
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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https://books.google.de/books?id=2eFWAAAAcAAJ&hl=nl
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Zefaande

In veel Nieuwe Geſchiedeniſſen

en Kluchten.

Dooz den Klucht-liebenden Ile

ſer bp een verſamelt dooz den

- Geeſt vermaarden. -

JAN TAMBoER.

– eAMSTERDAM,
Bp Gysbertde Groot Keur, Boeverio

per op de Dieubve TPpk/ 1738.
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Tot den

L E E ZE R.

TYEſe Letter-gift is

-/geſtoffeert meer dan

met eenderhande Krnydt.

Het is een Luſthof vol ſoe

tigheydt , jaa een Tuyn

met veelerhande ſmaak der

vruchten , jaa een ontloſ

ſinge - der waarhoofdigen

gepeyns. Ik mag met

recht ſeggen, een ſcherp

Pinge voor de Jeugt, om

van alle koevallen yet weet-

baar te Weſen. Die dan

Itſt heeft om deſe weyni-

A 3 ge
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ge bladeren te doorſhuffe

len, vertrouwe niet of hy

ſalder yets in vinden, dat

hemmogt aangenaam in de

ooren weſen. Doch ik ver

hope dar deſe weynige bla

deren niemand entfal hou

den voor fjn Enangely,

en nement in de Kerke,
voor een Pſalmboek: als

'er ſeker Snyder over een

wylte Kerk quam , en had

een Boek van AEſopus voor

een Gety-boekjen in de

hand: alſoo hy gewoon

was, dat in ſjnboekje

Heyligjes moeſten weſen.

Daaromlcesgierige Leſer,

< . . - gaat
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gaat met maten in wec

rcldſche dingen. 't Is waar?

De boog , ſoo 'e ſpreek

woort is , kan nietaltijd

geſpannen ſtaan: men kan

ook altijd niet wat ſtatigs

leſen. De humeuren ſtrek

ken ook- ſomtijds tot yet

koddigs , doch in 'c Toneel

ſal U L. de Wereldt door

kunnen fien : gy ſult er in

vinden yet gecſtigs , yet

koddigs - yet leerſaams,

yet onſtigtigs : Maar die

tot het een ofte 't ander

niet moge gefint weeſen,

flaa dat voorby, het ander

ſal u lichtelijk ſmaakſamer

- A 4, we



weſen. Ik denk genoeg

geſeyd tot deſe weynige

bladerem, º doch gy ſult er

ook in vinden de koddigſte

toevallen van Mr. Huyg

Peters , alſoo in dit Toneel

der Snaken weite pas komt.

Hier mede eindige ik , en

de zijt van den Schryver

gegroct. - -

“
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TDey -

SN A A KE N.

Aardige Klucht van twee

- Profeſſors,

Hrgerſdijk / mede Pzofeſſoz

te Lepden had in een ſijner

Cheſis geſtelt: In de natureis

niets veranderlyks. Bzonk

vr-zºw hozſt, den Pzofeſſoz ſtelde

daar tegen : O! hoe groot is de y

delheyd der dingen. Burgerg-digk we

derom voegdendeſeoude ſpzeuk daar op:

De wereldisvolSotten. Bzonkhozſt ſich

gepzikkeltbindende/ antwoozdeterſtont:

Vandatſtoffteckteoku Kleedvol.

e

N

Ä«

«

Gierige Vryers bedriegen of worden

bedroogen.

E# rßke Beduwe op't WLand bp

Dermondewomende/ werdedoo: een

Kotariš gerecommandeert aan ſehes

Dzijer/ demeen ban’t goet traak

- § FC



2 : der Smaaken.

te dan hp behoozde: Dualſoo deſen Bzi

jec en Rotaris ſamen Bzienden waren/

ſo wier deſe aandiening van den ſelben te

meer inernſtopgenomen/ enfonder lang

te ſloffen de ſaak ter hand genomen:

Shn - ſchone pzaatjes bekoozden wel

haaſt onfeſtatige Waatrone / ſuiksdat’t

Hºouwelijk voltrokken / en ſp elkanders

IDederga wierden. Dzedig leefden ſp

cenigen tijt/ tot naar verloop van 8 oft

1o KDaanden een ſturken and/ "twellt

dat van deſe gehuwde MDatrone lag / te

koop wierd gelegt: Pet welk onſenge

trouden Drijer tot ſijn Pzouw dede ſeg

gen: liefſte/ dat kapje lantzou ang ſeer .

Wel dienen / alß gelegen naaſt aan hct

tiwe/ of wp dat kochte/ nnen ſoude dien

quaden hoek daar ſeer mede berbeteren.

WPaar op ſp antwooz.de : Gch / kind

Pzaat ban geen koopen/ Wp hebben geen

geld daar toe. Den IWHandacht/ ſp is

gierig / en poocht maar alleen hareinid

delen vooz mp te berbergen / ik heb nt.

oozſaak am op haar (Castelloppen/ en

i' wil nu weten wat goed datſe heeft /

f ih ſalniet kunnen; TDies ſegt hp

Wiefſte / ik weet wel datie net mp.

fchºrſt / en datje geldg gemoeg Hebt/

ºtschalven bedelfin u hart niet’t geneon

Uodg.



Het Toneek„ . . .

modig/ en mp al te kenneijk is. Bleir

enpzaat hp lang / naar FP bleef vol

ſtandig in'tontkennen bätſe alſulkemid

delen hadde als hp mepnde. WBaat op.

hp danepndelijkhaar toevoegden/ Lief

ſie gy meent dat'kgants onwetenbeben

ban het (Teſtament dagte onlangš een

wepnig boozonß trotwenmaakte/ daar

je van ſoo veel dupſent gulden en Lan

den/ Ptlenodpen/ Wente-bzieben/ enko

ſeljke MAeubelen diſponeerden / en den

HAotarius Coeden daar toe gebzupkt/

die 't boozſepde Ceſtament boozu Bed

(mits uwe ſiekte ) verzegelden. Äaa

Liefſte (antwooz.de ſp) hebt gP daar U

calculatie opgemaakt & ſo bent gp wel

bedzogen vermits ik op die tijd in een

raſende kooztſelag/ Aldus bond hp ſich

jammerljk bedzoogen.

Verſoende Trouw.

En Songmanbzpdeeen Dienſtmept/

en alſoo ſp diende paſte hp veel 'ga

vonds op/en alſo de LBeeſteren Douw

cp een gaſtmaal ſouden gaan / badſe

hem/ hp wilde wat op haar paſſen om

niet aangerandte wozdem / aſoo datſe

heel laat moſk uptgaan : de Jongman

haar WaarRenende gaat met Iſar / eF

-- - P & Szengt



4 der Snaaken.

bzengthaar in't hups daar haar bolkig/

Zoo Wagt hpſe tot datſe wederon upt

quam methaar volk / ſphem ſiende

roept hem/ende maakte haar wpshaar

Jèeefte zijn: demeeſter die dzonken Wag

Wierthem aanbevolen om hem tº hupg.

te geleiden / waar vooz, hem tot dank

baarhepd van de vzou een roomer wijn

gegeben wierde : ondertuſchen kreeg.de

bzouwſeergzote ſinin hem/ en alſo haar

Man dzonkeWaß/ engeez beurtſoUheb

ben/ konhaargepleſchoot miet betomen/

maae bzaagdehem/ kont gp zwpgen ikt

ſal U booz de moepte betalen ('t ant

Woozd was ja.). Gedaan hebbende ſo

gafſehen geld/ dat hp aanneemt/ wierd

terſtont bo02 een dief van haar Uptge

maaät/alzoo-hp die nacht in haarhuis

Bleef: de andere mepden dooz dit gedzuig

wakker gewozden zijnde / quamen vooz

den dag / bzaagden watter Wag? daar

op de ander uit zepde/ het is onſe meits

bzper/ de Joffrouw.ſep.de/ 'tiseen dief:

TGooz dit geraag komt de meeſter Sr.

booz den dag / en zeit / duibel Wat ig

hier hp. net beelomſtandigheden ge

bzupkende/ geeft de mepthaar huur/en

zept/ gaathenen net jou ſtaaltje/hp is

belerknegtals gp een hooren-beeſt. TDs

. . . Mept
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Het Toneel

nept booz de deur komende begint t

- Ä ſeggende / MLigtmig hoe den

k van u bedzogen/ och och mpn maag

dom benik qupt / een Hoerejager heeft

nayn troubº : de Bºijev die ſpzak haar

aan met deſe ſtamtbaſtige Woozden; mijn

liefſte ik ſalje in der eeuwighepd n

berlaten/ heb ik mp dooz ’t geld laten

bekoozen / ik zal.'t dooz geld weer goed

Maken / alſoo 't on3 Welte pasſalko

nen. Sa maar ik had lieber de eer

ſtepzoef gehad/ en 3oo ik heb hooren

zeggen is die de beſte / nou mpn lieſſe

het ſa Rog gaan / daar is’t gelthet

weiheſpaannam/zeggende: wiltgymp

beloben uUWe troubWigheit in toekonnen

de/en dat gP bp niemant anders gaan

zult als bp mp: Äk zweerje van ja/

Papßen bzee. azepde 3P/gphebtmp

al binnen/ datik’tweldoenmöet: geef

ter mp joU hand op: ſie daar ik zweer.

met nogduiſent eeden : nu komt hier

zoentmpdog eens / het welk geſchieden/

enzoo wiertervzedegemaaht.

Dagdieven moetmen meer ſchuwen als

- Woekeraars. -

EÄaakte te werken op het Tepen-dak

A 7 Van
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vanſeeker rijk tlooſter / daar men hem

wel betaalde/ endevan't Paters Baatje

tapte. Gp een Mozgen op het dak wer

kende/ ſep.de den Lep-dekker tegens ſijn

knecht: San/ nnp dunkt dat’thier goet

3jnis/wpontfangen alle baterdagen ſoo

pzont onsgeld/ en hrigen de gantſche
week van't beſte Bier 7wp moetenhec

hier watſien tehouden: Dan alſoo Jan

ſag dat hunwerk bp maten epnde was/

bzaagdenhp den Baas/hoe fulks zoude

hunnen geſchieden: die hem ſepde; Jan

ik ſal u Welboo? gaan / bolgt gp maar

foetjes naar. Deſeredenen wierdenbupten

haar kennisgehooztvaneenvande Bzoe

ders ºp.de nie errebadaaronder
het dak weſende/ die het ſelbe aan den

Gpperſtenvanhettlsoſter terſtontover

bzächt. TDe Saterdag gekomen zijnde/

quam den Baas omſſn geld / 't welf

den Bºere haaf/fºggende Baat
gy maar ſoetjes booz / Äan ſalu wel

Bölgen/alsiku wederontbiedeſoo komt:

Een wepnig hier naa quam Jan ook af/

die ſijn geld ontfangende /_ ook defe be

nedictie kreeg: Hw MAeeſker is u daar

bon; gegaan/gpkonthem ſoetjes bogen.

Alſoo bedzogenſphun epgenſelven.

Geeſig



Het Toneel 7

Geeſtige ſtreek van een Banque
IOCT16f.

-

, *.

EÄbooznaam toopman tot Amſter

dam / na dat hp geweldig gekoop

manſchapthadde/ bevont ſich op 'tePN

deten achteren. Sulks dathy ſijn

Gºethebbers/ die hem dagelzig qua

ne manen / niet langer entwiſt UPt

te ſtellen / waar dooz hp bupten gelooſ.

*enhopelaos gewozden zijnde vermits hP.

genherſtellen aan ſijn verloop ſag/ ſj

bedacht hphen en nam vooz den genen

plaats tennahen die gelukhiger als hp

Waren: Doch akvooz hp dus ſijn Ä

derland gefint wagte verlaten/ ſoonoj

den hPaſin Goedhebbers tot ſijnen

hºpſe „die hpdaar magnificgen ſeer
wel tracteren. Als nu 't laatſte gerecht

op Tafelgººn/ſeidehy: Weijn Heeren

taahu zah/ die ist aldat gphet,

den ſut. Deſewoozden meendenſ dien

den tatdetegenwoodige Maaltijt mäÄr

hp/den naaſtenmozgenal 't beddeſtroj

booz hun latende/ dede hun den ePgen

tºptlegſjner geſp?oken woozden/dij

Gºedhebber het bankquet van Iacehen

torhungertºten Maaltijd "vergº -

oon



s der Smaaken"

Schoonheyt wat die is.

GE Spangiaardenen Stalianenmep

nen elk dat hun bzouw de ſchoonſte

ig / hier in ſijn ſp gelyk met de Stich

tersvanpetbpſonders/ſpſienhaarſeilen

niet/ endolen ſomtijts groubelijk. T>e

jalouſpe wozt 'er ſtrar upt geteelt. En

om dat ſp veel nabolgers heeft / ſoo

fpzeekt Socrates van de ſchoonhepd al

dus; SP iß een Cpvannpe van kozten

tijt. Plato fegt ; #ºp is een pzivilegie

van de natuer. Cheophzaſtus naemt

het een ſiilzwijgendbedzog. Ende Eheo

critus ſegt; de ſchoonhepd is een foete

vlepſter. Carneade wil/ dat'et eenon

gewapent äjk zp. Domitius gecſt 'er

d'naam van meer als alle Bzieven van

recommandatie te kuumen uptwerken,

Homerus ſegt; Het is een glorieuſe ga

ve van de natuere. Gvidius maakt 't

noch grober/ feggende: et is eengod

delijke gratie. WAaat Wpſeggen/ dat.de

Schoonhept een bpſondereepgenſchapig /

den Bzou wen van God toegepaſt / onn

haar andere zwakheden eingebzellente

bedekken: aa God de Heer heeft den

Man ingeſchapen / ſelfs behagen in de

Bouweijfte tederhept te nennen. Ä
ELD.



- Het Toneek 9

werd de ſchoonhept bp ons de DzClubven

vergunt niet als met ’t Woozdeken fraap

welken qualitept niet alleen over 't Li

chaam/maar ook ter Liele gaat: Dog

de gememe WBereld noemt een aanmin

nigaangeſigt ſchoan/ de Benug-boeben

lop nder ma ; en die fotte Bzoulup/

menende dat 't waar is/ cieren en pzon

kenhaar deß te meer / aldus niet den

kende/datſe/ inplaats van ſchone ſtrakt

Lichte-kopen wozden.

Klucht van een Keyſer en cen Ho

veling

Ts de tepſer eens metſijnpeertdoor

een Kivter woude rijden / ſoo begint

het Paart in de Giviertepiſſen: den Zoo

beling dit ſiende / voer ſoo upt : TDit

Ä heeft ſijns Heers nature/ dit quam

en tepſer bzeemt vooz / die boozt bzaag

de Wat hp daar mede wilde ſeggen ? den

Hobeling antwoozdevoozt: ditpaartpiſt

in de Liſbierdaar teboozen waters genoeg

in wag/ alſoo is ook des Piepſers mil

dighepd tegendelupden/ die rijk genoeg

ſijn. Den kepzer antwooz.de wepnig/

nen baart aldug voozt : TDen Dozſt

neemt twee Dozen/ de eene heeft hpmet

Lood ende andere wuet Goudgebult den

- -
- eP



O der Snaaker.

Pepſer gafhemkeur hpſondekieſen/ tº

ſijn ongeluk kieſt hp diemet Lood gebt

was dit was dorn tot betaling a

ſietgy we ſep denkepfer/ dat hetºſ
ſchuld nieten is dat gp arnº beroOpt

bijft/ wanthet geluken wil niet dienen.

Gedwongen devotie.

SÄ Bedelaar / een Edelman on

een Aalmoes biddende / gaf hº

niets daneen geheel Cargefoen frhetº

woözden: WLuttel dagen daaraan Walt

hp op de ſelbe plaats daar de Beelº

poſt had / van fjn Daarten verſuphe

zjn nie: Deſepijndede beim ſº geºel

öontſtellen, da bp den Bedeaare

geſchenk gaf/ met öerſoek dat bp Hºº

ioöhen wilde bidden: Baar den Be

delaarvoozdenaaſe plaats enknielende/

badSaddathphem zijn ander knie

jwdeontſtellen / op dat HP noch

ſooveeltedevotermocht worden.

Dronken Schilder. -

Eker konſtige Schilder / maatºº

Tjkaarteiupbankeven; ſatee
op een Collation / kommende ope geld

gevenhadhynieteen duptamden Pº
te betalen: hp vzaagt de Baart of g te

- PL



Het Toneel II

-

bzede wilde zijn met een mopſiukje

ZSchelderp / ztjnde een afbeelding van

Chziſtus; gebzaagt zijnde WaaTom hp

dit ſtukje niet lieber verkoft / daar hp

aldus op uptvoer; wilt gpdan hebbendat

ik doe/ geljk de Joden gedaan hebben?

Daar BrootenWyn opTafelzyn»

is alles fijn.

-Ein Dzoogſcheerderte Benetien ee

nige pakken Laaken tot 3tju Mee

ſter bzengende ; Derſocht wat te ontblj

ten/ alſo bp grootenhonger had; IHen

ſethem diverſe Kaas en Bleps/enober

blüffelen booz/maar Bzoot noch WBhn

eubzacht menhem niet : ºp zat langen

wacht daar na: den Meeſter komt bin

nen/en Henn ſende ſonder beweginge/

vzaagde waarom hp niet en ontbeet?

Mijn Heer / ſepde deknecht/u Bzoot

ende WBijn zijn ſoo diſcreet / datſe hier

niet en willen kommen als vooz andere

WLupden als ik ben.

Kak-Huys bedryf.

EÄ Snaak komende eens onder de

Bzug onn ſijn gevoegte doen / kon

ondertuſchen niet ſtil weſenomſingup

terp te bedzijven: opgeſtaan zünde #



2, der Snaaken.

– T-- – –– – ––_f -

ſijn gupterp booz den dag / zijnde eert

Pulvertje/ vzaagt romtom ofſp Wat heb

ben willen/ ſegt goed te zijn booz de Ver

ſtopthept des hoofts: een peder gegeben

hebbende neemt ſijn mantelengaat Weg;

maar qualijk weg zijnde begint te Wer

ken/ en elkt om "tharſt te nieſen: de lup

den van de bzug quannen beneden loo

pen / meenden dat 't onder de Bzug

ſpookte / niet konnende bedenken / hoe

het onder de Brug ſoo ſnoz.de/ beneden

komende begondente lacchen/te meer/

om datter niemant was die ſpzeeken kon.

Bedrogen Advocaat.

EÄ dooztrapte Boer/ hebbende een

Poe/ om diete berkoopen/ verkoopt

die mietaaneen Slachter/maar Welaan

een/ dzie of vier; Waar ober hp booz de

Heeren geroepen wierd/om ’t geld dat

hp vooz't Ptalfontfangen had/hp gaat

bp een Advocaat / en bzaagden omraad:

Den Advocaat ſepde en vzaagden of hp

hem welkon houden of hp geh was/

den Boer ſepde jaat we ſep.de den Ad

bocaat/ als gp booz den Liechter konnt/

en als "t u beurt wozd cmte ſpzeeken/

ſoo knipt op u dupm en flupt/Ten wat

ſe u bzangen daet 'tſelfde/ het geen Ä
ß
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dede: den Boer wozd vooz de Rechters

Booz geh gehouwen / en wech geſteurt;

den Advocaat komt bp den Boer. Fo

hpuit de kamer komt 7 en ſept hp mjt

gelt Hebbenvooz.de raat die hp hem gege

Wen had / maar de Boer deöe vooz den

ºdbocaat gelükhphemvoozdezecre had

leeren doen/en wierdmet die muntj

taalt/daarde Dlagermetbetaat wierd:

Ongelyk Houwelyk.

EÄ Man van 81 Sſaten trouwende

net een jonge Deerne/ van 18jaj

Werd van hem geſept dat de verhej

achtenen .met de rechte achtenden j

Änaar vanooknietongard
gebaert wierd/dat men wel mochtj

Houdondereenketel ſtooken/en 0M jon

gebleeſch gaartekrijgen. - -

Een die vertrekken moſt.

EÄ cupgen Bzoeder die niet beei 0p

de haſpelpaſte alſo hp vertrej

moſ om ſijn bzaabe ommegank) j

ºpſin onfrater / die hemj

Waagde hoe hp ſoo mager wagen

wander ſchooter de gaſt op upt/k heb

acht bp-wÜben tegerjben7 enteikwjj

fooptie booz mpn vertrek hebben/ " ſp

- *** - Qs
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kommen met twee a dzie ſeffens / en asit

elk wat geef het moeter alafgaan: 't

is dan geen Wander antwooz.de de Con

frater/ algik eenheb/ die kam mp werk

genoeg geVen/ en hebt gpder acht/ "tts

dan wonder dat gpder u heele tyf niet

inſchiet

Raad van een Nar. -

EÄ Hof Jaar ſepde eeng tegen den

kepſer in duptſland: Indien de Kep

ſerinnne hier in TDuptſlandgewendet tºt

WDijnte dzinken / ſp ſoubweb kinderen

krigen; de ktepfer ſchooter ditop upt;

bzouwhebben/ daneendgonken

“: 't Recht lyd geen oarecht.

EÄ ſeher onerbaceu voozſekerWaad

hups ſiende het Beeld bande Juſtitie

geblint/bzaagden/ offuiks gedaan was

om te coonende blindhept van de Wech

ters in die plaats * of dat ſºmmige in

plaats ban grondellt ſich banale EAue

ſtien te infozmreren/ in de Wechbanken

ſliepen / en met Vergas op?e epnd Ban

de Plepdope antwalende/ noehhalfblin

Sk wil lieber een ondzuchtbare upg

deling riepen: Na de Gage, na de Gal

ge? ºp wierde beawowoozd, datÄ
- in
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blinde Juſtitie een bewys was van geen

Perſoonen aan teſien , en dat menyder

buyten gunſt en ongunſt ware gehou

den Juſtitie te deen. TDaarom ſep.de

Democritusſeer wel: Hy die geſtelt is

om een anders ſakete oordelen, moet

haaſtig verſtaan en traaglyk het Vonnis

ſtryken. Allerander op den Rigt-ſtoel

ſittende/leyde ſijn hant op d' een Gozd.

