milith uſboogen/maar niet te blinthen hier laucke.3 Bant menſou al ben bagh nattenhoe langghoe mier. . . . ve

th ſal't u ban met ben ierſten beginnen t'ontfouuren *- Mieuw,

gich van giſteren abonbt gheſlapen habh ſomber benoumen

3ean beitſocketbien tot ſp niet# gijeſlagijen ' ' -

gboo bocht mpbat ich ſaghbien Bobtlooſen 5ommer om beiterth b?aghen

#Ban een halfbat ſommige aan bepaeſ habben gijebomben rat -

2dan mieng boogſte poot mp botſjt omluonbenſat

«Een Roe-lofſ Piet-eerg/ en aan't amber El-ja-zeer

2 en het een afters: " Dry-aakers, ſpochSmout bien obergjebcnraag-ſmeer/ • Trig

2lant bierbe/ en biel beſtaart van titalfmet bemonbt paſt land is,

GEn ſoogb aan tepntjenban be buple ſtront baft/

Sep beben 192oceſſp bat het gijemeene bolchg g'aanſchouben -

RUPie jaar trothen beſtraet boog/ aan mien Smout te hoog en ânotſbelt

leet repne byech en ſtront bat het Italfhem inbemont harkte

diën telheng gaapten om noch meer / mant fijn leert baarna ſnatftte.

gem op be 192eech-ſtoel meer upt te ſpuimen alg bpbaar ſtaat te trampen

4echellenbe Ioningjen eer/en ſpagiſtraatg met ſchampen. -

* Poe nu be lupben ſaghen bat ſp met ſuich bupſ maren outrgoten

Heeeft haar boot groeten ſtanch/be JPaterp heel berbooten:

a mierben bailo2igh/ en begonnen haar niet kracht t'operromp'len

o bat t onmooſele Kalf aan't ſtamper-hooft/blaatenbe begon te ſtromp'lert/

GPp be blaeuboe ſtienen/lnarr man Gom-maerquam te ballen/ . . -

een bat bonbert-jarigbe Kalf, met Hrijten en gijeſthallen

Roe-lof, Eel-blaſer, de Bier-neus, en be ſmerigſje Smout

KPiemoſten natupmelen/ſean be Broodt-Rotten maſſer gijtenſoo ſtout

Saie haar laarberg boo? b. tiptroepen botſten bewaaren: -

Pit in mijn boomg gbeſichtbatich aan jou moſt openbaaren

Heebb lep nu luſt om te ſien/ſoo gaan mp nabe #ierch heen?

ofaaiep boogick boſgpjeſmaar 3ijn't oock malſereen - , Iaucke.

dPfiſt benierſtenbagij banben?tp:iſ batje mpbuncht te ſcheerema ' Mieuw,

iſlaiſlep ich jon/ich ſcheer mijn ſelfg/en ſal niet van u heet en

&Lot bat mijn GP2oon Yuaat ig/bug milt niet buchten nu. Iaucke.

UICKC'e
qPch habben hup bat lucht batſp ſog nioeten bluchten ſchu/

#Soo(#ſtaat-ſucht/bebaatſucht/be gechemalie: jan/met fijn tonſooſten

ſ? - - - - - - - - - - - -

#Ben ſoumeer Graef, en Polooth Vlaming op het kuſſen# -

- - 1nInCIlo -

Blinden Yver. Meeſt ander Ghevoelen. -

Heet byfeſenb bartel Baerb/ wanneer't gaat uptgbelaaten/ -

«En beeft ſijn rijber op bebocht metſthupm beſtraaten ,

* Poo2't ſpelen ban't gjebit/berſtoort hem niet/ſthoon of

e ſeomben blaffent biebp joubt beo: tbupiſte ſtof, er -

ebaat inbe luſten boogt laat willen ſpijembolgijen - even023

-

'
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gbooboet beu Dienaar (Bobtg/en aert gheemſing b'bobolgſjert

«En bitt te laſteraerg/bie ſegghen: batich bobs

32iet uperupt luareliefh/maarom het net genot

«En ſtaat ſucht die hier in mijn boeſem ſteetg ſou ſitten

42och t'opperſte ontſach/'tig mig/mantſoogijpſpitten

35fucht bit baanboperighbert tot abobte terch/upt beeg ſlag

25eoogjen foubt gijp/bat niet om beſtijcábom mag,

JPatica be ſtoel betree/Jſlaaarber 45ſjemeenteng boogbeel n

19et gijeen mijn tongh utupgbig/naar45obtgepgijen oogbeel/

SPenaeſte HIeer tot ſjem/ ombatſijn Bijeeft in mijn

#upſneſtingſj heeft/niet bp heel anbºren bíe boogſchijn

#et licht gheloo bigh Boltá/ban «bobe boenbernemen

«En mijn belaccijen/ en mijn ree'n gſjeenſing gentlemen/

520tijſeggijen; joogt bp ſnackt/ maar metenbehdaarom

SPe 25ooſjepbt jaar bekleeb/ ofſp3ijn gech ofbom

JBat 3p beeglooghengaan beſlupben gaan bertellen

# erfi'tgijeen ich beſit/biegmachich mp niet queſſen

m 'tgijeen 3p bichten. Hºabb be Wterclien-raat eerlangſ)

JPiet allegºïneſ beſtiert/boo, Bijeeſtelijck bebmaugh -

ſlap 't Haar-ghelbt heel ontſepbt/en niet een bupt ghegheben

#ckſon met tmijnſ (45obt ſof) meleerlijch honnen lenen.

#oogtſon ſp't noch berſtaan/ich ben in alg te byeen
GBnn niet be# ſtoel/alg ich plagij te betreen -

TBaar batſch upten moet/be <bijeeſt bobtg bie met poer

iſ?ijn totſjn 3Leere pogt/ſoo crachtigſj/ en aoch ſtijber

3ulgſp beben ban te hooptop bat toninoofſe bolcſt

#2opt ſou bergiftigb 3ijn/ en ballen inbe Hitoſch s

&Paar Pupbelg mater melt/banhaar gijetroumen hatber,

#aar ſigarber bieſjn bloet bergietſen ſtelt noch barber

Abijn3telboog haar te pambt/boo2 jaar bfe fcht bentin

d?mbat bemaerbepbt haer becieebt/ en bouben in l

#aar3iel/enherig gegrift/al 'tgbeen ich haar herkonbfgh.

3 Baat 3ijn bie G5aſtennothbſeſeggijen upt/bolmoubig

S2atich beſtabenbmingſjboom al te beelgjeſnapt

3. Baer3ijn bed ſlappergbie uptgalmen batich ſtap

Elleen maar tot be ſtoel om binne Lambtg 4Po2loggen . . . . .

de ſtichten tuſſchen 'toolchi en batmijn reen niet boogjeué -

3ich miſ ban niemant pet/bat ban maarom ich ſloof - 2

geen ghemeene #terch/ en 'thepligh oubt 45belooft

oech ich ban met mijn3Leerbedietferg te hernielen

'&Iig tot behoubenigbanſoobeel bupſenb 3ielen

& Pie boo2ggeſtropt bergiftlicht raachen bupten ſpoo: - - -

#Dan maerijepbt/maar ich moet metpber ſtrijen boog/ ? :

Sºn albie ban mijn boot met pner ſonggehoelen/

batsjnbeoienaers Conteſt is ons door wantraſtodºnt-

",

* * -

* * * - - - - - - -

(Loſt bºtocº)



ſºlot noth beſchermenb / ſoobat al jaet boeit ig tuint

«En niet ghegronbtneſt/op bet gijeen men bp ong bint

25p ongbie niet en ſtaan/booktoberlegh en giſſen -

&Pp# tonbt/ bpong bie nimmer miſſen/ . . .

25p ongfch meber ſegh / met buien bat «bobe myeecht ) :

RBeeg 4,5obbelooſen /ſlaat ſeer bat ijpbgepgbt of ſpreeckt, . . . . :'

alBattupgbt gbp ban uboen # 49 offer u?Autaren/

ſlaat hantghebuepbe iBolch? of gijp op grijſe gappen

12 niet berlaten mout“tig mint Jbe (5#ijſaert ſuftſ

«De gongfje bieghebpupcht fijn banen boog bernuft;

3Burftegºijen balſch ſpobtſbienſt/fijn raat en mapen ſtellen/

H#p ſuft niet boog een hoop onruſtighe G5ſjeſelſen/

zaïet 19olck leeren bat het al in beur beſtaat

#aiet in het gheen bat bob beſtrichten in ſijn raat

* De beeg ongnoobfgh ig/om haar te onberbzuchen is

iſ daarºp oube niet/bieboot haar ſlecht berſiant be ſiuthen

Høan 45obeg## 25oeck herbalſcijften/ om bat ſp

iſafet beter miſten geen/ maar om de heerſchappp . . .

ſite hebben ober 't IPolcit/ bietaben ſelfg benoloningij | | | |

“to5ijeen nert'man one ſupfg/bugboe ith mijn #eenings
&#n ſegijbat niet en íg alg gijp ſegijt om “tgijenot -

iſBaarom be bep!'gje herritſen ſoutre liefd tot 5ob. »

«Eertmaerben 1Baber 3ijt gijegroet! 3Bat blijft u heben M.gevº

35oo bgoo ten jupſen upt? -- -- . ---- -
t 25erepbt ſoo 3ijn mijn reben , Bli.Yv.

SPfeith u tiptenmoet: 'te bijepeupelbat ſapt; bat

2 ck om het ſlecht# ſoech oproer inbe&tabt. . . . . -

ºnbat ong 45beeſtlijtagept bie niet aardigan gheheughen. -

2ºlgbaar3Leer/ ſoeckt boopt byaeutu t3Lambt intbloeb-bat te brenghen . . .
25cijt gijp jaar moogben? eep • M.gev,

iſ?eenith/'klijtk mp bp jet paert - Bli,Yv,

JPiehoop het bontggheblaſ in't minſt niet te bernaert.

5ſch matjt bentijt en 't Poicſt bie beeg bmarg-b?ijberg teninten,

3 (Baar matich joog. Mgev.

3Pat both? Meeſt ghev. JBentuilt u oberſtenunen #We
2: Isa al u raabt en boen, -

ſl3el Ittepnt gijp bat # 'filmeet aerg, Bli.Yva

sopſegghenclaerlijck upt/aſe batſjaalſe jaere - M. geve

#LPet een of tbuee op 't minſt ben ſtaabt berrijcken miſſen

SUPfe ong gijengelen en bmarg-bytjben ſullen ſtillen,

30Bel! gijp binarg-bgijben ſegijt, * Bli. Yv.

- #ſch ſegh “ n mogt gijeſept, e EAS,We3p laſt renongban/en bebeaan, E#" opt gijeſept # #

3ſieant bieb'ghetuijberaagh benieeer berieeeren laſtert

Gºocſjniet om niet/mantijpbſt boog ong miſ berbaſtert -

- - - - - 25 &5oo bat
- - - --
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ſºooo batſp tijblijckhaef be beſt gante ontneemt

Staie eerſt een reaber/mialg ſtief-Paer meer beroyeemt.

Bet blaſen ig om nietſ het boenſp niet en mienen

"Baer tgooch me gheſagij bp biebelterckenbienen
t Çn meerber alg bp ijaer/ meet gijp niet bat het 3Lambt

QPoo? ong beheerſcijen ſtaete

M.gev, Abpſtellen aen een hant

SP'e lºepligheiterthenraet jaſeggijen elch bp't 3inment

De ſponninck inben ſtap/beraben ſuit gbp binnen

#n't fiaat-lieupg/ mantten gaet beſâabennimmer met

kipiet gheeſtelijch achtem/haar oo! boegbennaert gbelei

39an beeg/ bug hebben ſpeenparigh geen berbpaghett

32 ſoo te rijen/ alg gijp haer eerſt placht te plagijen.

Bl.Yv. 'GIig minöt/bug acht ich alſjaerſeggen minalg niet ...

M.gev. Baer mie begrootenbuningbt? bp mien batig'tgbebiet

Bl.Yv. 35oo niet/ of mp met raeten macht batſtijtttten heumen/

M.gev. 12 macht bie ig bepaelt/ maer op ſoofoubt gijp ſteunen.

Bl,Yv. «Eerſt op bien Hſraelg «Bobt/banop Pogbyechtg beſlupt/ .

M.gev. JBatarijten mup niet meer/ bug hebje hier gantgupt.

Bl.Yv. JBe HP2ing en kan fijn lºgeer-2&goeberg baben niet berpletten.

M.gev. JPfe bre alg bp berſtont/beeg gheeft u aub're metten.

Bl. Yv. #ſt bp in batuermach/ niet boet bp tegbendboot;

M-gev. 32 reben ijp bermerpt/ en 't Lºepligg Gºogte ghebobt.

Bl, Yv. &boobp bat boetſooſaibe «Bijeeſtelbcabepbt moebt ſcheppen,

M.gev. ºp bepght bie met behlingſj/ biefichg in pet ſal reppen.

Bl, Yv. 3Die bminght be mºahe Bobtg/manmeerſe ig opbe been,

M-gev. Befiaben7en beſP2ing. Bl. Yver. SPaer op ſooſeghick meen/

M.gev. ſaoe heert gijp 't5upbent ſtael/ manmeer'tig uptgbetoogbeni

Bl. Yv. JPool bibbenſ nuant be ſpeer ſalnimmermeer gijeboogijen

JPat bieſijn Bobblijch moogt beſpotten en perſmaen,

KPie maer buerlingbem3ijn/ en5ijn mil niet berſtaen/

M.gev. 3Baet boog? mant b'ſiaben u/ben 39ging en 'tboſch begiſjeben;

Bl. Yv. Booz'tgraeum 'tgbeen bambegbeeſtalgban ſal5ijn ghebenen.

&Lot meer m2aech ban het gijeen men 45obeg Herckaenboet.

M-gev, Aep hieſen iſPannen ban een goetſ enbyoom gbemoet

&Pie âloetſt boogſlepen 3ijn/ op 25urgijerlijche rechten.

Bl-Yv. JPie ſtillen tegheng'tgraeumj noch#bienaerg bechten,

M.gev- ſlaaer hlupſtºrenhaer beboet/ oföoop beheerſtijappp -

GPfboo? be macht man bie/ of begbeiuoont, en gijp

GPf niemant biebe ſtoel betreetſalbft meerlegggen

* *

Bl. Yv. #oe meet gijp bit# M.ghevoel:5ſch heb't ten ets neerbenenfesgijen/ -

-
gaat ineer: men moet u tongh beſtrichen: 'tſougheſchien

gaatmen hier ?2incen beelfouoogijen en gijeenjen -

El-Yv. &#e laetigbat bebocht/mteſchept nu van ſjetſjnen?

M.gew.opp ietestenich/mant ſp betſmaert nubgenouthuijinten,

won
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Boo! bie/bfet lºepligh recht gaen kreuthen onber't ſchijn

'Ban €5obtſbienſt bie in algutaermupte-makerg 3ijn.

ſopſegghen knaer bat bat niet ſtijgichitſj heeft gjealontken

&Pat baer ben Bo2ſten 'trecht eenparig j 5ijn berſoncken.

35oot begbemeent berſtaet/maut batſoo knoptgevara

5 àet bolle bommekracht/meet upt be parſe barſt/

,,,Bopt ſteltment moelenb' iPoſch/ met bootg boogbeelb in byebe

&#n bient moet niet gbeacht bietſmaetbtboubt inbeſchebe

Spoon traegbepbt/maerbieſelfabeerſt met een# belepbt.

5Paar met ban't bepligh rechtſ bietieoſche buſp berbepbt.

,, Haeen ſtrengheritijterg 'trijch ſelb langbe beſitten.

a## ja! maer in#bingh mijn ſpeer alg bitte

ant ſp berſiaen bat gijp 'tſambt in een 25loet-bat ſtelt

ſºoo gijp het graeum opflitſt met kracht/ ennebernelt

«De #upſingijpan u nunbi bie mebe gheeft 3Lambtg-pachtingb

SPat ban ben2ºmpt-beer boet afneemt in gijeen hlepnachtingſj, ,

: - M.Gev.