Als zekere Boozfpzaak een ander quäm

beſchuldigen/. ſeggende : Audite alteram

partern, Bet ander Goz moet blijven

booz de ontſchuldiger. Boegende daar

toe: wil ik regt van een ander, ik be

gin en doe her zelver eerſt. Philippus

ban een out wfgemoept regt te doen

aber eenige gedzoomde Biſevaſerpen/

ſep.de gehende / indien gp onbenoegt

ent/ apelleert: Ep bzaagde tot wien/

HP antwooz.de Van uwe eygen Drome.

tot my Philippum de wankende Anti

phon ſepde/ Indien 'er Sonde in'tVj

niºn is ? het, zy den ſchuldigen vryte

ſprcken, ofte den ontſchuldigen teej.

oemen; Het eerſte is wel een miſgreep

naar hottwede een grote ſönde. “An

tonius ſiende het belepd van de Wiecht

ſaken ſepde: De, gemeene lieden j

ben hier op Aarden hunne Rechters

WR2 f
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maar de Princen hebben niemant als God

in den Heamel.

Trouwen moet onbedwongen zyn.

Enout Burgermoedigezeker Jong

man-Om een fcaape TDogter te trou

wen/en ſendedat dezelfdedaar wepnig

luſt toe bad: Doegde hp daar bp: Be

halbenš dat deze Dzpſter fraap is / zo en

mag zpook niet alleen blpven. WPaar op

den Hongman wederzepde: WBel/ indicn

3pnelle jºen mag/zºgeeft haar

een vzjergelpkzpeen Bºyſteris - F:

Drooge Bukken. . .

EÄ tweede Diogenes liet ſich binden

>binnen Htregt op den klaren middag

met een Lantaren in 't gezelſchap van

jongelieden; naſſnzaken gebzaagd ſijn

de/gaf dit antwoozd: ik zoek bozgers

dochters: hoo riepen de andere/ ſoo zit

gper weldupzent booz bp gaan; 'hen

Säen/ vervddedeſnaak/'t waren als
temaal Suffconwen

, 2 . 33 : . . . . . .

- , Onbeſchofte vryheyd aar-ri . .

I# zeker Hof vol-dertele Hobelingen/

daar het meeſe werh in de feuhen

: dig beloont. . . . . .

- vooz
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boozbiel geſchiedent dat ſeher meptagter

laſtig wierd/ verſocht aan de Gouber

nante om haar boodſchap temogengaan

doen. WPaar op de andere / ſo?gendedat

het gebzaaden bederven mochte/ heeon

gelaatig uptvoer/en met voeken.de

dzaapſter daar bp 't ſpit dede blhven / de

mept die ondertuſſchen doo? de noothaar

achter poozt ſchier over meeſtert vont/

begon ſich in ſoo veel poſturen te fetten

als Calot opt op pampier bzocht: een

Hoveling deſe aardige actiesſende / taſt

de mept van achterenongeſchiktonderde

rokken/ waar over ſp verbaaſt depoozt

open liet die hp dooz °t ſpzingen van de

Petrad / en hant bol wel beſtrupſt kaa

hem trok/en was noch genootſaaktom

de Gouvernante en andere die’t geroken

hadden/dehandentevulllen omnietvooz

eenſotin'thofteberſterkken::

SÄ Land-Heer dede op ſin Caſel

ſchilderen een Paus / een toniiig;

een Juriſt/ een Baer / en een WDijf/

boven de Pausliet hp ſchzijven: Deſe

bid voor ons alle vier, boben den to

ning/ deſe beſchermtſe alle vier; over

de Juriſt/ deſ krenktſe alle vier; over

de Boer/ deſe onderhoudſe . alle vier;

maar over het WPfif/ deſe bedriegtſe alle

vier. B Vrage
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- Vraagen antwoord.

- Epičteti.

Vraag. Wºatisdemin !

antwoord. Een quelling van een lee

dig gemoed/ beſchaamtheptineen Jong

man / rootheit vooz een Daagt / dul

lighept booz een oude een ſpottelhk ding

booz een vzoom MDan.

Vrage. Watis deſchoonhepd? .

antwoord. Een aardig bedzog ; een

geluk Booz een hazte tpd/ een verſlenſte

bloem/ een vleeſchelijk gelpk/ een men

ſcheljke ergkhepd.

Vrage. UBatigdearmoede ! -

antwoord. Een gehaat goed / een

Maeder der hepligheyd/ een verdzibin

ge der ſoge/ eenvindſter der wpfhepd/

een beſittinge ſonder verwijt/ een geiuk

ſondernfjtº -

Vrage. MDat is een Bzouwe !

antwoard. Een geſtadige ſozgbuldig

Hepb des Haans verſtooringe een on

verzadeitjh TDier / een ſtrijt ſonder af-ß

ſtaut/ een dagelijkſche ſchade/ een hupst

van omineder / een hugg mang ſchip

bzeekinge. - -
--- -

o
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Op een Hängebaſt.

Sºre Wief berweſen omte hangen/
ſende dat 'er een hoer bogz hemzou

ºdden om bzp te geraten jefür uit

boer; Aeen ik wii lieber een däg han

Äeen jaar met een Zoer gebzuit
e Weſen. - – -

Tot onderwyſinge. -

QEekeren Guidann ging op een heel

S nºt in de terk7 als öp Baſten

abond: gevzaagt ſijndemaj de waarom/

die / albusuitvoer : Cerwijl de hele

ºt den Dupvel dient/ wſ ÄÄn be

ter Heer dienen. - - -

Eenige vermakelyke onder-

vragingen. -

EÄ ºficier in't Kepſers eger was

gºe Ände angehoozſajhj
Än een Soldaät / die ööö, dº krigs

Ä werde veroozdeelt, dat ſijn hand

3ºde, afgekapt wozden, GEn ſepde de

Ä/ datismuÄ TE?Ä
ºdºe/ eer hp mp gequeſthº Ve.

SÄ Boºſt wier een Hºangerj

nandeert om in een Ampete ſtellen/

ºne men ſepde dat hp bZoom wag:

Dzoom ſepde* en gelt nu net
- - - 2, ºn

*
Y



2.O Het Toneel

Pºp moſt ſigna de humeuren der men

ſchen ſchikken / gnders dient hp mp

niet. Ilne peut tegner , qui ne peut ſi- .

muler. – »

EÄ anderen Geeſt plach ſich alle

mozgen tezegenen booz een geſonde

Ä vooz groot geluk/en booz ſterken

zank : Booz het eerſte verſtont hp de

krupden der Apoteekers / vooz hettwe

de/ dat hp een ongeluk mocht antho

men zijn/ gelyk die van een periculeu

ſe val/ oft dood/ die gedzepgt en ma bp

was; het derde was het water / dat

ſoo ſterk was / dattet de Kaders ende

MDolen-ſteenen om dzeef. "

Eins WBillem de 2. Anno 1647. in

Jºãoogt-Hollandgeweeſtzijnde / quam

in ſeekere TDozpºte verhagten bp de

Zechout / die onkundig zynde wie ſijn.

gaſt was/ſeer bedugt den Pzins quam

narpden/ ſoo hp even den naaften moz

en was tepäärde geſeten / mepnerde

Ä een vzeemdeting/die ſonder febe

talen zogtdeurtegaanz maar de Pins

van geneugelpke inbozſt/ begoſt te iac

chen als hp ſijn verlegen soſpes hoozd

ſeggen: Wayn Heer/d' onkoſte zijn nog

niet betgalt. Schoot derhalben ſtraks

ter bozſe/ engaf hem ſo veelÄ
- - QUs
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Souveraimen / dat onſe WBaard ofte

Dopp-ſchout wel verwondert zijn Gaſt

naar keek;.temeer/ om datter noch een

#es vooz de Dienſtmepden ober
EL. - - -

Watrent die ſelbe tijt gebeurdent tº

Antwerpen / dat ſekere Burgers

Dzouw / te markt gegaan zijnde / om

winter-pzoviſie aan Boter te kopen /

haar dooz een Bozſe ſnijder 15o. guldens

wiertontſtoolen/ſphaar koopmanſchap

gedaan hebbende/ taſinghaar (doch miſt

het) ged/ſp valt van fchzihinonmacht

en weder bekomende verlaat ſp de ge

kopte Boter ende Boeren/ lopendeſiraat

op ſtraat neer / alseen mijumerende Dzou

die niett hupsen dozfde kommen. TDug

komt ſpÄ aan des Stats Beſ

daar ſietſpeen kindſchzepende in de Wieg

ſonderdatter pemantomtrentofin'thups/

was. Bit kint geeft ſp / met de wel

he men meelijden behöozt te hebben /

ſelfs upt beweging de hozft. *##
ſp dus het hint, in de WBiech ſaocht

homt den dief/ die haar*t geltontſtolen

had/ in hups lopen/ ſmijtende een pax

ken in 't Bedſtro/enzegt: Gp Poere /

ba zijdje noch hier / ſie daar een Pzoeſ

ſiuk van mtſn hupdige dach werk: En

B 3 loopt
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loopt ſo weder ten hupſe upt/mepnen

de dattet ſijn Bzouw was die 't Itind

ſoogde. HP weg zijnde / ſtaat defe

Dzouw van die UBieg op / , entaſt

onder **e ſtroo / daarſe haar bozſe met

150. guld. vind / wedende ſich terſtond

van daarfen verteld (t' hupshomende)

haar man den gantſchen handel: TDie

berheugt / de Suftitie van dat hups

kondſchap dede/maar ſp waren al op

haar aankomſt geweken. s

E# School-jongen in 't Tatjnſe

School hooz.de ſijn meeſter (die ge

lijker bele zijn / beter mog wat dienden

ZSchool te gaan) feggen/ datalle Wooz

den daar menbpkonde ſetten / ik/gp/

ſp/datſulkeen Verbum en geen Nomen

waar. En bzaagde daar op : Stultus,

eſt nenomen, velVerbum? Een School

jongen antwoozden/het is eenÄ
De Schoolmeeſter bzaagde waarom #
Den jongen ſepde; om dat men ſeggen

kan: Zh Aargp IAar/hp Aar/ Ec.

Änd-Gaaſºilemvan een/ºber
and repfendemet den Biſſchop Da

niél van ts / ſoo wees die ſeekere

Stad vanberre aan den Tand-Gzaaf/

zeggende; TDatſe ſeer bolkrijk / en vol

groate Klooſters en Gecſtepken Ä.
- - - - - CIAL

- - -
-
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waar op de Dand-Gzaafantwoozde: ja

M het is een ſchone groote kaſe / indien

maar daar in niet veel WBozmenen

Majen waren. ..

EÄ vermakelijke gaſt / de gewoon

ſº Hºte hebbende andere ſupden hotzwj

nºig teantwoozden/ſende eenmaä tot

Äeen die hem bzaagde Wat nieuß in de

Stad was enºrdaaruptquam/dat

äbele dooden daar binnen waren't weik

„ de anderen op mam booz |Menſchen van

atº de Peſt geſtozoen / maar deſen had het

gepaſtophetgeſagte Beeſtiaal/dewiji

ºfjet in Gctober was. Andermaal vocg

Äde hp een fraap Man toe/gpzt een

dzonken dzinker ; 't welk den änderen

ºſoa niet konnende opnemen/moſt mcn

hem uptleggen dat ook de allermagtigſte

º Äonen“Een Tsontwerñer 7jde

Ä hp een Dagebont : Een krupper/ een

"ÄZStraat vaarder/ een Bogelaar/ een be

"Özieger : eneen reddenaar van deſolate

Boedelen/ een femijnig Bier. Gebzaagt

Ä3jnde wat Advocaten enPzokureurs

º waren ſepde: de Trommelsen Trom

Äpetten van de Burgerliſhen Gozloog.

meat jonge THocters in deneedfejnen:

CDnbedachte dootſlagers. Wat de Cho

Jogi: Tiefde-loſe aanpeliers van de ſie
Iſl B 4 De.
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de. Wat de tramers / Disen Bleps

wijven/ Koepſter om gelt. WDat de Al

poteekers: Binders enontbinders ban’t

leben. Wat de Piepſers: Enaller dooz

trapſte die de Son beſcheen/dewil ſp

bp alle menſchen quamen/ in alle Net

bergen t” hups waren / de kracht ban’t

gelt wiſten/ de meeſte logens ſaapden /

en water noch wint/ noch tht van 't

jaar omtfangen. - d

De Hoverdye wortvandereden

beſpot. -

EÄÄÄLeen opgeblaſen habeerdig gemoet /

ſchzeeſ bobende TDeure vanzhn WBo

ningen Ägeeºuaºbin
nen. TDiogenesſulksſende ſchzeefdaar

onder: Dan alleen den Heere deſes Huys. l

- oºººººººººººººººº . . ."- Mat

QEekere Dobbelaar ſchzeeſ deſen bzief/

ſoo een inhout; Bader geld /

geld / de TDupbelgeld / Bader geld/

want ihben gepangen. De Dader ver

Wandert/ alſohp onlängshem eengroote

wie had ober gemaaht / ſend hem dit

an Woºd; Soon / als gp 'thebt/ ſooº

telt/ telt/.telthet. “

h

d

. .

-

-
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Een gaauw antwoord.

SÄrº Fenaak wierd gebzagt hoe hek

Pquam / dat men öe bedieningc cn

hooge Ampten niet aan ſulke lupden en

gaf/ die in wijſe wetenſchappen enſee

Äere bevindinge / andere te boven gin-

gen/ die aldus uptboer: Jet is een ouk

gebzuph / dat mende zwaarſte laſten op

de Ezels / en niet op de menſchen legt.

HÄ” een op een tijd/ den CDnt

fanger van de gemeene midbeln

boude een Heerlhkeplaats/en fiet boven

de deur tot een eer in goude lºtteren/ die

mavlogende ſtellen : Segen baart nyd,

maar het ſtond niet lang / oſ deſe Miet

tecen wierden in een andere waarhºvd

beveſtigt die aldus lupd; dus doende

raakt’t Landſijn geld quüd. -

Alte haaſtig is qhast.“

ſ SÄre Hupg-man in 't WLand zijnde/

-Panoſte / alſoo hp verre van de Stad

was/dien abond noch daar binnen we

ſ.neer de Poozt toegaan ſour; hoint bp

een Boer / en bzaagde hcm ofp noch

tvelbinnen ſoudekonnen Kounen/ vaoz de ,

Proztstoegankr/de Boerſepdr jaa/rnaar

GP moe-langſaam rijdcn; den an Persºn

F- TRÄFkB

v -
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meetide dat hp de gek methem ſcheer

de/ en dedecontraie / gaf de Paarde

de zweep/en dzeeſſevoozt ſooſeer als

°t mogejh was tegende ſteenen ſtet

etoºgeweldig / dat het Bad in ſuk

en bza (doen moſt hp bupten blyben)

A Än hadhp des Boers raad gedaan/h.

hadde binnen geraakt/en doen verſtond

p/ datlangſame-ſpoedegoedWaß. -

Op een Kromtong-

Lekere krom-tong komende „ºp de

beeſte-markt / vzaagde den Boer :

Combien la Vacque, in plaats van La |

Vachjen: Naijn ſtoe antwoozde de Boer

geen kromme benen / maar groote

VANli.

Bed-praatje.

Eeher Bzuidegom bp ſijn 2Bzud de

eerſte nagt te beddeliggende / ºder

aldus uit: Liefſie mach Tubberjeeens

inde wep gaan/daar ſpaldus upttoer;

as tu beſieſt hint: ihzal zepdebpº

om dat gp ſoo bolbeerdig 3jt mog Wee

dagenmefbzeemdelaten/ fuks vºerſea
dus upt!, P.ch / wat nootwast dat deſe

nächtaldus päſſeert/ ſonder dat gp eens
graſen 30Ude. - /

Een
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N

Een ſlecht Hooft.

SÄ Jongman / verkeerende bp

een jonge TDochter / daar hp op 'T

laaſt ſoo vzpmet wierd/dathp methaar

eens begonte ſtoepjen; hp van haar af

zijnde / gaat ſp voozt na haar Speel

noot die ſp dit in 't ooz lupſtert: Hou ſk

wel in de kraam moeten / want ik

hebmetonſe Buervzeper geſtoept.

Een Droom.
h

E# Songman bp ſijn Confraterte

bed zyjnde begon geweldigte raſen/

dat hp van een Parft at; den anderen

niet ſlings/neemt verſchepden beenen/

en ſmidſe over de hamer/en begint te

kjven/doen hp wakker wiert/ vzaag

de hein hoe dat hp net een hoer ſog.

Hupš gehouden had van de macht / en

Watſe van de macht gegeten hadden/

dat de beenen ſoo over de hamerlaagen -

TPen anderen ſepde/ ik weet'er mietban/

ik heb gedzoomt / ſou ik de beenen al

- ſlaapende afgegeten hebben / meu ſou

ſeggendather onmogelijk waar; hetbijkt

nachtansContrarieſepdenanderen/Want

de beenen liggendaar noch ban.

TB 6 Een
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Een geſchoren Boer

D En Boer/ ſittende om geſchoorente

– „Wozden/ was ſeer rupg/ en alſoo De

Leeſter weltwiſt/ dat de Boeren dooz

de bailt wat vaſhouwers van 't geid

Zijn/en het meeſte mieten geben / had

Den Boer niet gaarn geſchooren; in "t

Waſſchen dzaait de Meeſter het hooft

over ſijn ſchouwer / met defe Woozden

Äh will niet doen: TDie woozden ſoo een

dzie / vier maals herhaalt hebben.de/

bzaagde den Boer / wat dat hette ſeg

Jen Waß? den Meeſter voer aldus tipt :

De Dupbel ſteekit mp in / ik ſaljou de

kel af-ſnijden; de Boer die hoorende /

liep net een volle galop de deur upt/

illet den doek om dau haig/ niet anderg

roepende / alß de Barbier gaatmet

öen Dupvelom.

Gekken en Kinderen, jokken

dikwils ernſtig, -

EÄ Engelſe Aar hoorende datmen

in ſijn Bader-law.teen Blepshouwers

ÄSGIn tardinaalhadde gemaakt/ ſepde:

Bad ioſ/ ik hoop hp ſal haaſt Paug

werden / ſoo mogen wp in de Daſten

ende alle verboden dagcn Blepg eten:

iPant St. Peter als een Piſſcher

LLs
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berboden, Blepste eten / om dat men

3jne Piste bierder zoude verhopen:

flàaar, deſe Bleps-houwers Hoon ſai

ook niet verſupmen dat die van zyne

2eringe voozdeel en pzoſht ſüllen mo

geil genieteR,

Klucht van een Hof-Nar

TSnºof-nar bad fjn Dozſtin om bp

haar eens teſapen / wel ſepde de

DGzſtin / Wat wilt gp mijn geben -

tien gulden ſpzak de Mar als gehhende

ncen / ik moſt meer hebben / de Haan

opſlaande ban noch thien/ tot ſoo ſang

dat het hondert guiden was/ doeſep de

Po?ſin kom lang geld / de Aar begon

te roepen/Beerſchaftgeld/ ſchaft geld/

geld/ hier iß een Zocr.

’t Is kortlinks gebeurt:

EÄ ZSleeper dbvong ſijn Paarttetrek

ken / het geen (ſoo 't ſcheen) het

Beeſt te zwaar was/ waar op een die

daar ontrent ſtont duß upt voer Haen

beh3ozt de Fleepers een ſtrafopte leg

gen/ of ſelber vooz de Sleete ſpannen/

dfe de Paarden te veel opleggen / die

Hem dit weer toeſchoot! Dzient/ waar

mºep p jouw me / ik verſeeker datu

Wüfs bzomighepd/en ugelt / en des

- B 7 Bcus
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Beuls barmhertighepd / enal waart

gp horenbeeſt daar noch bp / hp kan

pel trekken.

Een groote Sot,

SÄ laat-dunkende Sot / ſtofte ge

weldig hier op dat een vermaart man

hem opſtraat wijken moſt / flukß ſcho

ter een onder den hoop dit op upt: dat

geloof ik wel want het is redelijk dat

menſtootende Gſſenenongeſchikte Ezels

upt den Weg gaat. -

Opeen Speel-wagen, daar de

- luyden uyttrekken.

Eeker Speel-waagen rijdendenaGu

weckerk ; onderwegen Wozd ’er ſoo

om tijt te winnen Wat gelacchen; een

ſchallt ſiende dat de lupden zoudenÄ
gaan / voer aldus upt : Baat wat is

dat/ het gaat ſoo langſaam boozt/ tot

dat 't in den dzek batt/ ſpom geen arg

denkende/ ſepden/ Wp gebent; 't Woszt

en waſſer mietupt/ oft Äat ſchoot van

de WBaagen/fp bielen in de dzek; TDaar

hebjet al ſepde den Zºpzeeuw / ik wiſte

wel dat hetballen moſt. Te

- S

-
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Tegens Sondag den 23. April,

1656.

Erd H E. ter Begraffeniſſe gebe
WÄ ºethet doode Lichaam van

Zalc. PH LI PK LA AZ. vanRYN

Burger tot Honſtaardyk, Bzpheer van

Abergen . Sachtmeeſter ban Weijlen

Zijn Hooghept Wilhelmus van Nafj

Prince van Orangien, &c. En Booz

ſºgerºde Eeden Quinkert, inzn

leben geweſene kelder-knegt van Äj

Janſz, de Prieſter, en Henrik Louwritz.

25er-ſchaffers / Dzdinaris loopende

Buurman van Pieter de Keen, Wigt

maker/en San Lucaſz Spithof, Glag

b??eker; PochUiß-bewaarder van Kj

ÄSchºe-lapper ; Dagelpiſche

italland ban Egbert Pieterſz. Arräj

kooper 3 Speciale Lagenoot van Gj.

ſen Panvis : Schouten-voerder ſtoj

frarººn Jan Pouliſz. Gouverneur j

deºſchſchupt en Stadé-roeper bp

Macht; Straat-Vegervan Maria de Spuy

ſter 3. Reise-ſchoonmaker ban Abrºn

an dº Riviere toopman zonbende

ſtatiſjn van Jooſt van Breen, Stjdr

Schºder; Ertraegdinaris goede Ejd

ban al de Lotterdamſche Schppers/

Sle
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blepers/ Bierdzagers/ en Collecteurg.

Het lpkſal uptgedzagen wozden ter

Hupfe van dikke Hendrik Louwerit.ſz.

booznoemt / Woonende op FulpeBurg

wal/ in 't Spaanß Laken: naaſt Se

mag're Leeuw / bp Sint Sang-takt

hups / regt over de Jonge Kennis, om

trent de Heerpkhepd van Asbergen;

ten twee upeen pzechß / als Dziend

(onbeſchzoomt) in Etpste komen.