#9oubt onſe #terthenraet ſooſaſſitſchg niet gheſtbien: T T

#opkuntbe&cbout niet in ſijn ampt of epſchg gijebien . . .

&lſt hem behaeght ſoo moet beiterckhaer ooch nernoegíjen/ -

Soo hp hem milbe tot ong raet en reben boegben.

3ck hebb boo, been# t bat ſp boen inben ſtaet

5 2aer alle billigbepbt. # gijp niet te laet

25eooght u quaet belepbt/ſp op de tiechten ſteunen

#n:
ſºep ſegghenſalºgje ſtrafb'pºle ghebaentbeemint .

aan beſachtmoebigbepbt, spat meerber is men hint

eet aſberbeſte beel (ben botſt op alert man noobe)

TBan be 25armſjertigjepbt/in# ſulth een te booben .

S2iet miſt ſoechtinbeſtaet. Bl.Yver. Cotijs per Gºratierg Borſt

leet bollfcbepbt miert beriſpt/boe bpſulehg plegſ)en * - - - - -

abijn antimoont ſmijgpt u tough/ matſepb ijphanbe beſen

Heijn bollichepbt bie ſal ben onberſaet gijeneſen. *

2 a ſtrafftgijepbt men moetgheb?upchen of be met

JPoo? b'onberbanen maer in korter ijl perplet - - -

3, Pie in boch onbemuſt het ſfeber grijſe hoofben . . . . . . .

3ſn't richten trota be 45oon/bie't eenbyachtlijck gheloofben/ .

't Bijeenbitig: miebat heeft ben #tandſter in benbupm .

gEn bouben miſſijn armbat bie methºtlang berſupni -

Aleoet 'tſelfbeſit met moeten op fijntjt boenfnbben; . . .

'Peſeben vanhet boſch/gijeen uptſtel meghen ſijben . . .

ſsooo ongueoubtſjept leert, bug b'afſet noobigb# - - -

#Boog bergijemeenſten en beeſtaete beboubenig.

#ſtage te lopen al maar in bºtbºunterſaten , .

-

Bocholivariawierf Ekſië afgetrut x 2
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sen. 1. Het bepligboemele recht/sneeerens ſoetgbebiet
dele. #och maermen met beſtrafban een bermoeſt en booſen .

35ebmingſjen b'op?oer ban een hoop bergbobbelooſen

Publ. Soo nu be booſſjepbt quambp beeg ſoo berr'bat ſp
-

Tac.3. 12ertrouben jaer bemacht: baer bp be HBeerſchappp . . . . .

Annai. Abon moeten mp alg banbeteghen-raet gheb?lipchen -

G2p bat het quaetſte quaet/te retijt marij onberbupthen:

«Een ſepben ban ben iñaet ſoo buipchen/bat het ſmaert
SPoog ſijn onthoofbingh u/ en bauberen maeckt beinaert.

Bl. Yv. 3TBaet batmen3p alſeen/baer heeftment licht te minnen \ l

obbp meetbat in ongig t3lambtg boogbeel mee te binnen
-

* Boot bepligb oubt gheb?upch/en ſpetten bie een ſchilt .... - . . . . .

Zijn boo: “Dobtgääerrit en 'tgraeubu/bat baerom moeſt en huilt

#Berſchijnt nu hier bangintgſom bieteomberhouben/ s

Thurci. I#oogt Alcibiadem bie upt op goeber troubueni . * * . . . .

lib.6. Abtaet op u olibt gbebylipth/ u metten eeng gijemaeckt . . . -

2iliſt 3pargijer3ijn alg nieuhue niet berfaecht

Soo ſult gijp IBeeren bp uiBolch gijeruftighleben/

Dio.52 Auguſtus heeft ben fiaet beeg leſſe mee gheghebelt

. M.gev. NBatmen op oubt ban ſtaet/en beeg u nieuñu niet macht.

## &Png oume5ijn. Meeſt ghevoel. ©hebaen in't jaer oan tijfen en acht
Bl. Yv. JBet392inten oberſepbt/ met leeeren en gije mijben -

M.gev. JPothtalig beb?pijepbt ſtelt gijpboo? beeg met ter3bben | | | | | |

BLYv. 3Baerom both aiſſe ſtrecht tot melnaert ban ong Hambt# . . . .

M.gev. IBeth/mcebt u boenig tuint/gbelijck een plantberplant :

Sen, in #eer ſelben melbekomt. 25ekomen nieume metten, -

Epiſt. 19eracht bernieuhuerg bie haer maeſt u millen ſetten.

Qu.lib. En ſchijnen b?p mat uieuing te brengijen ban het heut

2, inſt, 12erſmabembe een goebebnet en baſtenmillekeur, . .

- 3?een/meen/be oubtſjepbt en heeft haerſooniet laten boecken € , '

24ſ mat lup upten upſteetgranen upt paerboechen -

- -
boogſttptigh maghaer tijbt in't beerſchen en ghehien, - - - -

Tac,lib. GEn heeft ſjaet boeſoo boel alg nu met behmet hoogſten

15. An. Bug al'tgijeen gijp bepaelt/ en met kracht gaet omgo!ben

#g niet/ mant al u boenſalnoch beel argher mo2oen

, 3 ooith gbenoelenhan/milt gipgbeloonen mijn
2ooraeb ich uten beſt/Iaet bombe metten 3ijn

«Bijelijch ſp3ijn ghe meeſt/enlaet het boog ophiſſen

12ant graeum om op?oerg miI/of gbpſult bupten giſſen
«ter langij u bal beſien.N:# b003 een# Of,

Bl, Yv. 3TBat reden hebt# eeſt ghevoel. Deeg/##"het map te grof?

ch kan u boen in ſtilthgl noch nu noch nimmer

ſt dat uſaeeftig goet be beeg beroept te#aben ' . . . . . . . . . . .

-

19erſlapt ong #auben niet boo! u meruloechten ſjaet, - * *

Bl, fy- & ſet wat gijpſtght: Meeſt gevoel, ging ºp 5lin, Yyer, Cnijp ons nu#
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#au/nu/beiterthe Bobtgberbyncht moeten beſtreben :

2ant bobbeloog gbeboet 'tgbeen niet beſtaet inreben -gaaer ſchelb ong boog het ſchupm/boo?25ebelaerg/bie om bobt en

#iertoe ghekomen 3ijn: «Ennu om'tgroot gijenot -

#aer lºoeberg (alg.be 25?ach Acteon) tot 't2Been hmaghen

3Baar 3ijt gijp Rannen miſt beeg laſterg niet berbpaghen ,

#omt ſtaet u3Leeraerg boo? u lichaemº en u 3iel * * *

ofubeberf u ooight/ op t ſpoebightopbehiel.
-

#tomt ſjanben/ boeten rept/terbuijl mp3ijn berlaten

GEmplonbert onbettſaeghtjaegijt ſteenen upt beſtraten

25emaert u Bienaers bobtg/ſchut upt ber booben b?eef

'Gºgſjeen nietig ber baabt/ghelöch ich bp melen leef

ſloout gijp nu deelben 3ijt en maereighbe 3Laumrieren * . . .

19ilt beeg GBobtlooſen hoopt noch jongij noch oubt nietbferen : '

ºnaſ unat gijp ban ong om beſebaebt begbeert --
-

Zºalſoo ban ong/ alg spobt u minlijck 3ijn pereert

ſºbai boog u arbepbt u bier en hier na berghelben ...

'Ditgmet 45sbtgålbooybt bemeertſ en milt mp byplijch melben
£egijt bat Smout pberigh mil boog omg be bueer-mgaeth boen

ombat met-gbebersbaar tot gheenricht gounisſpoen.
Binnen.