Klucht van een Schoenmaa

- ker.

"Dt Tepden quam een JWHan bol jok

kerp in een Schoenmakers winkel

hebbende de Mèceſter gegroet : de

Schoen-maaker nieberg van wetende/

als om ſijn waarte verkopen / bzaagt

of hp pets begeerde ? jaa ſepde den

ZSpreeuw / ik ſoek een paar die mp

paſſen / en gelyk de Schoen-maakers

manier is/ pzijſt die Wakker/- en trekt

ſe hemm aan; wanneer nU den Spzeeuws

bzaaf gelaarſt waš/ hoe bzaaf / ant

wooz.de de Dºpzeeuw ſoude op defe Laar

ſen een paar dubbeldegeſoolde Schoenen

paſſen; gebzaagt zijnde/ of Hp die noch

begeerde antwozde van jaa / die hem

gegeben. Wecden: den Snaak " De

TLs
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Laarſen e. oj de Schoenen „Ä UE

Zschoenmaaher lachten in ſijn vupſt

hiephem ºh watpziſen; Äº hp ver

haopteſ. jopmanſchap her doozdier

der te verkoope" 7 om datſe der kooPs

per ſoo we Änſtond. Aldus kzouteU

de waarenſe al wat vzptegº malkan

der gewoºd, doen ſep.de den Snaah

ten leſen: ſegt eens ter goeder trouwe/

is het unopt gebeurt/ da. Wº pemand

ſoofjn met Laarſen „e Schoenen tº

hetloopen toegmaakthad gelijk gy?

jegemaakt had Äthy weg ging ſtry

hen/ ſonº betalen nº. ſepde hp

oft u bp abone gebeurde bzaagde der

Änaak den andere jzoudºpºden?
ik zoude her naopen ſepde de hoen

maaher, Poenſepde den Snaak z meent

gºtal/ ofmaahtg? jhaan ? ?

it loo/h mºnt ſepde den Änderen / ſh
ſegt en ik ment Än ſal't doen ikt

Ä-eens befoeken ſepºº Smaak?

TSat gaat u voo! º je Schoenen/

jtſoogphun ºhº is voort met

Äsucht gaan ſtr de Schoen

maaker was ook „n et lup/ tºd hem na

fijn gat/ſoo jelas hp rehhen kon/

Äroepende: Hoº den dieſ/ houd den

dief. Als nude jeden over al up Ä
UeN
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men/ſoo heeft de Smaakterſtond me
deſe boeberp 't bolk opgehouden / en al

acchende met een onbeſchzoomt vooz

hooft wederom geroepen; niemand ſla

de hand aan ong bepden/goe MDannen

om niette beletten / 'tig een Wet ſpel

ban een Tonne-bier ; daar mee iß een

pder ſtil blijpen ſtaan kijken / denkende

dat het de Schoen-maaker uptſchelme

rp berſiert hadde/ om den anderen vooz

bp te loopen: TDe Schoen-maaher op 't

laatſ moe en mat zijnde van 't loopen/

als hp niet neer en koſtbogen/ig al

zwoegende enzwetendet” hups gekomen/

TDen Snaakheeftd'oberhand gehouden;

bedzieger ontliep den Schoen-maaker

Wel/maar den diefniet.

Beſcheten Glaſe-maaker.

EÄ Jongen werkende tot een glaſe

D,maaker/dzoomde op een macht dat

hp onder de bzug ſat/ en alſoo hp car

jvig was/ſcheet een dunne rommelſoo

in’tbed; den Baas des mozgenšt' hupé

komende / had die macht opgetrohken/

was heel beſchonken/gaat in de Sion

gens bed leggen/ alſoohem dat gereetſ

was / begon wat te woelen / kEuppt

rondon/ balt of wentelt ſich ſelven#
R
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zijn lpf in die rommelſtromt/dat hp der

Deerlpk upiſag : wakkerÄs wiſt

niet in wat zupker-batzhnhooft gebWeeſt

had / roept de Mept/ en bid haar / of

ſp Wouw hem ſchoon maaken/ beloben

ºde haar een ſtukgeld/ dat ſp wilde die

ſchant tegen ſijn gebeuren en bolk zwj

Jell.

Een Antwerps Prieſter, aardig

bedrogen.

TÄ / een Pzie

ſter had van ſijn ſchuldenaars een

matelijke Hommevanpenningen ontfan

en/en dat ſilver geld / "t welk een

chalk gemerkt hebbende/ gaat ſtoutelpk

bp hem / en groethem beleefdelpk /en

ſijn oogen ſlaande op des Pzieſters kaſ

ſe / die hp aanſijn riem dzoeg / en heel

wel gebult was van penningen/ ſeptdat

hp een bootſchap vooz ſijn Heer Paſtooz

aangenomen had / dat hp tº Antwerpen

een JAieuwe (Tabbart ſou kopen / bid

dende den Paap/dat hp hem booz de

ze reps ſoo veel bziendſchap wilde doen

en methem gaan bp de lieden die ſulke

dingen veel hadden / op dat bp die nade

mate ban ſijn lif wel zoude willen ko

pen; aangeſien hem dogt dat de *: -

eE
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er endeden Paſtooz vanhoogte/dikte

langte ſeec welover een quamen: de goe

de Jeer geen achterdöcht hebbende / is

ligtelijk methemgegaan. d' Eene Tab

baartaan den anderenwierdeboozgehaalt/

endeten leſten ig 'er een gebonden die

Peer-oom ſeer netpaſte; De Berkooper

pºüſſenaademaanier7 ſeggende/dat

ſe niet betec aan het lijf geſchildert mogt

ſtaan. Als den Bedzieger hemmu van

voorenen achteren / en van alle-zhden

genoeg beſien hadde / oozdeelde datſe

ober al welzoude zijn / behalben vooz/

daar dachtſehem eer te kozt te weſen.

De Berhooper ſepd / waarom op dat

de koop immersmogt boozt gaan / dat

het de Cabbaarts ſchuld niet en was/

maar dat het de hooge Cas dede/dat

hu op die plaats een wepnig kozterwaß,

WBat wil ik beel woozden maaken ? hp

legt de Tas af: d' ander kijken van

booren/het was doen weldoend'erde Cas

af was/ 't was wel/men heerden hem

eens om/ omteſienhoe 'tachter geſtelt

was : terfond de Boef/ die op ſchel

merp upt was / heeft den Tag geſtre

ken en alfaa flur aan 't loopen geſtelt.

de Paap dat ſiende / is hem mageloo

Pen / ſoo gekapt alß hp was / Ä
- s
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tBerkooper liep den Paap Weer na Zyn

gat. den Perkooper riephout den Paap:

en den ſchalk die vooz liep / riep al/

keere den raſende Paap/ en ſp hebben

ehem alle gelooſt / mademaalſe de Paap -

zootoegemaaktdooz’ßleeren ſtratenſa

gen lopen. Somma alzoo den ander

in de weg was/ is ’t de Bedziegeront

yhomen: Dien ſchelm / ſep de Paap/

was weerd dat men hem aan den hoog

Aſtenboomophingdie'er is. . .

Niemantis geern beſpot.

"TE Hepdelberg giet een klugrigen

1 baas een ander/upt fin Benſter/

met een pot water over 't hooſt / TDie

daar over begoſte voeken, Beſen

ſtak ſijn hooft upt de venſter/en ſep:

Js het niet beter dat ik een ander be

giete en daar geenleet afheb/ als dat

ik hem mp ober 't hooft werp/en gp

ommplagt ! -

Heeft men geen reden, men

* -- neemtfe. -

JEronimus Whetus/Pzofeffo te Ba

Jſel/wiert gevzaagt / waarom hp ſoo

een langen Baart dzoeg ; antwooz.de

Om dat als ih deſe lange grauwe häp
Ten
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ren booz mpſie/ ik gedenke/datik gen

Bzouw/ maº een lºanen/ende een

out man/ alſoo niet wijfachtig noch

pets hints te bedzijven.

Geringe Luyden, ſeggen ook wel

de waarheyd

FÄ toegenaamt de Leegbaar/

teur-Dozſtaan den Mºn/opſehere
tijd ter . jacht gereden/ ſont met ſijn

Paart ſeer gevaarlijk op den top van

een hoogen Steen-klip. Dit ſag dan

een out WDijf/niet wpt bandaar eenig

Haut rapende / en begoſ dapperte

ſchelden ente bloeken / ſeggendc; hebt

gp geen anderen weg / hebt gp uſelfs

daar op gebzacht / God bzeng u daar

weder af. Pp dit raepen hoorende/

rijd nahaar toe/ en vzaagdehaar of ſp

ook wiſt wie hpware en ſepja: waar

Ä ſp ſoo onmagtig tegens hem upt

OLL,

Hiſtorie van Rapen

LÄ detweedebandiennaam/

toning ban Dzankrph; TDie toning

ging dikwister Sagt / en alſoo hp

bp gebal kennis gemaakt had bp een

Boer dat een goed en ſimpel man wº
º
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bp deſen Boer heerde den Koning dik

wils in / als hp van de Jacht quann;

hp was eens ſeer hongerig en beluſt

zjnde opiapen/quam die bp de Boer

eten. Lodovicus weder naſijn Hof

vertrokken zijnde / ſoo heeft de Boerin

haar. Man vermaant / dat hp de Pto

ning/ tot gedachteniſſeband’oudevzient

ſchap eenige uptgeleſen Wapen ſou toe

ſenden. De Boer hier in beangſt /

bzeegde dat hp geen dank behalen ſou/

want de groote Heeren ſulke dienſten .

niet gedenken: ſomma/ het WBüfheeft

Pee gewonnen : hp treckt op reps met

een ſchoondeel bzabe rapen: maar als

de Boer op weg zijnde/ kreeg hp groo

te luſt tot de Hapen / die hp ook alte

gaar tot op een na op at : Gektomen

zijnde in de Sale daar de Koning ſat/

F terſtant ban de Koning gekent/ die

hemſtraksliethalen: De Boerheeftmet

een eenboudig gelaat ſijngabe vertoont/

Die de Ptoning met groote begeerte ont

fangen heeft / en een Waats-Heer bevo

en/ dat hpſe in deš tonings kamer

ſoude bzengen/ bp al ſijn Zuweclen/en

Heefeboot geboden dat den Boer bp hem

Tor blijben eeten / na de maaltijt heeft

pp den Koning bedankt / den er
Es
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beval ſijn Wäente-meeſter / dat menhem

eer hp Weg ging/ dupſent tronen ſou

de tellen: hier van is 't gerucht haaſtig

dooz t hofgeloopen/ waar doozeen van

ſijn Edelen den toning een bgave Hengſt

ſchenkten / den Pioning wel merkende

dat hp dooz de milthept van de Boer

aangepzikhelt wiert / meende ook hier

dooz ſoo een bupt te ſtryken: De Mto

ning heeft ſijn geſchenk met een blp ge

laat aangenomen: de ſchenker met ſoo

een trooſt wech gaande/ verwachte een

oede vereeringe/ gelijk als den Boer.

e toning ſepde/daarſchiet mijn wat

in/ dat ik hem geben ſal; roepende een

van ſijne Kamerlingen / lupſtert hem

in/ dat hp zoude upt. ſijn kamer halen

t geen hpdaar binden zoude in ee

nen blaauwen ſijden doek gewonden: de

Haape wert gebzacht/ Ä bewonden

alsſe was/ ende den Koning gegeben./

en den Edelman met ſijn epgenhand

daar bp/ ſeggende dat hem Docht het

Paard welgeloomt te zijn met ſoo koſte

lijke ktlepnodie/ dat hemÄ ttoo

nen gekoſt hadde. TBen Edelman wech

gegaan zijnde/ heeft met groote begeer

te den doek afgedaan/en die daar booz

een hoſtelijk Juweelmeendeteb#
ee
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Heeft een geſchzompelde verdozde Taap

geºondeº. „Den Edelman alſo bedzo

LeºZhnde heeft eenpegelyk tot ſpot ge
Weeſt. - - -

Yet kluhtigs. . .

TÄ Mieu-gttroude waren met ma

hander eerſe komente trouwen/
Weg getopen) alſoo 't houwelhh tegeng

haar Baders ſin was: 't gebiei dat

Baar man Haar eens willende toetſen/

ºſooſe van haar Bader opgetrokent

ºiert./hem getrouw bleefººpnſt een

Äste hebben/Wenheel ſiehtezjn.

ſin.bouw was ſoo begaanºmet heim/

dºſe haar ſupen Jak nam/enhem

deed / met deſe woozden; Sch

Hartie/ jep moſt nuniet ſterben. Ge

Äwaſ hier doozmet ſulken pver

ontſtehen: dat hp dit gaat verteilen

Waar bp konnt; maar eenſchooterdt

Än liebe Bloed / gp mogt

Wel willen dat gp haarnietgetrouthad/

want gp ſult "u bingeren aan haar

gºetet laauw tellen en als gj
met kah-hielen loopt Ä U Dan /

als Ä de ºts hebt / bet fulpen Jak

bambontomhangens . 7
- „* » – „z - - - - * -----

ſº

GT Lu- -

r



43 Het Toneel

- Lutriaanſe ſiekte.

EÄ ſechte Hoogduptſche bzuper

Yin Italien weſende / wierd maä ge

roepen dat hp een Lutheraan wag: hp

bzaagde een Pzieſter wat dat te ſeggen

Was; want in der waarhept hp en Whiſt

het niet / die hem ſepde/ dat/ die daar

mede beſmet waren / erger hadden /

dan offe. Lazarp ofte de Peſt hadden/

ende dat het een Peſte ſelbe was. ºp

op een tijd ſiek weſende / ſond ſijn wa

ter aan een Medicijn / en liet bzagen/

of hp ook ſen kan/ of hp beſmet was

Vaneen WLutheriaan tezijn.

Op een eenvoudige Quidam.

SÄ een groote ſchilderte / dagr

Kaoſes net een grote grºſſe baard in

ſond/ gelük het gemeenijk geſchildert

wozd / houdende de Det in ſijnham

den / met dit OP-ſchzft Erod. rr.

meende dat Exod. denaam wag/en

rr. den ouderdom /en ſepde; Fiet

daar een bzabe gryſaatt ban rr. jaar

7. - Opeeh Leugenaar.

E# die hoozöe ſeggen / dat ſeeker

Perſoon / bp manier van deº
- - oO
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- -

ſooeengzooten Leugenaar wag/datſeife

de waarheit / als bºſ / in ſijn

mºd eugen wierd. t Ss dan goet

(epde den andere) dat hp geen Pzieſter

of Booziefer is / op dat hp het Euan

gepnierieſe:

Eenvoudige Vryer. - -

A# hp een lange wpl met ſehere

Juffrou had weſen wandeleu/t'

hupé kommende / vzaage een van ſijn

kenn/Wathp ſoetstegen de Juſſrou

gepzaat hadde Äk wächte mn wei

egens haarpets te verteilen zerde hp/

Want 3p ging benevens mp bezonder ein

woodte ſoehen. . . “

Elk meent dat ſijn Uyl een

^ . . .“ Valk is. . . . . . . . .

ZÄ Man hadde / op aanraden

< an een ode, Bouw / een Hups

ehogt / het welk bouw-vallig wäÄ.

et gebeurde dat de ouden /verſe

ſchapt met de koopers Bzou / het

huis quamen beſien: de oude begon al

gene Pfag/te p2pſen/ſchoon het

geen Pºſen waardigen was tº elkens

met deſe wooden "Wel Hilletje da is

mooy. Ban beneden gaande na bo

C 2. - Uen

- - - - -
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ben toe / epndelhk komende op een

Ptelder-kamer / en ſpzekende al weder :

Wel Hilletje dat is mooy: Mailg vait

de Pijp van het Stcreet net een groot

gedzups in /ſoo dat ſp van het ſpatten

der verteer.de koſten luſtig om de ooren

kreegeu: ſeekeren gaauwen Baas daar

ontrent zijnde / ende dat onmoodig pzij

ſen verbeelende / ſchepdeal lacchende

bande beſtrupfdemet dit ſeggen; Hilletje

dat is mooy. " -

't Is ann niemand Neusté

- fien.

PÄ Eberuß een Godgekeerde toen

hp hooz.de dat Melanchon ober de

vzuchtbaarhept van ſijn Bzou ſich ber

wonderde/ engefegt had: Hoe_timmert

deſe kleyne ſwakke en blode man ſoo

veel kinders? Soo ſchzeefhp hem we

derom: Dat de ſlimſte Timmerluy de

meefteſpaandersmaakten, -

Sorte ſtem, maar wyſe

woorden.

Hilips / Mark Gzaaf ban Badens

P Aahgek/ hoorende DatmenÄ
ſaagde of het ſijn landedienſelijk

waarde Soden intenemen / ſoo #
- - P /
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hp / Najn Heer mag de Hoden wein

röepen/ ſoo hebben wp alle ſoozten ban

Figien in onfe Landen / behalvens de

Cßziſtelpke.
-

- -
-

* Wel genomen, welge

- prooken.
-

ALs UBigo / de wildſchut bankto

ning Wolfonis / van TDememarken/

een gouden Armbaut kreeg tot een ver

eeringe / band hp die aan ſijn regter

ant / en verbergde daa tegens ſijin

inken hand op de rugge. Als den Bio

ning bzaagde waarom hp ſulks dede !

Sepde hp : Mºun linkerhand ſchaant
ſich banarmoede / ſoo dätze haar om

den rpkdom der rechter ntet en de?föe

katen ſten. Aldus heeft hp met deſe

geeſtighepd mog een gulden Armbant

gekregen. * -

Godlooſe beſpotten veel haar

zelfs.

IÄ was in ſijnen tpd Biſſchop/

Gutſten / afte Guderling ban Chal

cedonien: Ban enkel ouderdom wicrt

HP bp na geheel blint : Ce Conſtantf

nopolen wonende / bviert hp van den

berloochende woonende / kepſer Art

C 3 liaan.

-
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tiaan dikmaal beſpot / en onder andere

booznamenltjk eens met defe Woozden:

Ey Inare , bid uwen Galilcer , (alſoo

nöemden die goddeloſe den Soone -

Gods onſen Laligmaker/ ) op dae hy

u "t geſicht wedergeve. WPaar op Äng

rius hem ſoetbloependeantwoozt : Ik

danke mynen God dar hy my't geſicht

enthoud, om dat iku onſalig menſch

niet en ſoude ſien. .. :

Goddelooſe gedachten der Ko

ningen, zyn voor'God

T verfoeyelyk.

Gning WBilliam de 2. van Enge

gelant / was ſoo lichtvaardig in de

Helgie /, dat hp alles dede om te ge

bieden en rijkdömmen te bergaderen /

B032 Paar een gebzek Waar van de kin

deren Beſer WBereit völzjn / en nu de

heerſchapppe in hebben. TBeſen to

ning ompensingen tebinden / beſchul

digde op een tht biftig Edellieden/

dat ſp ſijns Majeſtept Bee-bokken had

den gefaagt een gedaot: de welke ſuiks

anthende/ zhn daarom gecondemneert

tot den pzoef des Bupys / "t welk 3p

dao: een wonderlüke beſchhhinge Gods

ontquamen / ſonder beſchadigt te Ä
– L.

- - -

-
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den / waar over den Pioning ſich ſeifs

met hoop van de goederen deſer Edel

ſupden te conſiſpueren / getroetelt heb

bende / in gcoote tooznighept ſep.de:

Is God rechtvaardig dat hy ſulx toe

laat, het mach wel, maar ik geloove het

I) 16..

Een Kouſe-verſoolder tot

Koning verkoren,
3

-
-

t [s eentbwijffelachtige ſaak petß dooz

de Foztupn te foeken/ het geen in

deſe Hiſtorp biykt / foo men t aanne

men mag waar tezjn geſchiet: (ist

een fabel/daar zijnder veelmeer onder

tuſchen gelooft) doch neemt de pa

tientiedit teleſen. Baar was een toug

verſolder / ſittende op ſijn taſel/ en ſoo

hp net beel werk hadde/ ſcheit daar op

een Appel / ende laat de ſchel van die

op de Tafel liggen; hp maakt een

Dliege-ſlager / en alſoder Bliegen op de

Appel-ſchel quamen om die afte kee

ren/ſaater in een ſag net ſeevente ge

lijkt; ſpzingt van Cafel / bekennende dit

baoz een Homepus ſtuk / denkt noch

hier dooz een groot Manke wozden/

verkoopt alwat hp heeft/ en laater een

Cier Scid vanÄn /en ºtº:
4. s
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ſetten: Ik heet Hans onverfaagt, ik ſlas

der ſeven met een ſlag; Trekt in een

berre Lant / daar de toning meeſter

was / bind dit Echild op fijn bozft /

engaat achter 's itonings Palepstegen

een hoogen Heubel aan leggen/ daar

wiſt dat de toning gewoon was ozd

mariß heente ſien / alſo de Son ſterk

ſcheen / en wiſt de toning niet watter

Äerde ÄderÄn
derwaarts / hp bp hem komende Wierd

vervaart in t leſen; Ik heet hans onver

ſaagt, ik ſlader ſeven met een ſlag; gaat

Wederom/berhaalt den toningditbooz

gaande / die terſtand twee a dºzie Com

pagnie Fºldaten daarbenen ſondom

hem WBakker te maaken / en met een

beleeft onthaal ten Hobe te gelepden /

met ſodanig reſpect / als ſodanige Ca

vailiers toekomt. Sp trekken met 'S

Pioningébebel henen / bp hem komen

de / endozſte hem / of niemanten WoU

de eerſte weſen om hem aan te ſpzeken/

maar een upt den hoop was fao ſtottt/

dat hp een piek nam / en ſtiethem te

gen de Sool van ſijn Schoen / fpzingt

op met gcoote kracht;ſp vallen op

haar knien / en bidden hem hp beliefde

eens bp de kaning te komen / het weik
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geſchieden bp/ den toning zijnbe/ bwäg

Hp in een groot aanfien: Gndertüfſchen

wozd hem voozgehouden/... hp kon’s

Ptonings Swaager wozden/ maar Daar

Waaren dzie zwaare dingente doen/ dis

moſt bp booz den toning uptwerken:

Booz eerſt waſſer een wild Derken /

dat veel quaad dede / en niemant van

gen kon. Cen tweeden warender dzie

Heuſen/ die 't in het Boſch des Ptontngs

ſooonbzpmarkten/ datter niemanddooz

kon repſen / of was een dood man.