Philotheus: Chriſoſtomus, twee Burgheren trecken het gevonden Kalf

na de Kercke, en binden het ſelfde vaſt aen een Pylaer. -

Joeraeſthet/ hoe blaeſt het fch âan't niet beſtieren gaen. - # ſ

ry e

#oe banſtbet/ hoe moelt het/baer enig gheen lieren aen/

3 Bant milith booſ/het loopt after/ en buil inp niet bolghen
-

25en ich bier 'tig meer baer/mat bloeg heeft het in gheſmolghen -

“Dat het ſoobarg en bmarg miſ/en niet gaen baerment ſapt. - Phil,

35taen ich het loopt/Ioop ich het ſtaet/lathiek het grapt Chryſ.

3Piſtch Poſt/ het mil3Beſt/milich ſpoogb'ſ het miſ zitpen

3Poptſach ich een half met ſulthe pyeembe buipen. "

'GEig alteghen be 3Ban hoemen het heert of ment Phil,

#ſſer nu niet een lºepen of maerſeggijer ontrent
-

Pie ongbe# ban bitbier perälaren//ſoulu:

3 2an bit bierſegh ich meer/bat boog ſijn groot gbebaren//toum

& Paert mee aembe poot mag ghebomben aen ſtichten ruchten
##bat# OO####

GIE J2Eſet 16ſſ D6ºkt t/ en Han niet ret in âoot ſtaellChriſoſtome ich bib u#mee beſe pootaen? Op fg - -

3 ap buncht bat bie mee ban't bpſtaen bypmat#heeft. -

SDe beſen ſchijnt heel ſticken/mant bomberſt ſomber bemeghen leeft/ . . Chryſ,

“Beh! Dat het hem niet te barſten en balt/ en mp bicht beftrupt mogben.

ch mil hem beel lieber met bit toum om ſyn bupch go;ben . . . . . Phil,

hebben hop gijeen noot boon't ballen of beſtangij 25 3 - vast
25 3 -- - - --

w
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Chryſ, Poetbat als een man: Phil stretat bemiuatuoont Chriſ 9'tgaetſubangb t

: &olet pooljou/ hoopje mel/battet niet gaet op mijn ballen/

Phil, 19oe ſtaeje en ingeeſtiſſet al ban't malſend

ſtom baeſtje of belup foubenu beſpottenſeert -

#ou ſjanbenſtaen niet aberetijtg/ ofugeeſje booſ't berrotten heer/
@Lenig noch ſoo na niet als jep melmienen//ſoubt/ . R

Chryſ. #ch han't niet gobben: Philo 3Laet ſchjouban bienen/tboubt/

31aet of/ſietbaer komen tnee Pannen ong tegbemoeten/

Mieuw. 22ienben hier bug beſich abobt miljou arrebepbt berſoeten:

Phil. TIPp bancken u byienbeltjch. Iaucke. âlBel houje't Hitaifbp be poot?

Chryſ: #amp hebben't gijenomben en bochten battet boo? beelraſen maerboot

OPntloopen ig. De ſlachter/ bug mag ongboognemen

GBp batbit bier ban fijn rechte beer niet ſou berblemen

JBit ſelfbe aen beiterch-beur te binten en mat batmen meet

3gnietſ om bit terecht te ſtueren mp atbepben heel beſmeet

«En boember beel moepten toe om bat baer te blijven, en -

'&Lig monber (naer bat alle binghengbeſchieben naar 't ſcij?ijben

&Pft beropbommeerbeperck)bat bit niet en gaetbaert moech moet?

Mieuw. Boe! het miſbaer het ſjoogt/mbel benjenocijfuichen ſlechten bloet
&Pat gijp nopt hebt gijeboogt of perſiaen batmen het niet moet lapen S

iPaer het laten loopen en bempthofſiſt nerbapen

J2e megh laten hieſen/ maer maer het ſelfg miſloopen

'@Lig al boo? onbebmonghen ghetueeſt/ bencht batſmaerlijck balt het knoopen

12an oume honbenbie berupmte zijn gbement . -

JPoen b'eerſte banbitiongijeeng over bombertjaerghebonben mag ofoutrent

ilton het hem boem in gheenberiep manieren begijeben te gaen

Bet mo?ſtelben het bock upt/'tſocijt een nieuuwe lenen aen -

JBooy gobtlooſe uppljepbt/ uuelluſticijepbt/ en hoberbpe

dºn'tueruloechte# baer het meemben bp te tpe

2ulg het in benautſjepbtſou meſen om boogben manbe Beere

#Reupt te boen/noth hoopt te gaen in fijn onghebootbe Heere -

&oolangb ban alg het met bieÃbuſters maer bebupmt en bebiſſelt

#eeft hetghebleben in een hupt, en heeft ſijnſjap: ſomtijbt permiſſelt

#aer manieren ghehouten/bie tot ijp heeft een @Leſtament ghelatenna

&bijn5?acomelinghen; Dit igb'oogſaech batterig gijeen platen na

3il?aerom bat het recht upil tegben beſlaan ſtrepen.

Phil. âlPillen mp het bamboen beel upt ben ban lenen? -

&Pitſotte malle 25eeſt/ en ſtem moat megh het ſal ſteuren nut

Iaucke ºpliebeboetbat! mantbaer ſal byp matghebeuren nu

&oo mijn iPfeumeg3Baet mp heeft#boo?ſeggijen,

Chryſ. #th ſal be knoop loſſen bieita eerſt hebb'gaen legghen. - - - - -

Mieuw. #oebanſtbet! ſjoeſopingbt het! och hou met in broogh! . . . . . . .

. En let unaerbet loopt; Philo. Hget fietſpringbt baatſoo hoogh/ -

Mieuw. Een beenopt ſulthen ſpronckſ in Etercht of op #terch-h len

Oftſalnotbutellagheruabeſt vreught inrt waterballen - - -
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gaaer boot berbinthentuantick heb booſſien

# mijn boom boebat het bºſje halfſijn felben ſal mien

an eerlijcke bchapen bie het met ſijnſtaert gaet bupſen en finetten

«Dug bolcht het batelijchbaer ſtaet op te letten,

312p boen het milligſjijth/ en beſten bit hobollighe JBier.

# bat gijpt boogt trecht/imp ſullen u ooigben hier.

ombat gaeje boo?/ en huilt niet toeben/

&ôoo hoopje beſ2goo-pgehe ban het hooft ban be 25oeben

“Die beter een ſatiachſaluer/alg 123ebicant lijchenſou:

3Baert bathp boogbeſen bet3apl niet ſtrijthen mou/

2lig ſjp nu hoºg boo? be lºgeeren heeft ghebaen. -- .

SBat bequam ſjem alg be hat bie be buo?ſt ſjab gaen ranbenaert

«En ſjaer 192oum met ſtreelen baerna huilben papen:

"# bat ijp nu be Beerenban beerg komt blapen, ..

e laat komt baeth berou/ alg ſjetboo? buuangijgjeſcſjiet/

“En alſmenſuichen een bet preken om 'tgijenot berbiet.

193ienben jep ſtaeternotij#3lBaeriſt batje heen milt retken

# ſelt een mongher ſien van bergberheerbe gechen

fe boo, haer epghen ſomb'feer bitterlijck berlept moſben e

QEn onber: Lucifers ſteert/ban nu boo?ta rbept mogben. Binnen.

Krijghs-Overſte. Burgherlijcke onderrichtinghe.

9booghuerbepen Jºhaeght/ beſtuertſter van be &teben

#ch bibſos't meſen marblioolboetmp nueen bebe

©fb'®oglogijg begin macb mogben boogjeſteit

&Door botſten of ben fiaebt/ of boog het G5gaeumg ghemelt? s

3Poojtg of een timptman bie om ſtaat ſtambt heeft gbeſmogen

3Booy'tſchitteren ban ſijnſtaet niet homer: marij te mogen?