Cen derden warender ettelfke dupſend

vzende volkeren in het Wand geva

ken; en ſo t ſcheen / ſtond het Kjk in

groot perijkel. Glt neemt hp aan om.

uPtte Voeren/ wozd den Weg aangewe

fen / daartwild Barkenwag/ gaatmet

eencouragieupt hetºof / hp was qua

kßk ſoo ver dat hp 't Barken hooz.de /

of wenfie hem weer op ſijn Snijders

taſel z het Barken quam met ſulhen

furie op henn aanloopen/ dat hp naa een

goed heen komen ſag / ſiet een barbal

ken tapek / blueht daar in / het Bar

ken hem naa hp met een vaart/ bligt

dooz het benfter ober de muer / ende

Haalt de deur ban de Ptapel tce / doen

was 't Darken baſt; en kcnit bp den

W. C5 - iXO
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konfing die em vzaagt/ hoe hp ’t Bar

kéa gebangen. had / voer alDuß tipt :

Jägceep het met groote kragt bp de

happen of bozſtelen / en wierphem in

de tapel/ enth hebt mietwillen Dooden/

oMuVooz eenpzeſent te vereeren: gto

te vzeugt waſſer in 't Hof; gaat ma de

Heuſen/ en tot een geluk bondhaar ſlg

pende / neemt ſijn fak / vult die met

ſteenen / klimt op eemenhoogenboom,

gopt de eenen / die nieende dat het den

anderen deed/ begint te. khben/hp ſou

ſijn gopen laten / of hp for hern vooz

ſijn o0zen bzupen; den tWeden Wazd.

ook gegopt/ begint te ſacramenten: De

derde wozd methetſelfdeonthaalt/ ſtaat

op / en treht ſijn degen / vliegt den an

deren aan; een ſteekt hem Bat hp doot

ter aarden balt; begint met den ande

ren ook / en dooz het lang wozſtelen/

ballen bepde ter aarde van vermoept

Hept; hp ſiſn kans ſiende / komtafen

neemt ban die dood was ſijn rappier /

en ſtcekt die alle beide dood/enhoutſe

dekop af / gaat of tweder ma 't Hof:

den Lionnig bzaagdehem of het beſtelt

Was antwooz.de ja ; die hem voozder

v2aagde/ hoehp't beſtelt had/ voer al

dißupt. #k nam, den eenen bp Ä
LE2
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Heenen /-en ik ſoeger den anderen nje

dat HP dood ter aarden viel / enden an,

deren, hebt net de ſeſſie munte be

º/ºº die bphe beenen had half

dood zünde/ſmeet th met ſullien krächt

egen eenboom / dat den boom welſes

ºoet upt deaard bloog. De vzeugt
WasÄ. / Ä Ä.
booz.de gro *t 3 p maakte

hem wederom reed / en den Fidei van't

ofºethen/en daar toe een bzaaf

Pleger / daar hp Oberſte vanºſou

3jn/ſin afſchepd genomen hebbende

gaat tot het derde ſtuk werks / laat

Het Legermarcheeren / en hp volgte

Pºrt/en alſoo hp nopt op een Paare

Verede hadde / wiſthem qualijk in po

tierte hauben: Gekomen jnde op.

Paatsdaarde bpand was ſaat het

Weger in bataille ſtellen rºhem wied

geboodſchapt dat het gedaan Was/

wiſt niet hoe hp 't Paard ſou wenden

rehaant verheerbe Coom/ engeeft.

het Baard de Äpooren/dathetjeee

voll galop nade vpand reeden alſooº

hp de Cºom van 't Paard nietj

hielt/greeponderwegen een heute Mzrups

tat snder afbzah/ en hielt het foojjſ.

in den Arm den tºpand hern ſend/
C & - FTZ S
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meende dat het den EPupvel wag / be

gondente bluchten/endie’t niet onrtko

men en koſten verdzonken; ſtaken hare

Schepen van de MDalaf/ en voeren ſo

Wech; hp quam met den 3egen weder

om bp ſijn Adeldom en't heele Leger/

die hP ſijn Bictorie verhaalde / enhoe

be Bpand geſlagen Wag geheel in roU

ten. ºp komt bp den koning / ber

haalt ſijn Bictozie/ die henn bedankten.

Boozt doethphem upt-roepen booz

tabolger en Jºaſaattot de Kroon. Den

KCrouW-dag baft geſtelt 3hnde / maa

ken daar toe groote pzeperatie: Den

Crouw gehouden hebbende/ was bp in

groot aanſien / en altijd maaſt den to

ming. 't Geviel dat den toug-verfogl

der meeſt alle machten dzoomde / dat hp

noch op ſijn Caſel ſat/en altijt relde;

MLuſtig Zongen/ luſtig /*noch een paar

te verſoolen / danſult gp.heplig abont

hebben: luſtig / luſtig. De Bochter

viert bervaart/ meenende datden EHup

bel in hem was/ om dat Hp ſoo Telde/

ban luſtig/ luftig/ klaagt het haqr Ba

der / dat hp haar een toug-verſoolder

gegeben had / en geen Heer van btaat:

RPe Bader beſlupt een Compagnie Sol

daten (wee adzie bp fjn aap-Paa:
M*
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leggen/en ſoo ’t weer gebeurde/ hern.

gebangente nennen/ of te dooden. BP

wozd hier Van gewaarſchoubºt/te bed

zjnde/ vaart aldus upt ; Ik hebeen

mid Bwin overwonnen /Tik hebber

dzie Wieuſen gedood / ik hebeen Leger

ban hondert dupſend mannen verſagen/

en van deſe nachtſalder noch twee a

bzie Compagnien Soldaten aan. ºp.

upt het bed en naar haav /. gaatmet

groote kracht fp Hem hurende/ vielen

over hol over bot ban boben neer / dig

dood Steben / en Arnrenen beenen ber

loren hadden Waren in groot getal/en

die 'tontliepen / bzochten den Koning

ſulken boodſchap / die aldus uptvoer:

IMAjn EHoehter behoozt wjſer te we

ſen/datſe fulken grooten Cabillier ſoo

falaſfronteeren/ ondertuſſehen den Mºto

ming ſiek zijnde / ſterft : laat hem tot

IHäfaat ban de troon / die den tous

berfoolder aanneemt/ en heeft ſijn Hßkt

lange Äſaren im ruſt geregeert / en ig

epdeljk den weg van alle Bleeſch ge

FRSM. - - - - - - -

« : e

N
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Als twee vechten om een been;

- de darde krygt etlige alleen. -

W ilem de tweede : Koning van

vº elant / was het Hijk ent

votäre öapper met Schattingen bezwas

renden : Äg baude allererſt lBeſºnnun

ſter/ dooz de boeten vai verklikkers. 't

Gebeucden eenß datter een Abdije ledig

was / die hp genteenljkom gelt ver

kocht: Twee Yºoniken vzpden den ko

ning elkom’t heftigſton daar van

Abt te wozden/ beloobende groote ſom

men/ de een de ander booz öp biedende:

Den toning on ſende / ſag msch een

KDonlk ſtaande vanverre/ deſen bzaagde

zhn Majeſtept / wat hp geben wilden

am Abt te weſen; ºp antwoözde / dat

hp nieté en had am te geben/doch ſoo

# fs hadde / woude hp pets geben:

WBei ſepde den koning/gp hebt eerlijk

geſpzoaken/en zijt deſe plaats waardi

ger als eene bandeſe twee : En maah

tenhemalſoo Abtvoozniemendallen.

Bedrogen Appel-teeft.

Et gebeurden tot Antwerpen / daf

een Songe gaande fachjes vaozbp

een koopmans deur /, daar Appelen?

Heeren/ Koſijnen en diergelyke ſnaren

- 8.
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ehoop ſonden op deeſe waaren ſtoid

"epeculeeren. De Koopbzouwe ſit
Te DaacÄ V60z deÄ / EN#

Ben Jongenſtaarenop en/vgaag

den bemºof hp bygen wilde hebben

de Songeſep.de Saaz de ezouw vaag

deboot /hoebeel ſal ik u weegen/

ºeegt mp/ſep.de bp / een half pont:

feer weſepdefp/en doeſe gewogen j

ren/ ſtote ſpſe den Jöngeninfjnhoeds

Ähaaromniekeerden
omdeſchalen wechte hangen / troj

Sºgeº.de gang / aletende: de Mezou

ſende dat de Jonge ſonderte betjej

bergegaan waſ/voigthem alſcheej

wendenaa/en bphem komende je

pdeºgenberaat hebben: die hp je

half op hadde : WBel / ſepde de Songe/

gººgººnp/af ihfe hebben wiöe/

maar hebſe niet gekocht/en alle de

ommeſ anders begoſten teiacehen enga

Äºgge / ſoo dat de Äu
weſonder geldweerheenenmoſtgaaj"

- Een Pots :

In Songe Hoeren-vnogt had ber
EÄ eerlhke Dochtersenter 7

Ägºgen enooz den Raadj -

bzacht zünde/ bekende by alles, den

- Schz
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Mºber 2N D de Ottº et L

ÄÄ N0gÄ Ä

weten/ fluhs voer den gaſt aldus wit:

Pel wilt gp 't alles weten / U lºuis

vzou iſſer mee onder gerekent/ fluhs

et den Schzpver de Pen Vallen 3 de

ºeeren begondente laechen / feyden
gaathenen gp hebt hem wel betaalt.

Yet geeftigs.

En Jonge Bzouw in de Kraam ge

kqmenzpnde/ hoorende dat de Bu

Len gebe riepen/ dat het kind ſn

eader ſoo geleek / alſſer opt een hind

er werelt Soen mocht: dus de Bouw

met een verbaaſthept uPt Voer: Peeft

het ook een geſchoorentrupp beklap

pende alſoo häar epgen misdºpf.

º Menniſte fijnigheyd.

Wie Mºenniſte bupten Paaren/

met een roep-Schuptje upt Loeper

zpnde komen bp een Colºhe/daar ſº

jierden aangersepen om Colte geben -

emaiſo’t vzoeg was/riepenſp/ als wp

wederom ſomen de Jongen die haar

riep / dogt die ſal.booz mp een dup

ten-hanſie weſen/ ik ſal 'tgelt geboege

zk op ſtehen; ſp wederom homende
- WOeRK
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Toept haar. Weder; ſp quamen aan lan

de WDenniſten ſeggen tegen den Jongen/

geeſt ons een Mauſje Bzandewyn: Den

Jongen in de kelder gaande/alfoo die

aan de ſtraat was / ſo volgt hem een

van deſe Bzoeders van achteren totaan

de kelder / alſoo de Jongen daar al

pzuttelende henen ging; ſo dat hp hem

hooz.de ſeggen/en oberleggen / of hp 't

gelt van haar ſoü opſteeken boozhen/

of ſijn volk geben; den Bzoeder loopt

haaſtig bp ſijne Confraters/en verhaalt

dit voozgaande ; waar op ſpbeſlupten/

den Fongengeengeltteſullengeben./ooz

deeldendatſpdeoozſaakbandes Jongens

berderfſouden weſen/ alſoo der niemant

op was / lieber weg te gaan / het geen

- geſchieden; Maar een van de Broeders

fnplaatg bam geld/ſireek ſijn bzoek af/

en ſcheet een bzabe hoop booz de kel

der; daat hebfe wat Warms / antWooz

de de MAenniſt/ om ons behoefje geen

diefte wozden.

Ronde belydemiſſe.

EÄ (van grote naan en

belepd) ſich van ſijn boozgaande ſon

den beterende/ beſloot een geeſtelijk le

ben telepden / begeeft ſich deswegen#

-
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een . Klooſter. Als nu den GDberſten

ban dat Convent ſomboijlen ook wat

ten Hoof met Pachters van de lup

den had te doenen van fommige met

hacdighept hare Lant huren inbozderden

ſuo gebzupkten hp daar tot onſenbekeer

de Advocaat: MDaar wat devoir de ſel

be dede/ hp Uerlooz alle ſaaken tot ſcha

de ban’t Ftlooſter/ Waar dooz henn den

Abt beſtrafte/ en met een vzaagde/ hoe

hp te vooren alle pzoceſſen winnende/

tot ſijn wereltlijke voozdeel / nu alleſa

ken verlooz voozhet Geeſtelijke Collegie/

daar hp een WLit van was : dat is (fep

de den Adbocaat) em dat ikte borenmp

behelpende met liegen en bedziegen/ mt

daareenaſkeer ban hebbende/ geenpar

tpen weett"overwinnen/maarwillteber

lijden het quaat van andere / als ſelfs

gUAad doen.

, Alle gaſtmalen hebben hare

- byſondere fraayigheyt.

EÄ toopman upt Coſcanen / ten

tit van Paus Pug de ÄÄ. te

Cozſignano / die hp van kinds beenen

af gekent hadde / en om gemakelykerbp

hem gehoot te krijgen / mooddenen ont

haalden bp eenen L. Gozo / erk
- GIſ.
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Loan 't Hof : die in ſijn hupg lepdende/

bertoonde hp alder eerſt boven de deute

ban ſijn keuken des Paus waapen/ dat

bp daar expzes hadde doen plaatſen:

TBaar na alſmen dehanden zoude waſ

ſchen / hielt hp de keers geheel bezijden/

ende ſijn kleed beranderende/ trokhaa

ſtelijk tegens de tijd van’t jaar een lan

gen PDinter-Tok aan / met bont en eeni

ge Caſtozen gebult / daar van geen4

ſtukjeggoed waren: Alan tafel ſittende/

bzacht men eerſt op twee wilde Bogels/

ſonder doop of wijn/en waaren koud/

en geheel in hun bederen / zijnde alleen

de behienenvootes gebzoohen Welke

de Boozſnijder quam / tot voldoeninge

haw noch wanderlijker bottighept / de

veeren upttrekken/ enover.de Cafelſpze

pen. Da defen wierde gebzacht een

ſchotel met IFs / in het welke ſtonden

gemaakt de waapenen van den Pausen

IWA. Gozo, in plaatſe van (geljk men

te Benetien gewoon iſ) ſulkr van Stup

ker/ Confituren/ Melken Lafferaan

Ec. op te diſſen: Selfſ het Banket

was ban groene Blaren / van qualijke

riekende Derniß / en ſtinkende ſtoffen

ſoodanig toegemaakt/ dat nietalleenden

gengode / Inaar ook ſelfS den nooder

E
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teijkedagen/ daar van’thooft ſeer bebe,

Ut ſchipſit Petr. Matir Mediolanenfis.

Yet voorgevallen op een Gaſt

- maal.

E# zieſter hebbende eens op een

tjt Baſten genoot / d' een en D” an

der Coz nupten die hem bp avontupzont

moeten; t” hups gekomen z!jnde / heeft

eer koudehaart/en niet eenpenning in

ſijn bupöel gevanden / het welk hp niet

ongewoonen was: daar was goet Caat

diec/ten laaſtenishp ſtilzwyjgendegegaän

indekookenvan de Lombaart / daar hp

grootmede was / overmité hp Daar

dik mede te doen had: e Song wh

eens uptgegaanzijnde/heefthphepinelt

een kopere pot met bleps datal gehookt

Was/ van de haart genomen/en onder

ſijn Cabbaart t' hups gebzacht hebben

de/ heeft die ſijn-Dienſt-mept gegeven/

haar bevelende datſe de Zuſpot ſtrakis in

een aardenpot ſou ober-gieten / en des

MDoekenaars pot haaftig ſcheuren tot

datſeheel ſchoon was/dat gedaan zin

de/ geeft hp depot ſijn Zongen dat HP.

daar in de Lombaart een TDaalder op

Halen ſou /- en dat hp een Ceeltje fotº

- tL
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Memen / dat hp fulken pot ontfangin

had; de WDoehenaar niet kennende ſijn

pot / mits datſe geſcheure was, ont

fangt het pand / engeeft hem 't gºld/

enom dat geld liet hp den Äonger Byn

koopen/ alſo wierd de Cafi geſtufcurt.

TDoen men de WBaaltijt in de Mombaart

houden ſou / was depot en ſpys weg

genomen; dekokkyvenhoorende ſep

dedat daar niemant in de hookenge

weeſ wajdande ziefer erwieſcu

ſus vermoeden vºn een Pºieſer ſom
ma de Maept gaat tot den Prieſter om te

ºſien ofdaardepotwas, maardaar was

Äpot noch pots kind /ſp woude perfozs

ºdepot vanhem hebbennademaaſhpa

ºleen in de koohen geweeſt was; hp be

ijdenten ſaatſtendathreenpot geleent

had maar dathpſe weder thups ge

ſonden had/daar hpſegeleenthäd/ akß

d'ander miſſaakte is de kijvagie ſeer

Ägroot gewozden; de Pzieſter tot getup

geniſſe toegenomen hebbende : ſie doch

hoe pericuieus dat het mu ter fit is 7

met jemand ſonder ſchzift te handelen:

Ämen ſoude mp by na wel van dieverp

beſchuldigen / enhadik geen Ceeltje van

de Tombaartsepgen hand/meteen

heeft hp het Ceeltje getoont / doen#
D&
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deboeverp uptgekomen / en de fabel is

heel geneugeljk dooz de Stad verſpzept/

dat op ſijn epgen potgeld gegeben hädz,

fluhs waren al de lieden fuhe boeberp

den Lombart tgegedaan / die ook ge

meenandere bedziegen.“ - -

Alte groote vrees, is geen

kleyne zotheyd. -

EÄ Geſant te Scheep na Akſia af

geſonden/ als hp/ baar gearriveert/

Fººººººº
GPft hpmietenhadde gebzeeſtteÄ
en'van de Biſſchen“jeſoft tejr.

den ? WBat ſep.de Ä zoudeih de Weiſ

ſchen vzeſen/ daar ikker ſoo veke gegeten

bebbe. . . . .

Och of de menſchen haredo

*

lingkenden.

E# Dterre-kijker op de Mearktte

Athenen ſpeculerende op een bot

daar veele Ästerrenopgeſchildert waren/

en de ſelbe noemende / ſeggende onder

ander/ditzijndwalende Sterren: TBio

genes / dit hozende / ſepde: goede

Dzient/gy mºet niet jokken/ die Ster

rendwalendemiet/maardeſe (wjſendeop

de Gmme-ſtanders)dwalen. " D

d

h
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v

De opinien regeerende
Wereld.

T# teulenbooonden een bzaaf Schi

der/ maar een quiſt-goet/en WDyn

ſupper ſoo armaseen ſaier: Deſebad

diverſe Chziſti Beelden geſchildert /

ruplende de ſelve booz Dette Zoenderen/

wilde lieber de ſelve alſoo verhandelen/

tº ſchade doen / als pzofijt/ met die te

berkoopen : Als men hcm bzaagde/

waarom hp ſulks dede/ antwooz.de hp;

WDilt gp mijn in plaats van een Chzi

ſten een Jodemaken.

De veranderlykheyd is welgoed

in ſpieſe, maar niet in

Vrouwen.

EÄ Pzinceſſe/ vanhaaren Maanver

achtzijnde / om dat hp geen kinde

º bphaar kreeg / dulde däthaar Man

met toelating des Paus/ weder een an

dere Dzouw trouden Maaraſoo jet

hem daar ooknietwelmede ging / troch

ºte hp weder bp ſijn eerſte Pzinceſſe te

komen/ende ſondhaar een ſchoon nicu

kleed tat een Hieuw-ſaar. Maaar ſp

ſcheurden het heet in tween/ ſondheim

het bovenſteende hield hetonderſejet

)e ". . De
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deſe boodſchap ; Datſy hem van de

gunſte bedankte. Hy mogt dit bovenſte

deel bewaren , ſy wilde ſorge voor het

onderſte dragen, ende dat bewaren ſoo

langſyleefde.

Blindheyt isveederley.

CEekere oude Matrone in de Pter

miš-kramen gaande / ſag in eenige

ZSpiegelß / daar te koop ſtaande/ Haar

meerder-jarige / onbehaaglykeen gefton

ſte Tronie. Sp dus ſtaandete hykten/

bzaagt haar den tramer / Mèoeder

ſchozt'er een bpiegel ? Wºat/ ſepdefp/

zou ik met een Spiegel doen . ſp zijn

berſlenſt : men maakten in myjn jeugt

al veelhelderder glaaſen/ daard" aange

ſigten ſchoonder van vel/ en blijder van

gelaatinſtonden. -

Men moet ſich voor Boereſlagen

- wachten. -

I# WLonden komt eenen Boer upt

WBalliß/ metbermaak alle de ſtraten/

WDinkelgen Pederdoen aanfchouwende.

Ende gelijk Tonden bolk-ryk is/hadde

hp wel opgemerktdat pdec pets defe of

te koop hield tot ſijn onderhoud : maar

hp bleef ſtaan/toen hp/bpw-F
-

LL
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ſter / een winkel ſag / daar mcn miet er

arbeyde / noch ook pets verticcht : al

.

leen ſag hp bovcn de deure dtſe Woozden

geſchildert. R.

NOTARIS PUBLICUS:

ºp ſag ook wel een Iºan bezjden de

winkel in een Comptoir ſitten ſchzijben/

- en boven ſijn hooft veele ſakken hangcn

- en papieren deggen / dan hp en konde

ſulks niet begrpen/ trat deſwegen koe/

ſijn armen over d' oriderdeur lºggende/

vzaagde den Haan die in 't Comptoir
ſat enſchzeefz Mijn vrient verkoöptmen

toch hier? TDen Aotarig wel denkende

ſ

M

N

dat deſeeenen omnoſelenbloed was / ant

wooz.de met gallige haaſtighepd; Men

verkoopt hier niet als Plompaarts en

Botterikken. De Boer met deſe ant

woode upttredende bedacht ſicheen

wepnig / en weder tot deÄ
deur heerende / riep hp de Jaotarits
toe; Mijn Heer, gy hebt goede neering,

wantgy hebtopeenna uyt verkocht.

Schoonheyt en reden, felden

by een.

EFÄ####obianušſeer grofen vet van MLiTD of chaam/
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chaam/ ende zwaar van Hooft was/

ſepde : GP ! onſterfühe Goden / hoe

zwaarlijvigis de Sothept.

Vinken plukken wel de Princen»

- maar ſy worden van een yder

geplukt.