ſlechtnaerbigh bit ben Begſtbeb2bben han: ben ſtaabt

en 't Spaeum onnut5ijn nul en noopte totſuichenbaabt

b'Eeambtſjaberg banbit merch bieg ſmaarlijcſt 3ijn te ſtraffen

3JImaart ºp koſt in 122ee / boo2tg4Poglogij ſteetje beſchaffen,

meat nu n ſmaert belanght'tgbeen een banſulchen boot

3Pie onruſt mecht/ niet fgrechtbaerbfgh/maer ban moot

G2m taenghebaen ghemelbt met ſelfabie af te meeren/

32e fiebenen ben leap en milbe Dieren leeren

3Booy pulp ban haar 3Batup?/ in tachten ttmeeſp nu

aatſelben bueer herbeeit /ofban een aet of u

an u perſoon/u 12olchtig alg gbp ban u ſchouberg

#Laat ballen boet gijemelbt / en ſo beſchermt it Gºuberg

3 Bat ban een ander peer in tubeen moet gberucht

2JIg#umebegbeſef nu langhen tijbt nerbrucht

iſ Bet iſ aanme-macht berloſt. Cicero bier ban berklaerbe

3 Batſelfgigbeen goebe 45tabt ben bloebigben Pologpaenbaetbe

Glen maer om troubertig plicht / oft meſbaert wanbeberg

ſCrouſjept ghebgeben moeten 3'u blijft ſo ich leeg

Chryſ,

#?
Mieuw.

Iaucke.

/

Mieuw,

Chriſ.

MienW,

B,Ond,

Auguſt.

COntra

Fauſt.

l. 12. de

lege

Cic-pro

ibidem,

Saluſt,

lib. 2.

deKep.
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ſalot be berbonben/boet u manuelſºta beeinaerts ſtappen

'Daer ſjulpeig banbgen/ en trouwne byienbtg b?untſchappen,

Rhet. 25p Ariſtotelem banklaerlijck beſtijnen en moet

adAlex. Pat/ mien ghennelbt bequelt/fijne ſlaanne-bogghtomgogt

HE2et ſchootuyp mapen om het quaetmerraet te beloen

&oo boo2 fijn 25loeb-bermant en b?iembt/ alg boo2 fijn epgijen ſeiben/

âPantſoobeeg niet meerſtaet/bet gheen het ººgaeum aenboet

Cic. 1. Ben 25urgher / biebaer ban be 3 Bacht heeft/ fijn gſjemoet

de Off. #g ſchulbigb tot het uberch/mant Bpſon meeb'gheſellen

#piet bpijt ban'tlaſtigbjuch / maer toeſtaet betgiftebellen

&p't ſelfbe ſitur bolboen/bp bie batig bemacht

JDat bit bereenbe3lambt / boo? 'tgobbeloog gijeſlacht

#Baer bit haar boog beſtaen/ſal onberbanighſinielen.

Ambr. Hºoogt bien beboeber banſoo menighbupſent Zielen

de Off. âlBat bat bp aen ongupt/mie om't gjemeene beſt -

betbeemt gbeſpupguerblijft be Boogberg boot tenteſt

#mbten ſtetijtbaerbigljept ooſtomen heeft gbeſtelten

SPatbeeg gijeoorloftig/ſalniemambt teghen ſpreken.

IuſLip. 49mber beeg bechroth ſult gijp ſtueren buatu boet

c.4.pol. ©fſjanben reppen om een anberg#en goet

lib.5. @Pontnemen. Dat ſoo eerſt pleeg JJe be ſomepnen

- gang opentſijch belept/bebloepentg ber3Fontepnen

Cic:3. SPat boo! ben bolcág hambt enſuuaert/bropvoerig je miertgbeſocht

de Rep. @Ier boot / tot hier toe heeft ghemeene nut be 3Lant en geel gjebgocht

25eſonber om boogbop. #on u mogt afgijenomen -

, 12 goet/ ban boo2 gbemelbt (tueeſt moebigblaetſjetſchgemen)

Plind. De mapenen aenuaert. (toch eer gijp baet heen tepſt

22.hiſt. B eeng gijenomen goet in't openbaer meer epſt.

cap.2- JBet moo?ben eerſt het gheen hierig ben menſchen epgijen

& ic. I. GEn b'amber “timgeet gijebiert/fgoſp ban niet en nepgijen

de Off. H2aar oogen heel berſtopt tot u bgunblijcke bee

JBan boo2 belaetſte blucht/ſjetſmaert rutht upt beſtſjee/

KPit miſt Archidamus boo? «Lonintklijche oogbeel

3Banneer ijp riep/bitig/ 49 (Balinen/tot ong boogbeel ;

Apud &ooſp mooi te boblijch recht/baer alteſamenſpoen/

Thucy. &#n tonghelijck ong ghebaen baer ſoechen te boſboen

lib.1, GPat nu 'tſchpn-ſjapligh Boſch bit meer te legghen pogijen

42mbat een ſpeer in't fijn / en ſtaabt niet ſou bermogjen

SPitſelfbe buptenbaergheſegij te ſlaen bp ber hant/

Cic.lib. &g mint. 3Die ig ſoo trotg/ſoo cloecht/ enſoogbemant?

12.Epi. Pat bp berr'bupten âracht 'tghennelbt ſluptaenſjnboepen:

Jo- . ºJo2t mat u Livius gaet ſegg.benj bie miſ bloepen

Livius #itbe rechtbaerbighept: behoubt #Batureng moet

lib-9. En neemt beſlPapengaen/opbat gijp quaebt berſet

iïechtig tghetrochenſmaert boogbe 45ſjemeent/een oume

- - - - - - -

v- -

âPiene
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âBiend reben heerlijck##
2 güeeft tot een beſlupt/ en ſept/ beſt bat een ſterft - - - - -

2 ligbat ben beelen ſtaet/of'tgantſche Lambt berberft/ -

' Dugbyeeſt niet mat gijpboet/alftig tot 't3Laubtg meſbateit,

eier op 'tG5oblooggijeboet/mennoemtſe 45obtgbienaren Kr.Ov.2 ºntmoogt met moeben bitg bat bitig beroebe Bobtg ev-WW en

& Bie ſjaer boo?'t Göyaeum ontbint/boo? al beſpijt en trotg Aug. li.

2 en jun/ en dºobtghebaen/ mocíj burben ſp merkonben: de Ver

#1 maert ſpſelber beenſoubaer uopt3ijn tot ſonben. Deum'

l #Baer ick upt u beſpeur bit een “Pubt-ſBaber ſpreecht Burg.

, &#n maer ig'tgijeen ijp upt/maer tot het ſelfbe ontb?eetât Onder.

5àocijpetg het gijeeu nu niet en bient opſulcág beriſmegijen:

25p berechte Pienaerg bobtgig brooglogij niet gbeleghen

&Dat ig 'tgbeen ſomb'baer ig/bocb batſe niet en3p -

Gbbeboert boo, giertchepbt/of meetfjepbt/maer om bp - Ibid.

2et ongjeruſte 452aumn/baer boog te zijn in byebe - --

& Pat baſt gheklupſtert blijft/ en bie ban bpome3eben

&#behulpen en nerheught/ºfſg berechten5ijn :

'Bat meet berHPeerenſ eer/'tblijft tuſſchen in en mijn ,

GLoch mat bat inp belangijt/ich laet beſe rebellen . -

3Bant 'tig gheen nut beſtaet in groot gbebaer te ſtellen Se, HEd,

SEen ongbeluchicb up, bol haet/ oproer en tmiſt e Aug.

&Doet meer alg al't Cieraet/ manneer ben teerlingb nuiſt. Cap-25

52iet inben ſtaet ontbgeeckt ban (5obtlooſ gept/'tbermoub'ren Livius

25p 25urg'ren beeld mag groot/inanneer ſp ſaaijen plonb'ren - lib.3o.

&ooban bien bapp'ren iſ Pan/ alg mebe ban bienaer . Sueton.

ålerengiyupg het boeten moſt. Paerquam beiterche Abchaer - -

JPiebit noch prijſen boºſt/algofbeſaech mag bepligb/ -

Smout nam belaſt op hem/ beeg glipten loofbijp bepligh * . .

De Hamben te betreem/ngpbanibet ſpoblijck recht - - ' . . . .

3 Pienbyoncken tupmel-ºbeug/bien btbeſb2oth/bien ſlecht . . .

&Ie lijnen/habb om batſjp hem niet hoſt regeeren . | | | |

JPie riep Baegh baube ſtoel/tſa ſpannen miſt u meeren -

5ſteijn goetſteſick boo2 u/ mijn leden tot een pambt ... . -

'alig melig beheert met hem boen habbº bin aenſijn Bambt " . -

«Een nagbeſnaum maer mee ſjpbo?ſtſijn quabe5eerenkloumen. | | |

#Ich bauch u#emelg-25eelbt/eni?benit alberia,oumen K.Ov.

aat dat mijn fiaume Eneeſt in tienen meer kantoen . . . , "

23ſch blijtigij ben berepbt?#ſt bat gijgt, miſt ſpoen -
-

-
- Bur 4.

&Lot b2ebe hanu Bolchſ baet toeſaſſelt uraben, Onder.

Abeer gaerne lupſter ict. Burg. Ond. De ſterck nu ſeer belaben . . Kr,Ov.

iſ 2et uptgift banbeſpijgaen al het neemt gijeſpupg

&Patſjaer &olbaten# ſtequeſten op't 5tee-ieupg

toe #eeren ſullenbaeſt bit bolchg bette b2eken,

- ; i

3 'ſ Lig
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Krov. Eigbapper overlºpbt 13th menſen met u te ſpreken -
#Beer op een ander tijt;jBe 1320umJe baert baH muel.

B.Ond. De lºgeer ong?lanbt bcljoet/ban meer# en qttel. Binnen,

Coſter van de Kerck. . . . .

Coſt. - © monternopt gheſien! Homt 1Boſch ren nabe ſierthen

- 25eoogbtong Dienaerg abobtg3ijn ongfjemeene uuerthen/ -

ſlBaar mee bp nu bebeſt / bat beſe 3ijn be gijeen . . . .

apieng ſaligljept bp ſoecht/Yuaerom bp heeft gheleen

*#####".

-

. .
-

*tGertl, oo mie batſp nicuſgierig ' s . . . -tic " en ſief berifterthen-raatt/upt gantſcher herten bperigh/ | | | | | d

Spie gaet nu na beiterth/ maar menhet fialf rijt/ - - - -

Gomarus Gijberfg/l)eer Roelof bicſt en mijt - - - -

JI?et Eliazer, 3ijn be lºgoeberg van bepalen. -

STDie boo2ſtaeniaen ben ronup. Kalkoen-neug bol bper ſtralen .

#Bet gobbelooſe Smout, zijn ſlPachterg ban be poogt: .

45act ſiet bit uuonbermerſft/ 'tghren ſp boenrechtenoogt/ . .

#ck blucht nooit mijter orn bit momber te ontbechen. . . .

'tGem. ,,Spitig beſtraffe bobta/hierbootſalſp bermechen . . . .
Volck. 12eel onbepig in ong 3Lambt7 totongleebtmeſen ooth *

" Bit litaiberneſt boen ſlaen met een bergiften rooch/ - -

- «En ſBenſchen boogberbalſcht boem porren tot bebaren/ , 1

plaut. ©ftjaer berſiropen gaan/recht al#te mintbebaren/. . . . . . . . . .

, ,,i ſpant «bobe niet ureb?aeght be ongberergtighept/ - ,

ie ter, #p b?epgijt ong: «En bp heeft om b'liſtigſjeen gijelept. ,, , t . . .

25. '2tig mebelaſteringb/ onghelijch tong te herpletten

#cleſ, gen ‘tiſtiſch nan b'een gheſlacht tot aer te ouerſetten/ . -

cap. 1o. iP?pmoebigb roeptch biegbat mp3ijninbegee

#et ongbeanthert & chip/uolfoºghe bºuch en uiter | | |

Huſt.Li. gangſtuer Wong raabt en baabt nerballen en herehben.

#3 Bnn behenieningg, die veel onrechtvaardigh#ebben.
Cap. 4. #et rech: beruaiſchen ſp / noch houbenſpbeſpot - - - -

peiſiſb ſtºet begberechtighept/ontſien gijeenfingſjaer «Bob.. - * * * * *

#ne. JPie beeg met reben laet / ombat ſp op hem blaffen,

Home. GEu bit beoo?ſaech ig bathp ong Homt beſtraffen.

iſia. Ic. Dan both mat noo! gijelupt ich hog?? ſjaer ſelfg gijeboet

Pat nu ben iBoebber ſteelt / ban mie iſ opghemoet?

&p trechen thialff beo2t met fineppelg en met ſteenen

&p bpagijen beeg. #ch buatſjt. . . . . . . . . .

Oproe. - A - Aw 35bp bienuaen bebeenen

Gemee. Ban bit Dier 5ijtghebetht/ſult boog en om beÃbtabt ,

- #ooghp 45obigainb'ren 3ijt hoo?trijben; “Bbp bfeſat :: . . . . .

#iet bomen opſult meer gijenoert 3ijn boot beſtraten/,

#et epgijen liebt gijp ſilltuneer op een nieuaenbaten . . . -

t&gjeenglypſoughtinbeitertiliuernorght ons ſamen niet -



3Bat gijpteeg 132e

op maſſe eoſch'renniſ te buechen tot maerachtigij

- u ſtijgiſti âBoogbt/ of gij

“#
3eie mueet ſchoon mpnubiet / bier na buteet'

Singht op de Voys, Verdwaelde (oninginne,erc.

I.”T# nu den dagh van vreughden

En 'theylich jaer ghety

Van't Kallef,'tgheen vol deughden

Ons komt uytd“Hemel by ,

Opdat ghewis,in'tgheheugh'nis

Vannuſouw eeuwigh blyven

En diet verſmaen,trots wederſtaen

Noch van Godts Kerck verdrijven.

2. Eeniſſer en gheen ander

En dat is “theylich out

'tGheen wy nu met elck-ander

Hanthaven,ſchoon men ſtout

Ons weder ſtrijdt, en bits benijdt

Vervloecken,laſt“ren trotſen

Toch al ghewreeck,en ſcheld-gheſpreeck
Ons quelt als windt de Rotſen.

3. Wie dat door malle grillen

Wantrout van ons#l.
En gaet veel reden ſpillen

an onſe Kerck en Stoel,

Die laſtert Godt, die haer tſaem tot -

De Helſche wraeck ſal ſennen,

De Raden die, ons wijts ghebie

In't minſte niet erkennen, ",

4. Want wy zijn Moyſes telghen

ropheten als wel eer

Melchiſedech, dus 'tbelghen

Van haer ſtreckt ons tot eer,

Want deſe quelt, wy zijn gheſtelt

## van de Kercke, ..

Waer is gheweeſt den heylighen Gheeſt
Die m'noch klaer in ons mercken.

5. Sy willen wrevligh wreken

Dat deſe Aron zy,

En dat den Heer gaet ſpreken

Met dees als hy# by

Dien Abraham, tot wien hy quam -

Wt hooghe Hemels zalen,
- - - - - - - - &E 2

A

p mo?t Iogbemachtigh.

ſamen 3ijn.

ugubenbottirroepmrijtig bus frt ritt

r

* *

ro

Tot Wien

Goma

IllS,
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-

B.Ond.

d Iuſt.Li.

lib.6.

Pal.c4.

B. Sor,

B,Ond.

Tot wien hy ſprack, gaet met ghemack

In nieuw begrepen P

6. Waar dat wy zijn ghecomen -

En hooren alle daegh - -

Zijt wellekom#vromen

Bevrijt zijt van dees plaegh,

Voort# het ſnoo, gheſlacht Pharo

Verdrincken en verdelghen

Dus lijdt haer vloeck, houdt uaen't Boeck

En Chriſtelijcke telghen.

7. Dit is't gheſlacht der booſen

Een rechten Antechriſt

Den vloeck der Goddelooſen

Een ſtut voor den Meniſt

Die d'heylºghe Stoel, door quaedt ghevoel,

Nu ſoecken te verpletten -

Door moorten brandt, het Vaderlandt

Na haer godtlooſheyt ſetten,

8. Maer de grootſte albeſchicker

Wiens oogh noyt is bevaeckt
En onfer doens beſtricker

Nu voor u Kercke waeckt,

Opdat u eer, bloeytdoor onsfeer

In ſpijt van ons Wyanden,

Wiens wenſch is, dat ons ſchip moet dra

Op Klip, of ſtuckend ſtranden.