IFBning Alphonſus uptºclete
TYScheep vertrekkende/ ſag de Boge

ien zune Halep nabogen / o datº

ädezers haarſam sº Ä
- Ä jet weih ashtop

lt / - Ä:
ertrekken.“ Alſoo / ſePdE)P / ZHin De

Ä s/Dövelingen/en Ä
wnet hunne lichte PapegaaPF-Vee

Ä enÄ. omrent mijn

Ä. ermen en vliegen/ ſoo

# vzpe Tafel hebben! maar dat

ophoudende/ tierlaten ſp mp/en ber

feſſehappen mp opharehoſcnom haar

noot niettat inßnendienſt/ Ec. -

Die aan de weg immert, heeft

veel öpſpraak. -

- EÄ Durger teamºrdaºbaºziº
Hups van bupten ſeer fraap Ä

-
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bercieren/en beſchilderen : CEen Pzeent

JJeer daar Vooz bp komende / beſag Dat

naükeUCeljk / ſo0 dat eener BZaag.de/

Wat heim dagr van dachte ?'t Äshups

ſep.de hp / Magcken behaagt nP „nief.

Ilaen bzaagde waarom? Dm dat/ſp

Behp/ onaangeſien gl ſijn gedaheenkg

ſien/hpopdeſiraat uptzijn Hups mget

ſ

/

"

d

komen / als hp deſe zijne gewmaakte

InoPighepd ſien Wil. -

: . .

Men bliift, in ſchertſery, zelden

- - telkander ſchuldig. * :

-

\ - 7 Anner ſeekere Soldaat ter ger

| WW berge aan de Cafel was gekomen/

daac ook veel tooplupden Waren die

deſe Lands-knecht niet geern bp hun

hadden / dachten ſphem te beſchanen/

om hem,van Tafel afte dzingen: Zp/

ſiende datter een Lepelte kozt wag/

om eenigſ ſopkens teeten / grijpen in

haaft pder ecin Lepel / ſeggende: 'tzp

een boef die geem lepel heeft / ’t wellt .

den Soldaat ſiende / en dat hp te kozt

quam / maakte terſtont een Lepel van

een ſiuk Bzoot / Daar hp ſoo bzoom

mede Toepden als ſp methare Lepels.

Deſophens nuopZijnde/ºſepde den Fegl

TD 2 tdaat:
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-

-

däat: Eenboeſ dieſjnepel niet op en

eet. Doen ſagen de kooplupden op mal

kander ; en noch meer / als terſtont

daar aan een Schotelmet Dogeiß / daar

in "t midden eenSnip lag / opgedifcht

wiert / doen namhp den Snip / ſeg

gende: Ik ſie we 't is hier de Jºan

een Dogel. De kooplupden habden

niet veelte ſeggen/ dannameneenkroes

met WByn / en dachten hem weder een

pots te ſpeelen : ſtellen dan den Beher

in/ met deſe woozden: Hetzoude geen

eerlijk Man zijn/ die de Pijn intdzin

ken zoude vupl maaken. Tºit dcden ſp

om dat den Soldaat eenen buplen Ber

hens baart hadde als het ſijn beurt biel/

dzonk hp den kroes ſoo ſchoon up/

dat 'er geen Maugge ſijn dozſt in zoude

verzadigt hebben. Siet/ſende hp / of

ihdenwynoſteu getroubleert hebbe.

Over defe klagen ſelf de
Boeren.

EÄ Dozp-ſchoolmeeſter zoude deſe

Tatynſche woozdem uptleggen; Dant

duobos, impos, compos, cuſtogº, ſº

cerdos. De explicatie maakten hp als

dus; Impos de Boeren / dant sº
. - UO



der Snaaken. 69

duo bos twee CDſſen/ Sacerdos den Pzie

fter / Compos den Compoſt / Cuſtos

den Koſter. Als men hem beſchuldig

de / dattet Hurwerk vals was (en ſijn

ſteiling op het ſelve mieten docht. Ant

Wooz.de hp : den Son mach wyken ban

Haac loopmaar ih van de mijne nim

mermeer, ºp wilde ſeggen / ban ſijne

onverftant.

De domme trekken allerſtijfſt

hunne ſtreng.

f -

SÄ Student van goede onmoſel

Ohepd (doch los van ſinnen) bp Me

lanthan komende / begeerde ban hem

MAagiſter Artium gemaaktte zijn. MDe

ſº lanthon/ welſiende dat hp 't riet weer

dig was / ſloeg het hern dºpmaal af.

TSen Student balt op ſijn knpen / en

bid Maelanthon heftiger als vooren/

met deſe woozden: Per Miſericordiam

Dei, ſulks dat als het Melanthon niet

langer en wiſte te wepgeren/ſepdehp;

Wilt gy dan immers gepromoveert zijn,

ſoo zijt dan Magiſter Miſericordiae. WBel

kentjtehpſijnÄlangbehielt.

- TD 3 De
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De plaatſe en neemt geen

fterven wech.

SÄ Dziefe Boer bzaagde een van

Oſijne Wand -lieden dat een Dschipper

was / Waar ſijn Bader geſtozven Waß;

Eelander ſep.de/ hp ware verdzonken.

CS 1 u Gzook-vader/ herhaalde den Bor?

Almede verdzonken / ſpde den DSee

man/ en moeheer bannftjrte Bzoeders.

SoI verwondert errp. / ſep den Boer/

hge gp noch durft op 't water baren:

Bzientjeſepde de Schipper / u Guders

en Bzoeders / waar zijn die gebleben?

Gp hun Bedde geſtozven/en indeaar

de begraben / antwooz.de den Boer.

kkammeraat / ſepde den anderen / ſoo

berwondert het mp mede / dat gp op

gen Bedde durft flapen / ende over de

Aarde gaan/ bewºhl ſp tº Booz-ouders

itgeſIIk hebben. PBäk mp belangt/

ſtÄ de See ten n dage

ſoöbwe Harebsoden / als Het Land op

seven fat. . .

-

º
Dus
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Duspredikende Keyſers, voor

de Geeſtelijke.
-

Ls tepſer Karel de B. eenen Wijks

dag tot Mentz hadde aangeſtelt/

ſepde hp tegens den Paus_ Dunctu

Camabz; fWDijn Heer/ onſe Bader heeft

u wel in TDuptſchland geſonden/ Cnn de

Werken te refo2meerem : maar gp doet

niet als geld daad upt te lichten / en

Wech te voeren. Aldug reſozmeerde

de kepfer den Ätfozmateur. Cuno de

Gzaaf van Dalhenſtepn ſtond daar bp/

ende een Canonijk van JEJentz / „die een

Koſtelijken hoed op hadde/ bangoud en

de ſiver geſtift. Soo mam hem den

Peepſer den ſeven af/ ende fettede die

op zijn Paoft/ en ſepde: Benik mu met

Cunooß Soed een Soldaatá oft een

Geeſtelijk man geljkende ? Aldus heer

de den tepſer hemna Gerclao / den

2Biſchopban IDentz./ endezepde! Leer

25ſſchop ik gebiede op alle gehoozſaam

hpden troubwe/ daar mede gp aan mp

gebonden zijt / dat gy uwe Geeſtelijk

hept refozmeert / en het miſbzupk in

kleedingen / ZSchoenen / Hoeden / in

haar gantſche leven af-ſchaft/ ofte be

TD 4 necmt/
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neemt/ haarepgehenden/ indienſp?tna

laten / en wyſt depenningen in onſe

äekenkamer/ om datſe te beter aange

icgt Wozden. -

Geruygeniſſe van een Waal.

Enſeeker MDaal/ twee Yonge lieden

C beſchuldigt hebbende / dat hpſ: t’ſa

nen op het Pºp gebonden hadde / en

dacſe daa: een hunſten ſouden geſpeclt

hebben. P. daar over vooz de TNagi

ſtraat ontboden zijnde / om reden van

wetenſchap te geben./gaf totamtwoozd;

Jä2jn Heer ik hebſe hooz ſeg/ Jan gp

ben dzonk/ ſteek op jou ſtronk / Fp geef

geen vonh/jou kanniet doen: TDe Zee

ren begondente lacchen / en lieten hern

J2Wi!.

Van een Dief die hangen ſou.

HÄ is gebeurt dat eenige Dieben

gecondemneert Waren om gehangen

te wozden / en alſoa 't een gebzupk is .

datſe als dan een goedcmaaltydhcbben/

datſe aber maaltijt ſaten / en haar de

handen geboept waren / en deſhalven

niettmel taetaſten konden : quam een
* - - . ." - VAN

-
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van die TBienaärs/ taſtende in de ſcho

tel om haar Wat Vöoz teleggen/ eenen

van haar ſaat hem met de Boepen o

bet de handen/en ſepde; laac dat leg

gen/ datkomtonsdieventoe. -

Van drie ſtoute Weſtfalingen.

DÄ WBeſtſalingen upt wandelen

gaande/ hoozden een Zotmlefupſcu/

maakten malkander vzoet datſe een

Crommel hoozden / en dat de vpard

aan quafn/tegen aan 't loépm/ ethom

"t befte: en den achterſten op een hoep

ſtok tredende / die op den weg lag los

geſpannen / ſloeg hem. aan de lelie van

ſijn ooz / hp met ſeer groote verbaaſt

hePt riep Upt; Äk gebe mp / de ande

ren dat hoorende / ſpzongen cm / rie

pen / wp ooh/ mannen quartier. Al

ſoo wierden deſe ſtoutmoedige ban een

Poinne geſaägt / en van een hoepſtoh

gebangen.

Noch van een ander Stoutaart.

Et is eens gebeurt datter in 't

itleefſch? boſch eenige Strupkro

b?rß hielden/en datter aan de Stad

- TD 5 LIE
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geklaagt wozde/ die daar over die Fio

de roe upt commandeerden om de felve

te vangen / nennenöe methem tachten

tig man/ hg ſtautmoedig heen rüdende

komt bp 't Böſch / daar weſende hooze

een INIchtegaal / Ä/ fupt / fupt:

hp vetſäägt wozdende/ freenende dat

hp hoozde roepen ſchiet/ſchiet/.begonſt

té coepen/ öſchiet niet/ik gebe mpg

vangen tnet alle tachtenlig. - -

van drie Koopluyden die ge

faalieert zijn.

Dº Bleer-mupg / met de TDupker/

en de Hagedöozn / te ſamen een

Schip uptgeruſt hebbende om koop

manſchap te doen/ſtellende den Bleer

mups tot bozge : Het Schip quamte

vergaan / ſoo dat ſp alle te ſamen artn

wozden / en moeſten beldbluchtig zijn:

De Dupker dupkt noch altoos nä de

grond / op hoope om noch petste bin

den : TDe Haagdoozn taſt een pcgelijkt

aan/ meenende dat het noch van zijn

geed machte weſen: De Bleder-mups

repſt altijt noch bp machte / üpt ſe

van zijn erediteuren: 't Schijnt we dat

ſp doe die pzacktijke noch niet enÄ
--- en/
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;

den / als nu onſe hedendaagſche Ban

querottiers hebben/ die foo veel tºeten

te cabaſſen/ dat fp tot Bpanen/ Jºſel

ſtepn/ Ameland / of andere plaatſe ge

noeg hebben om te verteeren / en laien

haar Crediteuren toeſien.

Mercurius klaagt over de Snijders

verfoekt een bede voor de

Schoanmaakers.

Ercurius van Jupiter uptgefonden

zynde/ kreeg op de repſe gcooten

honger/ vond onderwegen eenige Snij

ders bp malkander ſitten / die haar

maaltyd hielden met graauwe Etwten/

die ſp een booz een met de punt bant

de Daalde quamente nuttigen : bad

haar om een aalmoeſe: TDoe gaven fp

em een naalde/ en ſepden/dget alswp

oen ; ºp grootenhonger hebbende/

kteerden de naalde orn / op hoope van

twee t'ſeffens te krijgen; Ge Snijdcrs

dat ſende vlogen toe/ en ſepden: wei

gpongeſchikte beeft/ſult gp met Schup

pen en Spaan eten ? en ſtieten hem ten

Hupſen upt. Mercurius bedzaeft zijnde/

gink voozt/en vondaldaareeinige Schoen

maakers haar maaltjt Houben met

- -
D 6 Gf
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CDſſen-blees / en goed bier daar bp/

Deſe riepen hem/ en ſepden / komt hier

gp rechtſchapen keetel / eet en dzinkt

met onß: ?p verbljtzhnde/ dede alſoo/

en wel gegeten hebbende/ bedankten hp

haar tenhoogſten: Syn repſe bolbzacht

Hebbende/ quam hp weder bp Jupiter,

en klaagde hem hoe qualijk hp van de

ZenyJers was getracteert/ en hoe heer

lylthem Van de Schoenmaakers wierd

opgeſchaft: Waar ober hp een bede aan

Jupiter booz haar komt te doen/te we

tein / dat ſp vier ſtupberg ſouden ver

teeren / eer ſp twee kommen winnen: Jet

ſal haar gegeben wozden: G ! neen/

ſepde hp doe / ikt hebbe mp betſnapt/

iä meende vier ſtupvers winnen/ entvee

berteren: Jºeen ſepde Jupiter, het woozd

is gefpzoocken / 't moet ſoo bljven;

ZSchoemmaakers ſullen nict oberwinnen/

trank als ſpeen talf-bel koopen ban

ſes ſtupvers/ ſullender altyd 9 ſtupvers

bvjnä0:p van hebben.

Onnooſelheyt van een

. . . . . . Kamper.
- -

-

. . . " -

Enſeeker Man/ Komendebankam

p:n op een WPinter avond / als de

- Pooz
-
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Poozten geſloten wären / boo? Zwoi

le/ en alſoo men daar tot Megen upzen

in kan komen als het open Water is /

maar deſe Baar kontuende Waß Het Beer

water toe gevzooren/- en hp bp. Den

Beer-man homende / vzagende of men

daar niet over konöe koomen, alſoo hp

noodig in de Stadte doen hadde : , TBe

Beerman ſepde jaa/ſeer Wel/gp kond

daar wel ſonder peryhel aber gaan/

daar zijn terſtond noch 5 aſ 6mannen

ober gegaan : ZP wederom ſep.de / ik

derbedat niet befiaan / ik vzeeſe dat

het JJ3 noch alte krank is; De Beer

man ſepde ik ſal u Wel boozgaan/hp

ſepde dat hp dat niet beſtaan dozſte;

maar bzaagde Wat hpheim geven zoude

dat hp hem daar aber dzoeg/ ſp accoz

derden daar over / en hp dzoeg hem

daar over/meenende dat hp dan ſonder

perijkel was / miet eens denkende dat

twee meerder zwaarte hadden als een;

MAaar ik denke dat hp dat van klaas

JAarre geleert hadde / die ook tegen het

Peert ſepde/doe het ſeheet / nu ſaiſu

ook niet langer rijden / want doen ik

in de Bzoek ſcheet moeſt kook gaan/

en mam het Pºert.de Ladel of/ en dzoeg

dat op 't Hooft.

TP 7 Aar
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Aardige klucht van twee jon

ge Luyden.

EsÄET dageljks Doende/ met Vellen te

waſchen bupten de Stad; hp veeltijds

ſende dat daar twee jonge lupden met

malkanderen upt gingen naa een ſeeher

plaatſe / alwaar hp quaad bermoeden

op kreeg ; Speurde haar eens op een

thd na en klam op een Boorn om te

ſien wat ſp met malkandeten aanbin

gen. Soo gebeurde het dat deeſe on

gelupden/ t’ſamen quannen onder den

ſelvet Boom daar hp op waß/ enzp

wilden daar haar Werk eenß doen; den

Jongman gereet weſende/fepde tegen

haar / ik ben nu ſoo wel gemant / ih

ſchupve de Boom om ver: Wºp die bo

ven ſat/ riep/laat mp eerſtafkomen/

º zoude anders licht den hals bzce

E.

Diſpuyt tuffchen twee Nieuwge
trouwden. A

TÄ Mienw-getrouwden bp mal

handeren komende op "t Bedde/ hre

sen

d



"

der Smasken

entwiſt wie "thettºbt op lichten zoude

Ä konÜen baarÄ Ä eenk

hp ſpzang van 't Beddeen gingdej
en lejpejdejÄ.

h

re koe/ en hÄ ſtaan;

ten laarſten begon'them teÄ
# wilde hpweder binnengaanj

onde de deute niet op krgen; dj
haälde Ä hebel / en tilde de deure

upt de haake 7 en quam wederoj

haar; doen ſepdeſp / we omnoſe
bloet / bent gp nu ſooſterk dat gp de

deure upt dehaake hond lichten "en

hºnºgyniet eenhembt op lichten j
Wat bp haar geweeſt hebbende enko

den noch niet eens met malhander Woz

den / . en dat dupzde ſoo lange tot dºt

daar bzand in 't ?ups quam/doeſie

Pen ſp bepdena de deure 7daar werden
ſp 't eens. - - -

I -

ZÄ Juffrou / hertzeer hebben

A-º/Tat haarlºan meerboehachtig

dan hp doekachtigom zijn hert wag/

ºtºdhaar Naeder eené/inpflashp

in zhne ſtudp beſig was; THej

daar kommende / klaagde haac Ä;
- - TOU
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ou/ dat haar Klaan ſoo koel van Haar

was/en lieber in finſtudeerkameral

leet/dan op het bed bp haarmaß;

waar op de Måaeder methare Dochter/

by yem komende/ vzaagbeheº/Waar

hp in ſtudeerde: SIk hebbe hier ant

msozdehp het Corpus Juris, dat meen

eens uptte leſen. TBe Maoeder hier

op lichtehaar doch er de rohen ºp/

en klonk haarvooz de billen / feggende;

wait is het Corpus Juris, daar zoud gp

in ſtuderen. - .

: Potſig beſcheyd.

-T-Get Utrecht quam een bzeemdeling

1 aan een vzouw bzagen ma een Äuſ

fer de eogel: Pevzautº, die net ºe

tende/ſepdez Ik henne hier gee. Infº
fer de eögel /maar een hupsthien of

twaalfvoozbp/daarÄ.

fer de Pina / moet gp Daar goh Weſen

ºgh ſal't eensjes gaan ſenſepde den

Äderen : ende daar ee rechte geraakt

zjnde/ quam weder bp de lodrigº

We s ſeggende; Juffer / ik moſt daar

a weſen/ daar gp mhn weeſt., Ge

ezouwe wederqm : Gyzoud my lange

gewogelt hebben , eer ik zoude gewe
tch

k
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ten hebben dat gy by de Vink weſen

moſt.

Van een Boer, die een wagen

in 't lijfhadde. -

Q Eeker Boerinne/ eenen Docter ge

Ohaalthebbende / om die haar Manß

Watec te laten ſien / vermits hp ſiek

geW02den Waj / ſoo ſag den EBocter in

het glas een reflectie ſpeelen van een

Waapen/datineen raam-glas geſchildert

wag/ in welk waapen ook een waagen

was: TDe Docter ſiende/en weder ſien

de /...ſoo vzaagde de Dzouwe hem/

Wat haar MDanette : Maoeder / ant

k, wooz.de hp uw” Man heeft een Wagen

in 't º antwooz.de ſp / dat ges

loobe ik wel/ ik hebbe deſe mozgen den

Diſſelboom noch in mijn hand ge

-

GEn Boer / geſien hebbende/ dat de

oude lupden / als ſp leſen willen/

Onnoſelen Boer.

een bzilopſetten / bzoeghpaan een Bzille

maaker naa een bzil/ om daar dooz te

hunnen leſen. Den Meeſter htmÄ
?

/
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-

bzil op de neus fettende/ ende eenboek

baoz houdende / vzaagde hem / of die

goed was: De Boer ſep.de / neen: En

als hp "er ſoo dzte of vier bepzoeft had

de / en ſepde elke maal datſe miet goed

en waren / ſoo vzaagde heun de Bille

maaker of hp ooh leſen koſt: De Boer

antwooz de hetn met een effen troonie:

Ändin ik iefen kon: Keerei / ſoo zou

ik geen bzil komen koopen.

- Aardig Antwoord.

't TN Eb:urde eensdatter eenige jon

Ugens kaatſten öfkoff den tegende

deur van eenÄ wijf in de

kraam lag. De l / verſtoozt upt

loopende/ende de jongens bandaar ge

jaacht hebbende / ſoo ſep hp tegen het

bolk / dat daar vooz de deur ſtomt: Ik

bente beklaag die ſchelm klops met die

kloot vooz mijn wijfs paozt/ ſp hebbe

geen Tuſt. -

Van een Juffertje dat het Colik

hadde.

EÄ sufferte feerzhnde geguet

van 't tolyk liet (met reverentie)

-
een
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een klepn windje van achteren waapen;

TDe Dedicijndiebphaar wag/ſulkshoo

rende/ ſepde: WBel/ dat is hondertgul

den weerd: Een groote Cameniere daar

bp ſtaande/ liet opſtaande boet een die

beeibeterwas, klinken/ſeggende; Hou

daar / die is wel twee hondert gulden

wecrdig ; Het Suffertje hier over begon

fuo # laechen/ dat het van ſonden aan

getlag.

Daar lo wat St. Anne

"Äst an

Eeker Snaak / met zijn Bzupd in

e Conſſorp komende / om opge

teekent te wozden/ wierd gebzaagt;

Dat is u Bzupd / een Dzijſter ? Heen

3p / antwooz.de hp. Be Commiſſaris/

vozderende / vzaagde/ Äs’teen tweeuw

Gen halbcfligen Bzupgom antwooz.de

Weder Aeen. d' Examineerder/ herva

tende / vzaagde wederom ; Hoe ſalikſe

dan opfchztjven ? d’ andere met een eſ

fen aanſicht/ ſepde/fchzift een bepzoef

de Maagt. Hebben doen de bergader

de Commiſſariſenhaar ſonderlacchen/

en de Bzupd ſonder ſchaamte kommen

houden/ſos kam ik mijn bzepn #
- MCs
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dachten ontblooten. Het is kennejk/

dat den Bzupgom de raad van de WDof

ſel-man heeft na gebolgt / Pzoeſ eerje

koopt.

Goede en quade werken.

SÄ Pieſterpzediäte eeng ban goe

de en quaden werken/ en bzagt onder

anderen Vooz / dat 'er Upt quaad geen

goed konÄ Een Schopfler

daar bp gebal terpzeeke zijnde / voer

met lupder keel upt dat 'et openbaar ge

logen was. Jet volk namhaar hier

op in ſekerhept / en als de pgedicatie

geepndigt was / ſoo vzaagde men haar

de reden van 't geen ſp gefegt hadde.

WBel ſepde ſp daar op. De Paſtooz

pzedikte / dat upt 't quaad geen goed

kon boozthomen / mochtans hebik upt

mijn INAang quade bzoek Wel hondert

maal Wat goedg gehad.

Biechte van een Wolf, Vos, Eil

- Ezel. -

D wolf/ met de P3g/ ende een

Ezel / gingen t' famen om Bede

Vaard tedoen/ onderwegen grostenÄ
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ger krijgende / ſepden tegen malkande

ren; Laat onste ſamen biechten/ en

die het meeſte quaad gedaan heeft / ſal

moeten ſterven / ’t weih ſp deden; TDe

Wàolf biechte eerſt / ende ſep.de / dat hp

een Schaap geſtoolen hadde daar een

Lam bp waß / en om dat het arme

WBeeſien geen gebzek zoude iiyden / heb

ik ’t ook gehaalt. TBe Dos ſepde dat

hp ook ſoo gedaan hadde me de Jenne

ende ziekeng : het welke ſp ſepden was

aan deene zijde quaad/ en ten anderen

ſoo was het tº eenemaal ook weder goed.

Den Ezel ſepde dat het niet gedaan en

hadde / aſ eens een ſrº upt des
knechts ſchoe genomen. Doe ſepden

ſp; Gp Moozdenaar ; hp mag daar

aan geſtozben 3ijn/ en vzaten den armen

Ezelop Alſo doeuonſe tegenwood

ge Boven ooh / die verſcheuren de

Schapen waar ſp hunnen.

Van twee Advocaten.

CEekeren Aldbccaat / doch ban een

rupme conſcientie/ roemde tegen een

aider / dat hp welſoo beel Roſenobes

hon winnen/ als den anderen deupten/

TDat komt / ſep.de den oprcchten / dat

JP
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gp de leugen konſt beter danik geleert

hebt. Gp hebt nopt de waarhepr gº

ſpzoohen 7 ende daar dooz 3üt gp hk
gewozden; entk hebnoptgelogen/ daaC

om blijfik arm. -

/

Van een Duyve die een Neſt

ſou leeren maaken.

EÄ Dupve begeerde van een Klpl/

T„dat hp hem een neſt wilde leerenna

enenbeloofdehemdaarvooz eenkige:

De Hpl begon hem te onderWyſen/en

ſep.de ſoo moet gp doen : Shººtº

wel ſpzak de TDüpve: Soo behaef u

niet meerte leeren / ſepde de Hpl: En

de dedupve heeft vooz zijnen. koe niet

geleert /ſt daarom noch op “t dak en

roept / Dijn goe koe. Deſe geht

ſommige Göctoren / die meenena

een Bulle om klepn geld/bekamen heb

ben/ dat ſp dan Doctoren zin/ maar

Än dikwils in een Ezes-vel ſter

LU. -

-

-

- Van
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Van een Vos, die gejaagt

worde« -

-

EÄ Poß bande Äagers gejaggt wog

Dºdende/ quam bp een Botr / bidden

de dat hp hem wilde verbergen / ’t wellt

hp beloofdete doen / -en Wees hcm in

zyn ſchupze/ en hem niette ſullen mel

den : Als de Jagers quamen vzagen/

of hp niet een Dog Vernomen hadde/

ſepde neen/en wenkteondertuſſchen met

deoogen ma de Schupre: TDe Bog dat

ſiende / was in groote noot : doch de

Jagers ſulk niet merkende gingen voozt.

En als de Bos weder upt de Zechup

re quam / ſepde de Boer / was ih u

niet getrou? Fa/ſepde de Pos/ ik dan

ke utonge/maar ih milde dat de ra

ven dp.de oogen uptvzaten / daar du

ſehen mede ſtanden wenkſte: Gp ge

lijkt de tatſen die boozlikkenen achter

kratſen. - -

- van senionge dochter die

- - - - ſick was.

HS is onlanas te SWol geſchied

dat ſeeker jonge TDochter uptÄ
» - QN
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van een Dzper die ſg niet krijgen koſt

ſieh werd / ente bedde ging iiggen/

ſoo wierd'er den Docterbpgehaald/ cm

te fien wat haar mochtletten: 2Bp haar

kamende ſoo greep hp haar bp de hand |

am te vernemen Wat haar lette: TDe

Rznecht haar ſiehte bekent zijnde/ſepde:

Ajn Heer / gp hebt U vertaft / dewijl

gphaar arm hebt gevoelt daar ſp geen

pynen heeft/en haar bupk daar 't haar

fmert / büft angetrooft. . Geh! ſepde

ſp/ mjn lieve tlaas/ dat heb ik ook al

mede gedocht; Sk wou dztemaal lieber

mijn geſondmakinge utoe verrouwen

als deſe Docter.

Aardige vrage.
t - „ Ä

E ſeeker Laaken-kooper binnnt

Lepden van fijn Bzouw gevaagt

zynde / wanneer het Benusſpel op ſijn

beſt was / gafhaar tot antwood 7 dati

"et 's abondts geneuglijkſt / maar 's

morgens geſondſt vwas. We Liefſte/ſ

ſepde ſp daar op / laat ons het dan's

avands om de geneugte/ en's mozgeng

omde geſonthepddaen. . . . .

;

- -

-

- t
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. Van een Juffer, die op den

-
Dogge reed.

Enſeeker Edelman net ſijn knegt

op de Jacht gaande / en een quaat

vermoeden op de Paap hebbinde ( 't

welk een looſen ſchalk wag) ſont ſijn

knecht aan ſijn bzouwe; ſcggeide/ gaat

bp mijn wijf/ ende ſegt haar dat fP de

Paap niet ſoude te eeten nooden: De

Pknecht gaat henen : en bedacht onder

tuſſchen bp hemſelven pets anders 't

welke hp tegens de Juffer ſepde/ Mae

bzouw / mhn Jeer doet u ſeggen / bat

gp niet op de TDogge ſult ryden ſp dit

hoorende/ begon te hijven / ende ſep.de:

WDie TDuyvel pleegt op de Dogge te

rijden ? De Pknecht antwooz.de / ik

hebbe ſulhen laſ. De Knecht ſijn rng

genauwljks gewend hebbende/ Wter

de ſp ſtraks begeerig om het ſelve te

doen / ende oberlepde het. De Hond

ſulkß niet gewoon weſende/ bijt haar in

ºt been / en ſp begint te krijten ente

kermen / en leed ſoo groote phne / en

wiert ſoo flaauw / dat ſp daar van te

bedde moeſte leggen. De Man weder

te hups komende / aºn ſoo data
-- -
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hyben op hem / ſeggende ; WBat dup

Vel hebt gp mp te ontbieben ? Wat ſep

de de Dan? Dat ik net op den THogge

zºuderyben, Tee Kan roep dehnecht

en ſepde / wat hebt gy mijn Dzouwe

geſegt! De inccht antwooz.de / da ſp

niet op de Dogge zou rhden. ºp we-

derom / heb ik u dat bevolen. Deen /

ſepde de knecht º Mahn Heer heeft mp

bevolen, das ihmin Zufferſeggenzou

de / , dat ſp de Paap niet ſou ten eten

noobigen :-Ä geſegt hadde /

ſp hadde boozſeeker de Paap ten eten ge

noodigt. WBatmen een Dzouw verbied /

dat heet men haar / en't is beei onge

riemder op een Dogge te ryden / dan

de Paapteneten tenoodigen. De Son

kec antwoozde het is recht/gp hebt u
boodſchap weigedaan. wº

-

-

- Van de Meybetter.
- -

º

Et is gebeurt dat een ſeeeren

HÄ Gzoeningen/ WNar

teigenaamt / eens op een 2Bzupl: fſpel

je ſo gebeurde het aan den derden

dag/dat hp tegen de Jorgmans fep

de Jonge Lupden „op wild dºch

mozgen eens weer vzalijk weſen / #
- - - - C
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begeere ih gunt npdepenning / h fal

ong een Slaajenmet Hotteten 2Hzoud

daar bp geven de reſt van Biet #
WDun meigt gp betaten, Sprame

ÄÄÄ

als gefegt was Be Cafet werdge

dekt/er des Spee mans vzonwjaöde

daags voörenfeuweizebott rge

kocht die bpdden ooh op de Cafe ſet
tede/# trag/

doch was ſp beleeft dat fpſil zwerg

tot dat Segaſten wechwaten : maar

- Ä Äötter op Cafel te ſetten

WHel/ ſepde ÄÄ
ders mese doen ? Sp ſepde ih wilde

ſe niet opgſneden hebben. ep weder

om/wat ſafe dan doen * Syſepde die

zau mp watte Effie ſtaan. Hpzwerg

ſtille. Grs nachts met haar brpden

op het bedde leggende / begoſt MDoerte

natueren / en hp ſchoof haar van hem

af: ſp ſepden Flºarten: fh wil niet/

ſende hp nºch ſepe ſp het ſtaat
immers a : jaa/fepde hp fegens haar/

het ſa mp wat ke wille ſtaan / als u

de FDep-bottet. Deen fºpºſp/ſnydfe

aan' anderepndesohlever op. -

- - E 2 Klucht

doen ſepdeſ
ſtu de Mep
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Klucht van twee Bierdragers.

set s gebeurt dat binnen Pollen
hobe / een Bier-dzager was / die

goer vertrouwen op ſijn Bzouwe had

de/ban haar groote liefde en roemde

daar op / en ſepde/ ik ben verſeekert

van myn WBjf/ indien ih quamte ſter-

ven / ſp ſou haar leven niet weer her-

trouwen : Sijn mede-maat daar bp

zijnde/ ſepde tegens hem / ik wedde te-

Ä uw om een Tonne Bier / kom

aat onsheen gaan als uw Bzouwe

eens op een tüt een dag of twee van

hups is / ik ſaluw op het ſroo#
Ä / ſeggen dat op haaſtig geſtozven

ent/ en ſpſal tnp datelijk weer beloo

ben/ eer ik ban haargaa : TDat wedde

ſpel ging aan /en 't gebeurde dat de

19zouw eens een dag van zups mas/

lepde men hem op 't ſtroo / en denkten

hem een linnen laken over / als men

gemeerſ aber de dooden legt: Änder-
fuſſchen gemaakte de tijt dat de Bzouwe

te Zups zoude komen / ſoo gink deſen

haar te gemoete z bp haarkomende /

beklaagdehphaarſeer/ ſeggende/ CHch!

u man is ſoo haaſtig geſtozven het wel

he mp rouwt/ wp waren ſulke groote

- * - maakß;



der Snaaken- - 93

maats; ſp beginnende te ſchzeeuwen en

te hermen/en ſepde: GPch! mjn lieve

man ſoo haaſtigte verlieſen; p haar

weder trooſtende/ſepdetst haar/Thet is

weerelös beloop/daar is niet tegen te

doen / ik hebbe mijn Hupsvzouwe ook

moeten miſſen en is ſoo voozt met haar

in hups gegaan/ daar honende ſag ſy

haär man liggen / die ſich hielt als

dood ; Doen ſepde hp tegens haar / ik

wildeſe macht bpu bhven / tot dat hp

in dekiſte is/dat ſpin dank aan nam/

hp dan bp haar blºvende / troaſtehaar/

feggende’tisons bepdequälüh geval

len / maar man kandaar niet fegen

1 doen / en nu het ſoo is moet men't

vooz liefnenten/ en lethan noch weder

goet komen ; wat dunktu dat wp nu

weer met malkander accozdeerden / dat

wp weer een paar wozden/en ons be

ggaven in den Houwelijken ſtaat Zet

welke ſp met den eerſten wat afſloeg/

ſeggende dat ſp daar noch niettoe kon

reſolveeren ºp nochtans aan hielt/

ſeggende de eenſaamhepd enis mietgoet/

ÄÄnaa eenlang gepzaat heeſt hp epndelijk

hetÄ bekommen/ endat gedaan

weſende/ frºhrgroben nu

- - - -- E 3 -
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z*

Ä dewijl wp oiß weder te famen ſul

en begevenſoo wºlle zwp malander

onſe gebzeekente kennengeven/ ſeggena

WÄeÄrººger
en; Ä aberleden Manook ge

weéſis , ſoahebdeih altemet heton

gelpft dat ik in 't lºdde piſſe; jaa/ſep

d? ſp/daarigniet aan gelegen / die Haar

gt heefe mengmaalſn't bedde geſches

ten. Äp die QußÄ gez Regen bad-

be/ könde hem uiet länger onthouden

maar ſpzong op en zude; Dat liegſiu

looſe Hoere 7 dat hebik mijn eben niet

gedaan / ein hp bekende doe de Conne

F. Ä***

- Eenvöudig antwoor van een

. . Pferde-dief. - -

-- -- ------ --

H sonanasgebiet stamfler
TIdam/dat'ereenPaache-diefgeban

en/enÄ ofU beh00ztte

wozden/geſteltÄ Den Schond/

ÄÄ ſengink

em , am de waachep0 ſºndeº

upt ſin mondte h Ä
ſeggende: Siettoe/ſettoe;bzeng u

eben in geenmeeder lijden; want wp

den Fºtºshºose tº
º º EUR
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ket "ak de beſchuldiige tegen u / waar

aI , is. Der Beröobbeiden hag ſien

Tº dat hp in de klem was / begon heel

rük teſien / ente ſeggen: Genade

Heeren/ het is gebeurt/dat ik / wan

delende dag: een Doºp een toom van

en Bºer ſkal / daar aan een Paart ge

banden was / en dit ſal miſſchien jet

Päart 3)n / dat gp meent dat ik geſo

en heb. Den Schºut/en Schperen

konden hem van lacchen quanhönthou

den toen v defe eer aidig anwéryd

hJozden / ſcholden hern dehaltt nee

een geeſſelinge/midg dat hp ſich beioof

detebeeren gut. “' “

Van een Soldaat die belijdeniffe

van fjn geloof dede.
- - :: .

EÄ Soldaat ſijn ſonden biechten.de/

werd van de Biecht-vader gehzaagt/

Wat hp booz een geloove hadde : ºn

tot, antwoozd gebende / ih geloof dat

nºgardin gelooft / wel ſepde den

cht-ºder/wat gelooft u Mögardinº

Äardin geºofe als in een Dää.
leer afbogedatſp geene geld hebben

enfal/dat geloof foºh, "T

e 4 Wan
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-A

Van een Wijf die een Veeſt liet

van 42 cllen.

En Szouwe biechtende aan haar

Biecht-vaderdatſp grootelykßgefon

die hadde / den Biecht-bader haar
vzagende wat ſp dan gedaanhadº. SP

töt“antwoozd gevende / h heibe een

Deſtgelaten van 42 ellen: Die WHiech

wader vzaagde/ hoe ſg dat ſoa nau wie

ſte: gäſaſ't uſeggen. Ih hadde een
ſtul Goeh op het Dedeogen / lang

Äellen / h begon te vüſtendoen het

begonopte nennen / en haddenge

djnvooz en aleer ik het ſelve had op

genomen. Tee, Biecht ºder ſepde/

nopt hoozde ik in geen biechteeterre

den van wetenſchap / ik abſolbeere u

vooz deſe maal. - -

Van een Bakkersknecht tot

Bremen.

S LEekter ABakkerg knecht tot Bzenen

ſittende eens op een tht in de erhe/

hörende die Pzedikant ſeggen/ benſu

Eias ende alſoohphenaanſag/meen

de dat hem gebzaagt wozdez Gaf tot
GUf

|
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antwoozd/ neen myn Heer/ ik ben Alt

keman de Bakkerg kneeht / bp de

Abcharis Doo.

Van een Voer-man tot Keppen-

- hage. . .

r "Et seenstotkoppenhagegeſchied/

dat een ſeeker Doerman die ondee

het gemeene volk genaamt was mer de

name van Dondaar. TDeſe dan quam

onder de Pzedicatie dooz de kerhe: gaan/

met ſijn Swepe in do hand/alfitaſſet

de / en hp hooz.de de Pzedikant ſeggen/

Sondaar/ ſondaar / waar ſult gp va

ren !' ºp tot antwoozd gebende / na

Gzüpſwalde / gelieft mijn Peer mede
te Waren konn Ä cn fit op. -

van een Soldaat die by een Ba-

gºjne geſlapen hadde. -

- Een Soldaar komende te 2Bicelte/

wozde van den Pzieſter gebzaagt/ of“

hp ook met eenige bzoulieden tº doenge

had hadde / gaf tot antawoozd neen/

maar hp hadde bp een Bagijmegeſlapen.

TDie Pape fepde / dat is een groote ſon

de:- ſonde die kniet vergeben kaif/

- G 5 - was
-
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want dat is onſe lieben leeren ºbuſter

Ä§dat ſoo ? ſep.de den doldaat : ja/

ſepde de Pape: wei ſepde hp/ſoo is

HP mijn ZWager / ik ſal tot henn gaan

bpſalhetmpwelbergeben.

Ecn ſeekere Miſſive geſchre

ven aan H: M: 1: B.

H M: I: B. Mijnen goeden Bzunt/

na alle gebiedeniſſe ſoo is mijn

bzunteljk requererivan W. GE / met den

Collateraal/dat BT GE / met der ande

ren/ ſoo welgelieben te doen/ ende diſ

P3ficeren Inp nn het Solaris / ban we

Genß dektinders van vergangen winter/

Tſao dat nu welt’eenemaalſoude tepaſ

ſe koinen / om eenen die mp attebioſe

valt / ſoo is mijn minnelijk ſupplicee

ren / om 't ſelve teaten infommeeren/

alſoo myjn intentie is/indten mp God

onſen gemelſchen Bader gelieft re be

waren dooz debilitept om den ſelben weg

unet aggregatie toe Wandlen/ ende dat

die ſelbe mogte conqueſteeren ofte ver

krigen / oftekan 't PT W. mp bp eene

doen ſtueren oſte odineeren / ſal mp

groote gravitept geſchieden / wilt dan

ntzet eontemplatie ofte ºft Ä
- "GI JUNs

\
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*t Cotrutuniceeren eude nie te aliene

LEN. - - -

TPiſſinitiſ ofte epndelüken bebeele ik

u lieben / met B. L. Hups-bzouwe de

gamtſche Familie / jaa alle goede beken

ſ

den in depzoterie des Alderhoogſten/

den welkeu ik bidde H L. geſparen in

Ärº ende ſalighlank leven: Sa

UPt.

Belacchelijke term van een

ffer.

CEekeren Suffer/haren TDocter ten

LeteNÄ hoozden hem met

beele Zoofſche termen ban het een en

het ander redeneeren. SP henn garen

niet gelhke munt betalen wiliende / en

ſende dat des Docters hoed-bzand wil

deafballen; bzaagdehepmelijk aan haac

knecht / (die de Lahnſche (Caal ver

ſond) wat een Poedband in het WLatijn.

te ſeggen was ? De ſchalk / haar een

pots ſchuldig Ziji.de / ſePle Haar/ dat

het vererum heete / waar mede de Lati

niſten het manneijke lid benamen: de

Suffev / dan ſepde: IHeer Docter/ uw”

vererum ſalvallen. Heen Me-ºuffer/

an:Wooze hp /hp iš noch in goeder

- CE 6 PQ
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paſture. Hoe de Dif-genoten hier ober

laccgen/ hanpderweldenken.

Den vermakeljke Com- ... -

meedie.

D# Framſche toning / Jendzik de

"Gzoot ſchiep ſonderling vermaak in

Conüeel ſpeelen / als zijnde de ſelbe een

leerſaam tyd verdzijf / ende met ber

maaä ſtichtinge. Du was tqt Pacijß

een EDichter die beele hluchten Uan de

H00Velingen cp het (Tonneel bzachte.

kltichjeß met deeß TDichters ölſcouree

CDp een ſeekeren tijd de Koning ober de

vende / liet ſija Majeſtept hem ontval

len / dat hem niet onaangenaann zijn

ſoude/ indien men van ſijn Bºpagie een

ütluchje ſpeelde / alleenig dat mendaar

mede niet alte Cupg dooggink. Dean

der beloofde ſulks ter liefde van ſijn

WAajeſtept te ſullen doen; binnen wep

nig degen ſag men alom biljetten op

De hoeken ban De ſtraten aan geplakt/

inhoudende dat de Commedianten ban

Den Ptoning ſouden vertoonen een-Taar

ſtuk welk nopt gepzeſenteertwas/gein

ticuleert Henrii e grant rriumphant: in

TFlptg./Rendzik de Gzoote triumphee

-
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rende. Als deuure van de tjd te ſpe

len gekommen was / iſſer een ongelooffe

lijk getal van Dolk gekomen / zynde

peder nieuws-gierig dit Spelte beſchsu

wen/ de Koning ſelfs verſcheen aldaar

en man ſijn plaats / dicht aan 't Co

msel. Boozts hier na begint men ts

ſpeelen / daar quan gp het Coneel'een

aanſienlhk perſonaadje/3jnde van tai

lie endekleedinge gelijk als de koning/

ende deſe was vergeſelſchapt met een

groote ſtaat van Kaadg-heeren/ krijgs

oberſten / ende ?oveiingen. Deſe re

paeſenteerden den toning / begint te

ſtoffen en ſich te beroemen van ſijne vzo

nne CDozloogs daden / wat Steden hp

verovert / Wat PeldſlagenhP gewonnen

hadde/ſeggende Voszts / dat hp noch

hoopte de gantſche weereld te beheer

ſehen / ende ſich Monarch van de ſelve

te maaken. Beraadſlaagt Voogts met

fijne Haadslieden bp wat middel hier

beſt toe geraken. Sp ſtemden eenpa

rig da men van een machtig Bozſtaf

ſiſtentie ſoude verſoehen/maar van wien

en konden ſpniet accozdeeren epndelijk

na beel ſtribbelings binden ſp geraat

faam 1 dat men eengeta van Dertigdup

ſent. Dugvelen sº berfoeken, Sufig

- - 77 Wier?
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viert geappzobeert : endgar Wierden

enige Ambaſſadeurs na de Lelle ge

onden. Als ſp Audientie hadden / bwg

en alle Dozſien bp een/ Plutopzeſidee

ende/ nagedaane harangue de Ambaſ

adeucenhupten gaande/foo quammen

at beliberafie / de meeſtenhoop waren

ot deesaſſiſtentiegeſmt
/alſoo de WBe

reld hier dooz Boloproer ſoude gera

ken/ ende alſoo de wind in haar zepltje

waven. Als fp nu meeſt alle tot dceg

ſubſidie aan Hendzik te ſendenwarenge

ſint / ſoo ſtonter op een oud rimpelig

Dupbeltjen / zijnde gebult net een bstl

op de neu. Deſeraad ſulks af: Joe

mijn Heeren (ſept hp ) wilt gpſulk een

adſiſtentie aan de Framſche Koningſen

den Tºp Dunkt gp zijne groothepten

eerſucht wepnig kent / mepnt gpdat hp

met de Werelt ſich ſal vermoegen ? ja

zizt vzp verſeekert/ſal de Bel in ne

men/en Pluto upt zijnen troon ſtellen:

Pier dooz de Dupvelen een bzees aan

gejaagt zünde / flaegen fp de aàſifien

tie plat af/ en moeſien de Ambaſſadeu

renonverrichterſaaken vertrekken: Dit

behaagt den Konink noch a wc / ge

lijk men Upt ſn geficht honde beſpca

ren. Hier na de Ambaſſadeuren weder

-
QIII
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/

/

ſ

/

1.

nig. Epildelijk alon bzagende / komt

sm keerende/ Dcden rapozt ban haar

Wmbaſſade/en dar fp niethadden ver

kregen. Gp nieuwsbeſlupt men een

Ambaſſadena den Hernelte ſenden / en

dertig Dupfend Engelen tot adſiſtentiete

berfoeken. Soo geſepd / ſoo gedaan:

de Ambaſſadeuren vagderden haar rep

ſe/ en klopten aan de Jenneß Poozten:

dat et - Pietermaakte zwarighepd haar

intelaten/ alſoo het niet genoziooftwas.r eenig levendig menſch daar binnen te

konnen : uiet termin tupt complapſante;

ende vermitg ſp Ambaſſadeurs waren/

die veel pzivilegien hebben / ishaar de

p3ozt geopent. Etrakgliepen die ge

tuchten dooz den gemel / daar waren

Ambaſſadeurs van t Aardryk geko

men. de ?epligen Vergaderden daat

op aanſtonds bp een : men bzaagde van

wiedeAmbaſſadeurs quaamen. Endeals

ſp nu verſtonden/van Lendzik de Gzoot/

foo wiſt men niet wie de felve was / en

niemant en kende Pendzik de Groot.