- -

Binnen. .
N-

Burgherlijcke ſorghe. Burgherlijcke onderrichtinghe.

&tut/ſtut/mp met uraebt/ 9#emelg onberrechtinghi.

SPer 25urgberen op battch
belueerbaenſtaenbebethtingb

#ban tonghetembe byaeum/bier binnen beſt Aetee

&Igbeen ongbeſtabigſjigſ en 'tſmaert boertupt de ſchee:

#peer/ mat bat icſi
oermacb/iekthoonmpitubfenſtplijtigh/

#baer matbeoogſaech ig/bat ſpijaer trotſ en ſpijtigij
3Bertſjoonen aen be ſup/tch bien te moeten/eer -

#ch u met raebt en baebt belpſtutten beſefteer . . .

#ch hoop niet batſe ig uptſmaebt ofbºuchnerreeſen -

QPie't meeſtenbeel begint/ofboogperg guaebt teugeeſen:

iſ een 45obbelſjchietiendin:#tuaarom ſp .

&oo Dapper twiſtenig boo? Bijeeſteliſche boogijbp

JBie beſeftijnenboom al te meel toegheben.

GPitig beberbebaer bp beel moet afgheſ

2elg Appius bepeſt alg bp ſuptruftigh kreet/ - - - -

#9et#olch boon ſlappe toom broof-baanckenfg en injeet

GPitſtifbe ig ban baegijmp notij een hoogghe.comen. , ty

,-- not boogba

,
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apt boogbmoebt/meringbijeeft bit Dolchjen niet te ſchromenm't# niet ſlee## Onde ſtg?

gnotbom'tHºeplighâlpoogt of ºntoel/maer en bet ghelt

pneeſenbat glippaerobootrº benaere ſutt in boeren

om b?lmpten te bekleen bug ſtellen ſv't fntoeren/

dranch 3ijnſe inbeſliſt / nerbrugbt eerſt banghelaet

ſtijgt miſten 3ijn in't?Laubt / beſtaetonſchetſtaet.

“Dan rotmen bagh en natjt / ſtil komtmen bp naaſtanber

Haenraebtſlaet ſjoemen mecht/b'een oorlogb upt ben amber/

jaaar mat dat hier ban 5p bat ſalicht overſlaen/

#ſt bat mijn ſpeer belieft/ en u ten beſten taeu

#m ſtutten bitg gemoel. Burg-Sorg. «Baerne. B.Onderr. #n het eerſte

Ahoo ſult gijp ueberſtaen/ en niet altig op't beerſte,

meant in't begin'tgua crupt feer licht nooit uptgherucht

gnaltbegonnen quatbt inrt eerſt met beſt berbrutht/

jaaer Tulli ſin-rijth leeſ bugfietghpºt meert/ meeſt machet

&Iermijl't niet heeft boogboogt het bieptſte banu?ither/

iDermdenberg tot baar ſenbt banaenſſen en ban macht

Bet# raebt berciert/bie ſmeechenbe haer tracht -

Bernietigbengbegeel. Burg-Sorg. Aboubt'tſeſfoe mp niet paſſen?

'Hababb lienerbatºtontſarp en raabt meet in u maſſen

Ontraben ick't niet ſal bat gbpſomkbijl ſuſdag boet;

“Dit Caeſar heeft gbepleeght/ manneer Üpſtingbgbemoet

oPp Been-bijck/ op batm'bem eertnaerbfghſoube byeeſen:

Auguſtus gram gfjelaatſ heeft boog een tocht boog beſen

32# erighe trouppen aenghebaeijſoo grooten ſchgieſt

QP)g #boo, bluchten. Burg-Sorg. Abtercht mp bug ſalich

Berftout 3ijn/enichſal beeg Göobbeloofen tarten -

'Gººgheen bat begrepen te ontnethen bloopeharten/

alPat ken 'tgjemeene Polcké 'tig boeberſpannigh bitg.

Abeer reuckeſoog tot gijenecht/en meer filepmunoebigj/ mitg.

et 'mel be bypileptſoecht/ en bie niet had betuallen.

e#toch manneer ijp laat een luttel hbaterg ballen

n een ſeer 3iebenb'#Pat/beneemt ſter rat begoo:

an'tſelfee/alg ſo een beerbiegbemoet/hetſnog

(ſPpgo Bolch niet acht / maetſet ſijn krachtbaartegjen

& Perf, ſooſe 3ijn gijeſletti t/boeſalmen ſjaer bemeghen?

JABijn5iel flaimt in been eag/ſe ich bit oberlegb.

iëet ſchitterenbeſmaert beſterchte neemtſenneth

4Daar beſlecht ijebigbig/ baer meberijnen hoeben

Abeer krachtigſj/maergijp bfent opſulckg ban meer te toeben

25eſien tieebtmeſen. #eer batig bat gijp bebencht

gaf be ſnel-grijſetijt uigbeen gheſonthept brengbt/

iſ het gaben/ſoeckt bit 19olchſeer liſtigſj te berlapem/

t Debeeg met ſtip / bieſjaer ſteetg moeten -zeevisat g met lup / bieſjaer ſteetg moet 'z: g@mtot

rr. Dat gop ban mogt gbequelt

B. sor

Tac. 1,

Hiſt.

Sal.Or.

Phill.

Tac.14

Annal.

Cicer.

Phill.

Tac. I•

Hiſt.

Tah.3.

Idem

n.Hiſt.

B.Ond.

Luca.5.

Tac.I.

Annal.

Lucan.

Ibidem.

Livius

lib.6.

TLivi.

B,Ond,

Tac. 1.

Annal.

Hiſt.Ir

Livius

lib.2.

Taizhi
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- @m tot hetſclfde merch banbabigb mee te zijn ...

j?och ſoete Ynoogben/bie ſpbeminnen/ looft nu mijlt/ . . . . . . . . . º

3lanſth erbarenthepbt/be ſlBolfſaet hem niet techen : :

Plutar: 25p #Joyen/maer het iBolelt menmoet met boozen treckett

po.Col. #it fijcke ſaheu looft/blijft tmijfelachtigh ban oart - * * *

Tacit. 19aer aenſlaghen gijp heuut/baer mit ſa ſelfg haer hart! . .

1.Ann. 't 3ebºogh batſjael ich inſ met HPenſierg op/ en beuren:

#Beel ſieber haer bebgieght/ban gijp haer gaet berſcheuren , --

'- &oofp gijecomen5ijn boogaenmerth tot berouwn.

B. Sor, b'Op2gerberg falich bie oach ſparen ſeght mee iPyoum?

B. Ond. #et meerig aig gijenoechfoo gijp bie ſtabigb ſloofden -

Lunus g:n hiſten't Bolch fel aen/boet boet boen met haer hoofben/

lib,28. &p t'ſamen 3ijn ghe meeſt banbabigh in bit merch -

B. Sor. Bepnſt/4Beunſt/u iſt/gijp meughtſ blijft moebigij ſjoubt u ſterck

B.On. @Lotſparen/ urant bat heel benzij menig feer ſuaerlijtk . . .

(Le ſtraffen. Burg. Sor. iBan maer bat be miſbaetſp?ootſeer klaerlijtſt

B. On. ©ng te verb2bben ſtaet/ en batig al ben hoop. .

. Boet nopt gheen onberfoerh/maer neemt man hier u loop
Tacit. &Zot ſcg Tibery bie u raet niet te ſoecken : - w

2.Ann. @m t'onljeplbatuerſchuplt/ſoecht hout in looſe hoechem.

B. Sor. 't Bermogſjenig bp mp en 'tlaten. Burg.Ond. @Pieg te eerber . . . . .

HP macht ſſaſijcſt ontuuënt/ en ſet u gramſchap neber/ . . .