IWHen bzaade de Apoſtelen/fp en hen

den hem miet: Marie inſgelijks miet:

men gaat toe de Gudbaders des Gu

den Teſtament; Abzahamenkendehrm

nfet / Iſaac/Jacob immerP ſoo wep

Of.



Het Toneer

j tot st. jeſch wat be
denkende/ mp dunkt/ ſepde hp/ik heb

behem leſtmaal iu ’t Emeer-bedde ſien

leggen tot meeſter Jaques in de ſtraat

Stonote / bad hp mp aan / dat ik hen

wilde verloſſen. EDen Mºtoning dit hoo

rende / mepnde bupz en vlamte ſpot

wen/hp fpzingt van ſijn pkaatſe / en

roept/TDe Dupvel heeft uſulks geſept/

ſchoppende hem met de voet / dat hp

ban het Toneel afrolde/ en vooztmaak

ten hp ſulken heeten alarm/ dat een pe

der ſag naar eengoetheenkommen: Waar

mede het Spel epndigde. ºp mepnde

dat niemand daar pets van wiſt; en

de namaal en luften hem niet de Co

#“ bau ſijn Bºpagien te laten

Van een Boere die de Duyvel

- bedroog.

/

EÄ ſeekeren Boer bupten Haarlen

Deen ſtuk Landstnet een TDupbelte

famen hebbende / ende die Boer dat ſel

be moſt bezaapen / dewijl de TDupvch

geen Bouw-werk doen konde. doo

zouden ſpdaarom ſpeelen / wat een pe

gelijk hcben zoude van’tgene onder

aar

dh

bed

Äkg
we

De

00

ſep
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aarde wieß / ofte daar boten : en die de

meeſte oogen wierp, die zoude de keur

hebben. Sp trokken te werk/ de Bup

bel wierp twaalf oogen/ ſoo dat hp de

keur hadde / em hpdacht de Boer zou

de’cland metkooren bezaapen/en kooß

doen 't gene boven deaarde wies. Den

2Boer niet flecht zhnde / bezaap.de het

land met woztelen / engaf de Dupvel

het loof / die booz dit Jaar daar mede

tebzeden moeſtzijn. EPesjaars daar naa

ſpeelden ſp weder op een nieu/ en de

Dupve won het weer /en koos doen

dat ander de garde bwies. Be Boer

zaapde doen tooren op't ant/ behield

bet bovenſte / en gaf de TDupvel de ſtop

pelen. -Doen wierd de TDupbelquaad/

enfepde / Sk wilder lieber tegen u om

krabben: De Boer daar geengroote ſin

aan hebbende/en was daaroverbedzoeſt.

Föhn bzouwe dit merkende dat hp ſoo

bedzoeft wag/hem bzagende hoe hp ſoo

trenrig was. Gch liebe WBhf / ik ſai

tegende TDupvel moeten krabben / 't

welke mp onmogelkig om te doen.

De Dzouwe antwooz.de / het is geen

nood / wattijd ſal hp kommen ! Gch!

ſep.de hp/hpſal maa de middag te twee

upzen komen: daar is nietaan ado
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ſak hem welafkeeren gaat gp maar

UPt/ gelijk hp Dede. Ende als de tjd

gemaahte/ dat de CDupvelkounenzoude/

ging de Bzöuwe op de rºgge leggen/

haare kle:deren opgeſägen en hernen

de. Gadereuſſchen quam de TDupvel/

en riep WBaar biſtu Boer ? De Bzouw

dish Irende / ſp;ak wederonn alſteenen

de z. Bch waarzorde die Schelm we

ſen. hp isnaden Smit gegaan / om

ſijn nagelste taten ſcherpen/ en hpheeft

mp alceeds met ſijn klepne binger ſulke

ſchzabben gegeben. Be Bupbel dat

fiende / wierde verſehzikt / ging deur/

enliet de Boer met vzeden.

: F. :- - - - -

º? Wäneen Boer, die geſchoren :
-Zwerd van een Verken. 3.

. 3 - : ne . .

EÄ Boer gaa de eeng naa een Bar-

- lee/ om ſiehte laten ſcheeren/ quam

onderwegen vooz bp een Herberge gaan/

awaar hp aangeroepen wierde/ en heeft

bem daar bol en do bp de gelaags-up

den geſopen: en is ſoo dzonken weſen

de/ wech gegaan/en onderwegen hem

den ſtaap aankomende en obervallende/

begafhemonder een boom te ſlapen /

enJe her gink henn als men smºº
-

E

|
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h

l

ſegt / een Boer ſuppt wel een- Emmer

Bal/ en ſpoilºvt ee. Tibbe bol / en heeft

hem in deflaap Dapper beſpagen/raak

e anderwijlen in een dzoom / en dzootn

e dat hp geſchoren wozde/hzt welkt

ook eengdeels Waar wag / Want daac

quann een Berkten / en likten hem de

hcupmen bande bek af / hp ondertuſ

ſchen in deſºpfe wat gewaar wozdende/

riepg Meeſter Jan fcheer ſacht/ het

Derken bqer boozt tot dat hp weer aan

riep / IBeeſier anſcheer ſacht dat u

dedupbelhaal fcheer ſacht ; Epndelikt

upt ſijnendzoomontwakende / ſtand opf

ſiende doewatbooz een heun

geſchövenhadde. sc . . . . . . . . .

r“. * . . . . “ , sº

: Vansen goddelooſa Schilder, * ..

- sº door eenaardige vond 't

bekeert.

r . . . ºt .. ... sº . . . . .“

T En Bzouhadde aangenomen haar

Dan/dat een dapperen Mlichtmis

Wagt eem aardigepotstefpelen/ waar

ginde geheele Hrad ſoude lacchen; ſp

hadde een Bºoeder / die geerne op

eens anders koſten vzolyk was / met

defen ging ſp te rade en maa vel cver

leggensbeſloten ſpte doen het gene hier
* ULI
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maverhaalt ſal wozden. Splieten een

Hºur maaken van de jpſte groote als

de hare/ die vooz op deſtrake upt quam /

die waren geen verloozen koſten/dooz

dien de deur bp na van ouderdom ver

gaan Waß. Kla?nbzochtſemet ſijnheng

ſels en to:beheozen ſoo hepmeltjh in

hup§ / en de Bzouw verbergdefe ſoo

Voozſichtig / dat haar IBan/ die een

Schilder was/ daar gantſchniet af en

wiſte. Sp verſtah haar Bzoeder met

twee ofdze ban ſijn vzienden op de Dol

der. De Hchilder quam twee of dzie

upzendaar naa t' hupg/en on dat de

Schilderpe / daar hp mede beſig was

grooten Haaſt hadde / had hpſijn. Leer

jongen / om de verwen tegens moggen

ereed te maaken / in't klooſter / daar

p ſchilderde / gelaten. Iſabelle ont

fing hemminneyjk: ſplepden ſich

vzoegte bedde / om dat hp º's morgens

Heel vzoeg aan het werh moſt : maar fp

die pet anders in *t h3oft hadde / ſtep

niet: fp begon ontrent middernacht dapä

per te ſchzepen / roepende methºvder

ſtemme: Ach! mijn Lief/ ik ſterf/

haalt doch datelijk mijne Becht-bader

eer ik verſchepde ; met hondert dierge

lijke fratſenmeer/ dagrde vzoubvendap

Per
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per ban boozſien zijn. CPp 't gericht

quam haar Jaichtje / die ook Van De

hlucht Wiſt / , toeloopen / en ſep dat

haar niet anders dan moeder-ſiehte en

ſchozte/ ende dat'et Welſcheen / dat de

ſelve doodeljh zoude weſen/ "ten wsar

men in der haaſt ſoo een bzoubw / aig

ſp noemde / en op ſoo een plaats / on

trent een half upztjen daar van dgan/

ſepdete woonen / liet halen. Lorenſo/

foo hiet de Schilder / wird gebedenen

half gedwangen de bzou te haien hp

dozft "et niet wepgeren / bermits hp ſijn

Dzou / ſo bp mepnde in haar laatſte

upze ſag. 't WDas een donkere nacht/

en't regende hard. Pp nameen blong

je/ en daareen bzandend licht / gaande

naa de Straat die hem genoemt was/

eer hp daar quam/ was hp gantſch nat

gewozden. Ende daar zijnde / honde

hp miet binden den genendien hp ſocht/

bermits ſp daar niet en Waß: Jaaa een

Upz of twee bergeefs geloopen te hebben

ging ſijn heers en met een ſijn gedult

upt, ºp bloehte den dag ſijns Houwe

lüks. Genderwijl was ſijn Bzouw beſig

om haar ſcheimerp upt tewerken : Sn

haar Bzoeder / met de geen die bphem

Waren / afgeroepen hebbende / namen

de
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de oudeſtraat-deur weg / en hingende

nieubve in ſijn plaäß/ Dat was daätelyk

beſchikt en boven de deur hingen fp ten

Herbergs-hransmeteen upt-häng-bozd/

hier toe alleeniyh laten malen wäar

in een WDolphijn geſehildert was /en

met deſe woozoen daar onder geſche

ven / In Nien Dolphin herbergt men

den repſenden MDan Dit gedaan zyn

de/deden ſo verſchpden vzienden die

ſp opeennacht / banketje hſer töe be

repd/te vooren genöot had : daat was

aſerlep ſpeeltupg/endanſſeppÄ
ken daat niet: Gndertuſſchei heert den

matten Schilder weder ya hups/maar

hooren e’tgeruchte datmendaar binnen

maakte/ met ſingen/danſſenenſpelen /

meende dat hy vooz een omrecht hups

was / e .de ſijn Slonsje wakoplichten

de / om 't hupste kennen / ſag hp de

nieuwedeur / 't bozden het ſchziſt / 't

welk hem ſchier dol maakte / want hp

kende w! deſtraat daar hp in Woonde/

hp heſach de hupſen die maaſten tegen

oder 't ſijne ſtonde / en bevont dattet de

ſelve waren / nochtans honde hpdenieu

we dsur niet / en noch minder / de nee,

ring/ die men daar dee. Help St. Ja

go / ſep.de hp / hem welte dceg "g
V U
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ſende / het is maar onrent 2 upzige

eden datiº hier ºptgegaan be dºr

ihmütvouwmeerioden begraffe

nis danodendausgeatenbeb daar
woant ook niemand meer, dan Wºp bep

de enhaar Jagte in hups/emde haewel

de deur Duozouderdon Welten teilt. We

berdient had ſoo Ubaß die uochlans.dotn

ih uprging de ſeibe als te booren : EPokt

heinopherberg in defeſtraat geſien/

wie dupbel ſou in ſog. koºten tyt deſe

neering im nin hups begonnen hebben?

Wºe dºom h dan ? neen: want ik ſie

me myjn oogen/ en mijn ooren bedzie

genº niet: Salik de ſchult op'tdzin

ken van de MBijn leggen daar mit dan

watervalt zwei wat bedupdt dit dan/

ſephp / het haps weer van boven tot

beneden doo ſende de nie wedeur

de Frans / hier herbergt men den rep

ſenºaminºphº/aſpe/
*t gedanß : greep hp den klopper en

bonſdeſöodappropºdedeur dät etgj

moeg was om al de Bupren wakkerte

Ämaken: maar de danſers daar binnen/

hoozden 't miet/of wildent niet hocrrn.

Hp dan verdubbelde dit kloppen noch

Harder dan tebooren en ma dat fp hm

een wij tuſſchen het fpatten der geufen/

- alz
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als een ſtuk linnen op de bleef gelaten

hadden / ſoo opende pemand / die een

bzandende fakkel in de hand had / een

hamer venſter. Deſe hadeenſervet

even oft een laquepwas / over de ſchou

derhangen / en riep van boben upt de

venſter: Hier is geen plaats vooz u/

mijn vzient ’t hups iß hier bol / gaat

uwes weegs/ ſonder veel geraaste ma

ken / ten ſp/dat gp meteen ſtront-pot/

die binnen ſes dagen niet ontledigt is/

wilt gekroont3jn : ik ſoek geen her

berg ofzphoozt mp ſelf toe/ Ä
Schilder/ enſegmp gp die daar bin

nen't heerſchap ſpeelt wie het / ſedert

– twee upzen/ dat ik 'er uptging/ tot een

herberg gemaaht heeft / bewhl niemant

dan Fabzicio Lorenſo/ mijn Bader ge

weeſt / epgendom aan dit hupg had/

die 't mp daoz erfrecht over geſet heeft:

Fjn-manantwoozdedeſe Schupfeibout/

je zijt met de kop gequelt : of je hebt

jougat vol/enje ſtaat daar heel ſchoon

in deregen / doch je hebt het lijf ſoo vol

wijn / dat het water u geen ſcha kan

daen / maar wilje we doen / klop niet

meer / dit ſeggende / ſloot hp 't benſter

toe/ en men begon eben luſtigte danſen

en ſpelen. TDe Schilder bloehte %
LEs
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Beeldehem vatelyjch in / dat hem ceng

Covenaar bezwuren had / ond:Tuſcn

biel 't water in groote menigte van den

Heml / en de heerg was methct ge

dule uptgegaan. Sp klopte dan ncch

harder als te vooren / tetſtond opende

men de deure / daar ſcektte CNuidann

met een kneppel upt quam / die evenwel

ſonder hcm te ſlaan ſpde: Wat Dup

bel wilt gp metal dit kloppen hebben?

Heeft menu mit geſept / dat hier geen

plaats vooz en was? Dit zups is mijn

epgen/ antwoozde deſe matten Blocd/

wie TDupvel heeft 'et ſoo haaſt tot een/

ktroeg verandert * 't is van ou'er tot

ou'er op onß geërft : nijn over-Gzoot

Bader Läodzigo Lorenſo heeft’et gekocht/

en ih hebt van mijn Bader geärft.

WDat bzupt ongs deſe Gek/ſep den GNui

dam van wat Hodzigos / Fabzicos/

ofte Lorenſos ſpzeekt gp: Ban dat ge

flacht benik af-komſig / ſep de Schil

ºder / die meer als 2o jaren in dit hu

gewoont heb. Zoe dzoeg kan dat zijn

ſep den Guidann / want het is mcer

dan 6 jaar geleden / dat dit hups een

van de Vooznaamſte Herbergen is ge

weeſt : onſe MBeerd hiet Comazo Car

bonero / en ſijn** Maria JMUg

nog/
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nos/en ik benhaar Dienaar. Ski bid

Upaht U van hier / Want indien ihgcen

deernis met u had / ik zou u mer dit

hout uw verloren ſinnen weder doen

krügen/en ban ubwe dzonkenſchap wel

te degen ontmuchteren. TBit ſeggende

ging in hupg/ en ſuneet de deure vooz

ſijn neug toe. De verſuſte Schilder

ſtende dat hp in ſoo grooten regenen

donkerhept upt ſijn epgen hups wierd

geflooten/ Wandeldenaa eenvanſijnebe

enden/ geheten Jeronimo. ºp klop

te-daar aan ontrent dzie upz na mid

nacht / en döog geſtadig op de deur te

bomfen / wierd de oude man wakker/

die °t hooft upt’t Denſter ſtak ; wie 't

Ä mocht/ſog haafthphenkende/ ge

ſoofdehp dat hem eenig ongeluk oder

koomen was/maar hoorende wattet te

Baen Wag/ſtond hp op / ende meenende

dat hp dzonken was / maakte een goed

bper 7 ſoo om hem te warnen als cm

hem tedzoogen/ en menley hetn te bed

de/ alwaar hp ſtaande wilhouden/ 't

gene hp geſepd hadde/ waar was. Kºp

daar-en-tegen belachten hem/mcenendt

dat hp dzonken Wag. Hoo haaſt deſ

dooztrapte Iſabella vernam dathaarbr

ſlobberden. Dam deplaatssºr.
-

- fL
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ſ

heeft ſp met de hulp van haargenoobe

gaſten de oude deur weder in de plaaß

geſtelt/ gelykſe te Vooren gewecſt Waß/

e 1 deden ook 't upr-hang-bozk / de tºt ans

en het ſchzft aan kant: pe0er nann ocz

lof met beloftevan alles te zwjgen. SP

ging alleen methaar JRichje te bed / de

boeten vermoept van danſen / de maage

ban eeten / ende demond van lacchen.

ZSp fliepen een goed ſtik in den dag/

ſoo dat den Schilder half dzonhenztyn

de met Jeronimo vooz de deure quam/

die mee ging / om dat den anderen hem

berſeekerde dat hp mu ſien zoude/?t ge

ne hp 's nachts hem geſepd had. Ä
kloppen aan dit betovert hups/ en von

den de oude deut/ ſonder upt-hang-bozt

oftekrans welvaſ geſloten. Jeronimo

begon op nieuws d' arme Man uptte

lacchen/ maar Lorenſo zwoer en bloek

te ſeggende / hp wilde Gnchziſtenzhn/

ſoo ’t niet waar en was/'t geen hp ge

ſept had / en dat d'eenof d' ander WDup

bel hem dit vertoont moeſt hebben / om

hem te doen wan-hopen. Da lang

kloppen/opende 't Digje/ half gekleed

de deur / die haar CDom daar vooz vin

dende tot hem zepde ; Maet wat onbe

ſchaamtheptſult F boo? U BzouÄ
2. LCs
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berſchijnen ? wat onſchult ſult gp b?en-

gen / hebbende haarte nacht haf Dood

zjnde verlaen/ om een Pzou te haten

die haar geneſen kon? en nu ſchaami gp

u niet ’ß mozgens ten thien upzkuſon

der haar weder te komen ; eben als of

# nergens af wiſt. Mijn Dziendinne

ucia / ſepde hp / indien gp wiſtet./

wat mp doch om ub’ WDoeptjens wille

deſe macht over gekommen is / gp zoud

meer deernis over mp hebben/ dan aber

nup te klagen. UBP moeten mo2gen

verhupſen / want vooz ſeeher hout de

dupvel hier "g nachts die ſchilt-wacht:

Degemaakteſiekte / dithorende / ſpzong

van 't bed/en/ als een verwoede tijger/

begon dtſe reden upt te ſpouwen : UBel

Fijn-man/gpdzaagt grooteſoge/ booz

uwswijfsgeſouthept: ſeker gpu zwaar

te im gout Wel weert zijt/ indien gp ecn

bebende bierdaagſekCoztgWaart/ vermitſ

p nimmer ſoud weer komen. Dort

- 't Hooſt ook ſeer mijn bzient/ of Febt

gp defe macht een ſinking opubczſt ge

Kregen gp zital redelijk dzoog / mg

dat 'ette nacht geregentheeft: ih denk/

dat gp bp d' een of d’ander ſnol zijt ge

herbergt geweeſt. Ha Berrader / Wp

hebt yoozſeeker gehoopt mp nu ". z
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Winden/en dan in mjn goedte ballen:

TBehramp vaaruſ alſ die mpſuiks

º wetſchen in 't hert. Baar ik zweer

dat ik deſen dageen verſoek-ſchzift om

ban u te ſchepden / ſalingeben. Stel

ugeruf/"mjn Sziendin Äſabelle ſep

Jeronimo / wantik zweeru / dat Wio

cenſo hier in geen ongelijk heeft : maar

een Tipveiſche Covenaarfavoozſeker

ſijn zwarte konſt in't werñgeſtet heb-

ben/_ om u bepde tegen maſkander Cp

te hiſſen. Mijn Bzouwe/ ſepde de on

moſele Schilder/hoe we het ſchºnt dat

gp reden hebt om over mp te ſagen

ſdo hoog ebenwel mp ook eens: ende

bidde u ſpzeekt ſoodzeutsmiet; wantik

feggeu rond upt/ dat tk ſoo veel gedult

niet overig hebbe om u fo bats te hoo

ren ſpzeeken; devohl ik Het ſelbe in de

booz-vallen die mp te macht ontmoet

3hr / al verloozen heb. Hier op ver

haalde hp al’t gene dat ſp beter wiſt

dan hp ſelbe voegende daar bp; Lk bid

de u Dat gp mp geen dzoebigen dag na'

ſoo quaden macht gunt. Äk zweer

bp krups en kras dat alt geen ih ver

haalt hebbe ſoo geſchied is : in dit hupg

moeten engetwüffelt eenige boſe geeſten

zjn/of anderſins was ßet onmogelijkr

- M 3, gee

:
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geweeſt. Jaa ſepde de Bzoubwe/ Wºjt

de oozſaak daar van udzinken en klin

ken : want de Dupvel ſieude de wepni

ge ſozge / die gp boozu hUPß dzaägt /

heeft u hier ober kommen plagen. De

fe redenen geloofde hp; en heeft ſijn le

ven van die tijd af gebetert / daar de

DzauſeerbpomWaš.