#Ban nuban raet gijeenſtael/ ſtaatg (#eeren te gheb?upcken. -

Cice.ad Boo2t Bruti ſael'ghe4Leer/laet bie niet onber bupchen

Br.Epi. Batmen binlantſthetmiſt beſt op het ſeert nerbiet

«Enbatmen met gijeen myaech op bronermonnen fiet -

#ooo falſjetâlaerghelupt/banſoo beel bupſent 3ielen , . - e

1?faem uerheffen en bemoebigb boen poo? u knielen

Salad. 45been meerber cieraet betaemt ooch «Ioninrit op ber2Nerb

caeſ. 2lig boo! be 25urgberg/mlaer noeg hp fijngheſel ſpaert

«Enſoechtſogbegnemeent tot fijn belieft te krijgbeu:

3Baer baube ſtraf/en milich boogbeeg tijbt niet ſmijghen

Sa. 1.de SPie ghpaen beſen boet/bie ſjier ban joofbeu3ijn. º

cler. Hºu bebt gijp ban ben raet/uan m2eet of goet te3ijn -

JPie gijp hier bupten ſoubt/ſult nepliggpleggen burben. , , -

B. Sor. #2e IP2oum hoopt mat ghehrijt? Vredighe Ghemeent, #et italfig gbeſturhen

dºet al be lºgeeckerg, Burg. Sorg.âlBaer: Vred. Gem.Hëeer in het ghereeijte tp

B. Sor. #oe meet gijpſuler? Vred. Gemee. JPijn beer up mareuber tſaembp 7

#Bitgbattetoug m2eemt bocht. Burg. Sorg.Smout mee en Eliaſer. - ,

Vr. Ge. Gommarus, Roelof, en bien overgijchen Raſer, - , -

#Pijn igeer meet mie ich mepri/fgn naem ſpeelt mp in't booft , - .

#etig bien Boghel bieſjemſu0 babb ofeſſooft/ . . . . . . . . .

Sºat ijp labeeren moſt/op batſjp niet ſoum miſſen . . . . . . . »

'De #upſen ofbemuer/of inbe uuple geut te miſſen/ : : : : -

&ijn acnſicht wijſt wel upt/ want batmieſtigſijnboen. . . . . . . . »vie -

º: - kaL'
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'&ig 3onghe &aboI/of tig aliag ſtalhoen , ..., B. Sor.

jaaerick u beſpeur. Vred. Gem. #d bieiſt miebe lieben -

#aumenſchen in ſtorhell om baer ſoo te ghebieben l

#et 49olck te ghepen beheer/algſgbier Hongberg been. j

leet umag hem baer te heet / 3ptſſèannen nu te b?een - B.Sor. -

45obt Yuil u nu bou?taen beſtrichten en beteug'len . . . . .

«bijelijth be Hitloch ben boet/haer huphengmet ſjaer bleug'len: -

«Enfal be #eere meer berlichten met de Blann

19an maerljept/bie ijp 't&BobbelooſciBolcſt ontmann .

Op batſg met be beught/ban nu tot teeumuigij lepen.

Hep bringijt bieſelfg in ong/bpſalong niet begbeoeu - - - -

iBaetpijnelijch ontgaen/ boog omg quaet boenen miſ.

4912aber biet al ſtiert/Haetong nu lenen ſtil

#Betonſe25urgheren ſchaar/betuleeb2acht bupten ſlupfen: * .

3Laet ong iſïegeerberg #eer in metentbepbtſieetg ſprupten

Heertſjaer rechtbeerbigbepbt/met heuſelijch permaen -

2ilfban ſoo mo2t belooft te 3ijn u onberbaen. 1 . .

Mieuwes. Iaucke. , Chryſoſtomus. Philotheus. - -

Iaucke ſlachten eerſt b'ongfjeloonighen (GIſjomag/maer nu mjaaratſjtigh . .

#oubt op het ſelfbel mant ppſachtiialfbgenchen/ en ijp hoogben filatbtigb - - - -

et beerlijch gíjeroep ban bieouetbmaſeſotten//baer ,'

och mebe bambie ſterch-uplen/en banbe%20obt-rottem// ſchaer

SPie ſjaer 19oeberg om julp / niet helpen bo2ſten.

42 peräeerben hoop ! heeft belieft in u lup bo2ſten...

G5ijeen meerber jupſbeſtingh gijchabt/ſo iſt te beerlijcſt - -•

«En ich ben omſulthe ſhaefg/alg behmoop aeube man gaet/niet begijeerlijch/

âBilich mat ghebenich gheeft/ maat niet om Benſchen hulp, -

Neptunus#bp Plutonem boem ouerſetten in een ſchulp Iaucke.

GPp batſe Belzebub, Lucifer, te retijt moghen regeeren/

#och met ſjaer beplighe tonghbat giſjeſpupg beſmeeren/

<ſpat in b'2tfgronbt bupten alle manieren mo?ſtelt:

Asbp 3ijn nut alg ſjerſtelben op het ſchoonſte gijebo2ſtelt

aep meten ban'traben/ſp heeren beſlagbenibaer! -

#Soulſen ſp foo moelen en be H2elg-heer plagijenbaer Chryt.

2liſſe bier met het ºp?aeutu baath be #eeren hebben ghebaen? -

3.oo berloopt Lucifer be lºgeſ, - - *

Chryſoſtomus meeſt oner ſuichg niet begaen Philot.

#ſalſe ſo eerbiebigh boo? hem boogbnmangij tgeeſen boen -

-

immer meer goetheer boot be bitſe tongh ban beſe bloen .

*SPoch ſp ſullen't bulbigh berbpagijen/ om batſer toe oerhoogen3ijn.

3ich miſbelieber een E3elſ of onghebooten 3ijn Mieuw,

2ºlg te b2agijen biefcij?ichelijche pijn bet libellen. -

#aer noot gijebal ſal ſjaer meer te b?eben ſtellen Iauckers

3laaecht iep gſjeenſmatighept/maer ſetje intmibbel ban

4Bobtg tegijen mo02bigjepbi/ milt hem baet bibben ban

Om Muijſe



-

MieuW.

Iaucke.

MieuW.

Chryſ.

Philot,

Chryſ,

Alle

gaer.

* Finem in Poſuit 1. die Aprilis 1628.
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42m tuijſe beeren/ om p2ebigje mambelingh/

&Pm be oube ghettoumighept inberiſlàenſchen Banbelingſ,

5?ochbat baer ooghen mogben gijeopent mogben/ om te ſteil r

#Biegroote Bieben/bie niet alleen het goet/maer het bloet ſtelen van belien

«En mueten dat met een miſſe-maſïe ſeer aerbightenerbloemen.

Iaucke ich raeje batjeſe niet uilt noemen

#aet batje beel beter bee / bat gijp u## gaeſten

GLot 45ob te bibben om berouuan ſuicka te ſien in u eben-naeſten/

Abaligt, ig beſlaan bie hem betert moſter immerggheſept.

25etert! #a alg ſcharp 25per op ben tapſ is immers goet beſchept/ .

't&Lghelt ígbaer te ſoet / ſp hounen het niet mijcken;

GBp een aer tijbt baer man bleeber, maar laat nu kijchen

3 liefoeteghen ueben-maeſten/boet immers een amber niet

©atje niet beelen meught/bat u felmen gijeſchiet.

SPatig meleſept Mieuwes, Bob Iaetje bat bolbrengſjen. ... .

#nſeltban teſamen poo, ben?"ſmoghenben GBob/bat bp builghebenghen
G2ng hier in bit# oock in't eeumigh lenen -

#nraatnaſijn hoogſtenighept beſtieren/noch int rechten mijfhept gijeben/

«Pp bat bop ſjier byebigh nogjen 3ijn om u in eer te behaghen.

«Iomtban na binnen laat ong ongbert/aen 45obt ten offer b?agben

«En nooit naſjn meghen trachten als Chriſtinauolgberg altſamen/

#eer 3Iſraelg 65ob/ſtuert ong in bijne meghen: Amen, Amen.

A. HT. F.F.

»
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