Van een Schilder die een pots

vertelt worde. -

Eker ZSchilder tot Htrecht / een

goede ſomme geldg van den Bonn

heer verdient hadde. En alſoo den

TDom-heer ban"t geld ſchepde als de

TDupbel van een Eiele : ſoo dat de

Schilder genootſaakt Wagon hem Man

te ſpzeken /„Ä bpdede / ſpzak hem

aan/hoopende geld te krijgen / bphen

homende werde binnen geäpſt : en in

plaatsvangeld/bwozdeopkenen ontbhten

genoot daar een hondert of meer ital

vers mede gemaakt waren/ en henn de

rugge welgeſmeert hebbende / ſtieten

ßtmten hupſenÄ lºp verbaaſt upt

homende/ſtonden de tranen in d’oogen

ban booghepd: Een van ſijne bekenden

bp hem komende / ſiende dat hem de

tranen in de gogen ſtanden/ ſepdeÄ
EM
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hem / waarom hebt gp geſchzept? ºp

om ſijn ſmaatvooz die liedentebedekken/

ſepdt / ik hebbe niet geſchzept/maar ik

hebbe bp den TDom-heer geweeſt / die

heeft mp een Potſe vertele / ik hebbe

gelachtdat mpd’oogentranen

Een die betrapt wierd.

E# groot Pzins die een ankupſſchen

Boefwas met een ſchoone Bouw

in ſijn Hafzijnde / verbie hp pemand

bph m te können; mit deler-eijt ig fjn.

getroitwe Dzient / of ?Becht-vader ges

konen bphem/ hp henn ſiende Wirrt be

fehaamt alſoo hy hem op de daad be

trapte. Den Pzing Wozt toszuig tn

bzaagt den Biecht-vader aldus : WPat

Ä gp doch doen / indien gp dug

nige ſchoone Dzouwe in tº bed had;

den Biecht-bader antwoozde; ik Weet

Weltpat ih behooz.de te doen/ en Watmp

bztaamen zou / met defe antwoozdeheeft

hp den Szins weder tebzeden geſtelt.

Wan een Exter die de VrouW

beklapte. -

DÄ was een man in Perſia / die

hadde een ſchoone Bzauwe die met

een ander boeleerde / He man Willenße de

- JF 4 WAAT
- -
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waarhept erbaren/ toog een Erter op/

leerde die klappen / op datzphen zou

de feggen / watter in hups geſchiede.

EPp een thd ging de man upt onn zijne

ſakzente verrichten/terſtontſgnt de Bzou

we nahare Boele/ die quam/ſtond een

toijle bp haar/ enging weder zzwer ſtra

Teu. TDe MDant’hupß komende bzaag

de aan d' Exter Watter owngegaan Waß/

d Exter ſepdealieß watter geſchiet Was/

Hier oberſloeg de man haac uptterma- .

tenſeer. De Dzouwe dacht/ de maagt

hadde haar bertaden / dieg ſp haar be

keef/ de maagt ſep.de haar dat d' Erter

ſulx gedaan hadde. De Dzouwe dacht

foo gp die Erterdoodet/ ſalu manmep

nen dat het derhalben zy / en ſalu ſlims

nner wederbaren. En op een macht alsº

be man niet t” hup§ was ſchikt zP na

haac lief / geboot de maagden om d'

Exter te ſaan / d' eene gafzp een Bel

le/ dat 3p daar mede gelupdt maakte/

de andere een DSpiegel / die zy bp wiz

ken d’ Exter booz de oogen zoude hou

den / de derde ſoudefe met een quiſpel

met water beſpzengen / de bierde roUde

een blok ober de deel/ en de bifde be

wrgde de hebi daar d' Erter in ſat/

dewijle dit nu geſchiede/ konde**#
. -
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den handel der Bzouwen niet gewaar

wozden. TDesmozgensquam de Mante

hupg/ en bzaagded? Greev nazijn BzoU

we/ die antwoozde/hoekondik daar van

pets vernemen/dewijlik deſen macht in

ſoo grooten nootgeweeſt ben van Räegen/

Blirem/ EDonder/ en Aartbevinge/ al

ſoo dathetſcheendewereldvergaanſoude.

Den Mandithoorendedacht (dewiji het

MBintertijt was) dat alle ’t genezp van

ſijne Bzouwegefepthaddçoolzlogenß Wa

ren/ endoodd' Erter.

Wat raars.

MÄfegt/ dat Ducde Alba/ ſo lang

V. khp in IDederland geregeert heeft/

maar eens heeft gelacchen;'t WBelk on!

Glt nabolgende geſchiede: Eens in ſeker

TDoºp zijnde/ daar een IWAept een groo

te Snoek tegens een houte ſchutting

ſchaon maakte/inde welke een rontgat

Wa/daar een qtlaſt was Uptgeballen/

fba quam daar bp gebal een Soldgatte

Wateren/ die ſtn tupg Booz het boozge

melde gat ſtah: Be Mept dit ſende/

opende den bek ban de Snoek/ en gaf

H2m dit pzonktje te zwelgen/ het treift

hy wel ſtizf vaft hiel. De Sojer ann

de andere zP van de ſchutting de tarn

5 Pziöſ
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p.iullen beginnende teſpzingen/maakte

ſuik gebaar / datal het Polk daar om

trent upt quam / on teſien Wat daac

gaande waß / de Welke ſiende dat onſen

maat alſo geſtelt wag begoſten ob:rlupt

te lacchen/ ſonder heunhuipe te bieden/

de TDuc quann mede op dat gerucht Upt

de welke ſiende dit ſchouſpel hoſt hem

niet geljk de andere / van lacchen ont

Houden / doch gebood / dat men Hen

loš zou maken/ het welkt noch effen .

ten p quam / want had hp een wepnig

langer Vaft gehouden / hphad hem het

heele hachje afgeſet.

Van een Boer, die ſijn Ver

ken Prieſter maakte.

Et gebeurde onlangš dat een DBoer

Woonende op een TDozP inde Mepe

rije van den Boß/ een Derhen hadde /

dat een ſiekte (hem onbekent zijndr)

Waß aangehomen/ Waar dooz het ſeibe

mieten wildedzinken. Äp geenraaddaar

toe wetende/ gaat naa dePaap daarre

fdrretſde/ en bzaagt hem raad: die den

DG3 E ineenende beſchaafMt te Taaken /

alſoo hp 't jaat te Vooren Schepen Watt

her TBo?p hadde gewteſt / en daar hp

een groIten TDzink(Ft zijnde / tot ant

. / Woozd
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Woozd gaf; Äk weet geen beter raad/

alß Dat gp u Berkten Schepen van 't

Dozp maakte / u verſeeherende dat het

dan Welſal dzinkten/ de Boer voelende

Wat hp Maar mede ſeggen wilde nam

terſtond ſijn afſchepten ging na hups/

daar komende / wiſt hy van ſpijt ntet

wat hp ſoude doen: epndelijk bedenkthp

fich/ engäat ma den Paap toe; die hem

ſiendekamen/ſepde: WBewatfegt.gp/ig

mijn raad nu goed of mietº Zh weet het

niet/ ſepde den Boer / wantik heb?ttiet

beſocht: maar heb het ſelve met minder

mospte aan het dzinkten gekregen: want

ſoo dzaa als ik t” hupß quam / namik.

eenſchaarenſchoozhet Berkeneenkrupn/

en maakten het Pzieſter/enterſtonddzönk

het immersſoo welenmeer alstevooren.

Ordinaris middel-weekſche

Courante.

Uyt Lemſtad, den 21. April.

Ophelen is alhier een nieu verdrag beſloten,

In 't by-zijn van den raack er noch veel andere
Gredoten.

Waar van den inhoud der Articulen befkaat

in deſe punéten ; Alsten eerſten . dat de maat ,

Waar meed' mem Bakkers gild de mellik toeſsi
Imeten ,

Gebruykt ſalworden tot fy gantſchlijkis verſeren.

Ten tweeden, dat de ſoo langſy voyen kan „.

W. H« -
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V

Hºrwaterpoortje ſalbevochtigen. En dan“ -

Ten derden ſalmen hier in volle vredeleven,

Maar dat menydereen den bnyk heeft vol gegeven“

Van Rinſe en Franſe wijnen ſoete Hypocras, -

Die hier drie Sondagenvoor elkten beſten was.

Uyt Wageningen den 24. Dito.

Gpheden kregen wºyeen Compagni hier binnen,

Dieop het ſpoedigſte wat wonders moeſt beginnen ;

Dmd' aequipagi, die haar altemaalontbrak,

Gereedte inaken: waarop dar een yder ſprak,

Omhaargefamentlijk in haaft te tranſporteren

In 's Graven Hage, daar men 't nieuwſte ſtof van

kle“eren

Moeft ſoeken, dat daar ook gevonden wierd. Haar

elt

WVier(! das j aangeleyt, men ſoekt,.menſtelt.

Het eind'lijk allesÄ , en koopen nabehoeven,

Byeerlijke li'en, by Hoeren en by Boeven,

Van Stof, van Lint, en Kant : maar daar wierd

noit gebrocht

Soo veel verſchiet als onſe Kapitein wel focht:

En eindelijk is, doorgereförmeerde Francen -

Haar ’t laarſte goed beſchikt. Het volk hier na

aan 't ſchranſen -

Geraakt, wierd door dienhoop in haaſt geconten
teert

Enna een braveroes kreegyder ſijn begeert.

Uyt Saalwijk, den 15 Mey.

Ben Fransman hier gearriveert,

JPaar van voor been noch niet geſprookeus

Viel op finpoore, en rapporteert,

Dat twee Illuſters zijn gebrooken“

En omgekomen, wasr van d? eew

Döor
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Dooraauſtoot, a snder door bet vallen

Gebrooken hebbeu als en been.

Doch ’t alderwonderſ is van alleen,

Dat hier wierd, eer bet is geſchort:

AMeer-Rinſe vocht als bloed geſtort.

Uyt Saalwijk, den 16. dito.

Hier is een throon gemaakt voor drie der

ſchoonfte Juff'ren,.

Die yder, die hier komt, veel woorden

op moet off'ren: -

Waarin begrepen word’t geluk dat elkeen

gunt -

Aan die, daard'Overſtehetmeeftopheeft

gemunt -

Gm'tapprocheeren, maar die haar hier’t

langſt vertoonen 2.

Salmen vooreerft in dit Tournoy-ſpel nog

verſchoonen -

Totopeenandertijd, Gód geef haargoe

den nacht»

Diedº eerſte ſteck der Speer in dit Tour

noy-ſpel.wacht: º

Endat uytditgewegt, datnieten isteſluiten

Eer 't jarig is - twee jonge Campioenen

ſpruiten,

Waar vandatelkvoor ſich, eer dathy oud

worts leer,

Gclijkals deſetwe»'thanteren van deSpeer

JF 7, - God
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Godgeev"haar veel geluks, en hoedehaar

voor rampen;

Datſy noch hondert jaarte ſamen mogen

kampen:

Wantal de ſuſt, dewelk' de Riddersdaar

toe port» -

Is dat man ampt ºn yºdoorkampge

dood en word» &c.

Uyt Dantzwijk, den ſelven dito.

Omtrent de middernacht is hier yet raass

verſcheenen.»

Door het bewegen en geſtamp van men

fchen beenen.

Sint Pieter ſelve ſcheen, dat hierde voor

– tocht had,

Die nauwelijks een treed» dan op de ma-

te trad; - -

Doch een Chriſtoffel, die in ſtilligheyd

dit merkte »

Weerhielt ſich in dit ſpook, en ſpaard ſijn

kracht en ſterkte

Soo lang, terwijl hy ſelfs hier uyt geen

vreugten nam»

Tot hy by St. Juſtija nawenſch te bedde

quam. -

Op'tſluytenkomteenpoft, enfeyd»

Datalleshier in ſoetigheyd

Istoegegaan, en dat Juſtijn

- Tot
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*

Tot noch toe niet te bed zou zijn:

Om dat St. Peter, eer ſy ſcheyen

Haareerft noch eensten dans moeſtleyen,

Uyt Lijſant, den 18 dito:

Naar dat bier'e aertrijk door de drooge

Geſcheurt is, en van een geſpleten,

Soo beef men ſehjmt hier uye beooge

Een groote ſchaa voor d' ingeſeten.

En om dit voor te kamen, beef

Men door inventien vaz buyten

Het water, dat de Beek ons geefe,

Daar over en daar in doen ſpruyten,

Waar door dit opgeſcheurde Land

In korten welmeer toe mogt loopen,

En ſchieten föruyt by-ſpruyten: want

Wy moeten altijd't befe boopez.

God geet ons d' eerſte ſpruyt in 't aar,

Op 'e alderminſte tbien pond fwaar.

Uyt het Boekenburger Leger, den
18 dito.

d? Aproches, waar me'e dat men ſterk heeft voort

gevaren »

Zijn nn gekomen - naa dat wyfeer befig waren

Met goede voorfpoed en geluk, tot Op de wa! ,

Voornemens dat men nogdefen ochtental

Een invaldoen: Dit is vaſtelijk voorgenomen

Alzou'er niemant weer hier uytte rechte komeny

Wy hopen goedſucces: maar worden wy geweert ,

Soo werd per naaſten u perfect geadviſeert, -

Uye
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Uyt Engeland, den 17 Mey.

Onſe Burgery, mee boopen,

Sie men op en "eder loopen».

d' Een met Myrthen Maagde-palm,

- Ander maakt een ſoete galº

Nu die vreugt kamt ons te vooreº»

Das wy bljde tjding booren?

Hogren het menſcheljk geflecht»

Noch alma het teelen tracht

see wil Bakkers oven-ſpoelen.

I. de wieuwe witte doelen.»

je geen Spaanſe Wjn noch Mee;

Maar met witte Blamage

of de Wjn ze veel "g“ bjten,

Ende-Mee degrond doew ſte" sº
Geef by Blama"genaa krachte

Débe alles weer verſachº.

Bakerje is welte wreden»,
Nu y krägt; . 't is ook redew»

Äees bandelaar in wo5

Dageljx haar buyke vol»

ºpj niet dat wy onſe wäve*

Moſex met die maa gerjven:

Djb/ krigen mee haar deel;

Al is' juyſ am nie ſo? vee.

Fjoy baar het lüfvolperſte

AMogten ſyaan ſtukke" barſten ;

D„ ons ſeeker, lieve Wriend»
zögr



der Snaaken. 129

Poor beteerſ noch mieten dient.

Doch ik mach die laten waren.»

Enßen of onſ? Borgerſébarez

Haaf met Peere en Robiſm,

En met 't Kroontje veerdig zjw.

Pat ik, om im baaf te enden,

- Umet deſen toe ſal ſenden,

Taegemaakt van vroljkheyd,

Dat haar hier wordeoegeſeyd

Vaz nu tot un eeuwigheya,

Uyt Bethlehem, den 17 dito.

De Prieſtervändeeſ" plaatsſalnaademid
dernacht. -

Toekomende de Hel» waar dat hy Word

vewacht : - - - - -

Inwyen, en hy ſalop bey fijnknyenkruy

pen .

Enellebogen, of hem yet wat mogt ont

druypen.

Van 't water, dat expres hier toe gehey
ligt word. - i *

Dewy-quaſt, eerſte gedooptdaar’tMaag
dewater ftort. e

Sal.'t Helletje daar voor met Room en

Melk bedouwen,

En't Boek des werelds van twee Blade

ren ontvouwen,

Waar
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Waar dat hy maar alleen in ſtilte leſen

mag. . . . . .

Wat Venſter ’t was, waar door hy eeiſt

de werelt ſag,

En alsditis gedaan met yveren metluſten,

Soo ſalhy, afgemat» hier na eerſt mogen

ruften: -

Want ſo hy rufte eer hydithadafgedaan,

Soo fou hy ’t Prieſter-amptſtraks weer af

moeten ſtaan.

Uyt Wagenburg, en Steynwijk,

- den 17 dito. ..

Bey defeplaatſenzijn beſet engeblokcert»

Dochgeen van tween ſig veelaan deeſ be

ſetting keert- - - - -

Syſjnteſterkomeenbelegeringte vreeſeá

Van ſulkeen zwakkenhoopvanyolk, ge

lijk als deſen:

Want WagenburgvreeſtBeek» noch Am

ſterdammer macht ; d

Daar Steynwijk hetbeleg der Franſen nier

en acht. -

Want ’rgaat hoe"egaat, de Beeken kan

ſoohoog niet vloeyen»

Dathyhet langftevandeef” plaatſezoube

ſproeyen: . .

Ook word ſijn coursnogdooreen and’ren

arm geleid: S

- OQ
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Soo dat deeſ" plaats daar van in 't minſt

geen nood en heid.

In Steinwijk, ſoo’t lang duert» ſal't lee

ger van de Franſen „"

Haar retiraderswelin’t korte leeren danſen

Alrespº ſy watluid approches vousMon

EU

Na d' eerſte furyleyt, druip-ſteerten ſy

We'er deur, -

Dit's tegenwoordigal het geen ikweette

hrijvenz -

Wat d'uitkomft geven ſal, moetGodbe

volen blijven.

Uit Weenen, den 18 dito.

Eer dat de handeling by degeallieerden

Sijnvoortgangſpoedignam, ſoquamen in dit Rijks

Hoewelſyhaar in“t meeft ofminfte niet beſeerden

Doord'hooge vloed der Water-landers op den Dijk:

Die dooreen ſterke drift geraken aan het holen,

Herwelkvooreenigen eengroote droefheyd ſcheen

Maar doe de Dijkgraafſaghet ſoeteneder rollen

Der foute druppeken - begon hy - welte vre'en -
De Berſchte en, endeſnelle vlderte ſtutten :

Waar door men datelijk van't waterwiert verloſt,

Soo dat de ſtorm, die hy met macht hier ſocht te
ſchutten,

Te Lacchen ophiel, die te Weenen wasbegoft

Dir gafſoo grooten vreugt byal deband-genoten

Dathy in dir contract alleenig wierd beſloten.

Notificatie.

Op den achtienden deſeris alhier verlooren E

EIT
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Fenkoſtelijk Juweel: ſooyemantkomt te horen,

Wie het gevonden heeften 't weder brengen kan

Die kom op 't bakenes, daar ſalmen ſulken man

Metduiſent dankbaarheenen vijftien hondertkronen,

Voor ſijn getrouw.cdienſtſeer blijdelijkbelonen.

Tot Haarlem wort op nien gedrukten uytgegeven,

Datyeder drukkenſal, ſoo lang als hy kanleven,

De Drukker werd gedrnkr, en hy drukt we'er war

wonders:

"ºrefrºof niet, hy drukt niet veel byfon

ers:

Want als hy drukt, ſo drukthy ſonder verfofinkv,

Jaſo-datafijndruk de drukkery door ſtinkt

Gedrukt tot Haarlem: voor C H R I

S TO FF EL van Beek, Bruydegom,

ende fijn E. Bruya, Juff, JO S I NA.

Bakkers, den 18 Mey, 1661. -

*

Hoe Mr. Peters den Graaf van

Pembroeck beſocht.

r. Peters de gelegenthept waarne

Lmende / den Gºaaf van Pembzoek

tebeſoeken/ groetendeſjn Achtbaarhepd

met deſe woozden : Mºhn Bºeer / ik ben

gekommen omrute beſoeken/ en meene

met u het middagmaal te konnen hol

den / en om dat ugeen geſelſchap ont

bzeelten ſou/ heb ikeen van den Ä
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doodeyjke ſonden met mp gebzacht/

ook de dupbel / natmentlijk Colonel

TDzaak / over weike Woogden ſp teſa

men hartelgk lachten.

aiß

Hoe Mr. Peters ſich vergiſt in

het bereyken van het ſtoel

verdek.

Eeſter Peters leerende / kozt ma de

Bootvan CDlivier tromwei bzacht

in ſijn leering e Paš / dat hp We wiſf

dat Olivier Promwel in den Jemel

waß / en dat alſoo ſeeker als hp het ver

dehvanſijnpzedikſtoelraakenkon/maar

als hp ſijn hand op ſtak quam hp bp

na een halfelle tekozt

Hoe Mr. Peters ſeyde; hy wift

waar de Konink was.

GEn hoozdehem eens ſeggen / dat

hp welwiſtwaar den tonink was/

ſoo hp in Engelandwas. Enzijndege

vzaagt / Waar / antwoodehpongetwijf

felt in Bedlam/ ofhet TDolhups/ want

ſoo hp niet dol wa/ wat ſou hp in En

geland doen? -

Hoe
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Hoe Mr. Peterseen Hoerbe

ſchreef,

AÄ Mr. Peters met een ſeeker bzient

quam te ſpzeeken / wat ſchilderjen

en of-beeldſel beſteen tamer vercierden/

ſepde henn ſijn Vzient / dat hp onder an

dere ſtukken booz had / een Joer ſeer

aardigte laten ſchilderen / ſepde NAr. Pe

ters daar op/gp moogtdie noepten wel

ſparen / want indien ſp een rechte Lºcer

is/ſalſp haarſeifwelſchilderen.

Hoe Mr. Peters fijn Text tot

Albons afdeelde.

Z nde Mar. Petersopeen ſeekerentijt

om tot St. Albonº te pzediken/ is

hp op den ſtoel gekomen/ al waar hp/

näa dat hp gebedenhad/ ſijn Certnam

upt Laarcus Euangelium aan het büf-

de zooft-ſtukaanhet 13: bers. Aiwaar

van de zwijnen geſpzoken Wozt / de

welke van den dupbel in de Bee gewoz

pen wierden / upt weike woozben hp de

ſe 3. aanmerkingen genomen heeft. 1.

Dat den duyvel eerder kleyn ſpel ſpelen

wil, als ſtil ſitten, 2. Dat ſynootwen

dig voort moeſten, wanneer den Duyvel

drijft. 3. Dat hy ten laatſten ſijn ver

kens tot cen ſchone markt gebrachtb
- O
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Tot een Beſluyt.

Hier mede : Cupmel dik Peperſak/

ſep de TDupvel / doe ſmeet hp de tramer

upt de Pel: daar du ding theidin marg

Ä“ daar kam ik Welſes SchzeUTF

Pel.

E Y N D E.

A.
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