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ENDE

BLYDE WERELDT.

Behelfende vele Treurighe Ghe-

fchiedeniflcn , Belacchelycke

Kluchten , Heerlycke Lee

ringen, ende andere on-

gemeene Aerdighedé.

Ujt verfeinde Scbrpers by ten gbtbracbt

dm. , •

 

TOT BRÜSSEL,

Щ Joan de Griec k, Boeck-

verkooper , by het Bc*gyn-

hof , 4671.





DEN DRÜCKER

. ТОТ ÍDEK LESE%

Libo ick bevon dt (inflen-

de den loop des Werelts )

het leven derMenfchen

niet anders te wefen dan

een ghedurighe droefheydt gemenght

metwynighe vreught: docht my inet

ongheraetfaem dit myn Boecxken ,

gbetrocken uyt verfcheyde gheloof-

weerdigheSchryvers; oyt-beeldende

vcletreurighe, ende niet min verma-

kelycke Hiftorien, als andere onghe-

meene Aerdigheden, den naem te gi

ven van de Droeve ende Bljde Wertlt :

vertrouwende dat niemant over des

felfs ongebondenheyt fal hebben te

klaegen ; maer dat elck infiende de ge-

 



vaerlycke Klippen der ondeught, fijn

leven deughdelyck ende gheruft fal

aenftellen ; want de menfchelycken

herten ontroeren haer veel meer door

de Exempelen der overledenen , dan

door de woorden der levendighen.

Doch om den Lefer niet heel

ÍWaermoedigh te maecken , heb ick

defe Droevighe Voorvallenten deele

gemenght met eenighe Aerdighe

Treckjens , Ghenoeghlycke Gefchie-

deniflen,ende Heerlycke Leeringhenj

die ick vertrouw niet min üichtigh als

vermaecklyck een ieder fullen in d'oor

klincken , oock andere als fijride van

gheringhe pryes tot koopen fal aen-

locken ; in plaetfe van foo vuyle ende

onbefchamde bordeel brocken , als

men heden daeghs uyt gheeft onder

den nacm van den Heyligen Martiniu,

en Nicolais Biflchop : daer nochtans

defe Godt falighe mannen in alle eer-

jbaerheydtende deught boven andere

hebben uyt ghefteken ? jae al s'werelts

eydel



cydclheydt ter Heide van Godt ten

Jiooghften hebben veracht.

Dus dat ick om foodanighe fey Ien

teverbeteren niet ongeraeden vondt,

ioo tot vermaeck des Lefers , als om

dierghelycke lafteringhen te dempen,

een beter Boeckjen als dit , fijnde van

alle vuyligheydt gefift , voor den dagh

te brenghen.

Evenvvel vrees ick noch dat dit

werck van andere ontleent, ende van

tny om beters wil uyt-ghegheven, in

de weeghfchael fal komen vaneenige

doorflepe Oordeelders , die onder-

tuflchen als fijnde van andere ghcfint-

heydt met viefe Grimatfenhet felven

fullen begronfen : ick laet die flach

van menlchen vaeren , wat my be-

langht ick vonnis heel anders, naerde-

mael aen ieder genoegh bekent is dat

men de natuer door foodanighe vuy-

Hcheydt niet en boeft te verwecken

tot quae t , als fynde kranck ghenoegh

vanhaer eyghcn felven :daerom foo



wie de reden eenichfints plaets geeft,

fal mynen aerbydt in defen ghedaen

niet verfmaden , maer in teghendeel

fulekx met my toe-ftemmen : doch

fijnder eenighe (als men fomtyts vint)

die niet anders konnen ofte willen

doen als berifpen , die wenfeh ick van

herten oprechte wetenfehap:

Dewyl ick blyve

Gunftighe Lefer

V. E. Dinftw. I. D. G.
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DE DROEVE

En Je

1

BLYDE WERELT.

EERSTE DEEL.

Van een vreefeljck. Monfler dat ten tyden

van den Keffer Marcus Aureliasgbe-

fien is gbeweeß in Sicilien,

N't jaer van feven hon-

dert ende twintigh der

iundacien van Roome,en-

de het twee-en-veertich-

fte jaer des ouderdoms van Marco

Aurelio Keyfer, twee jaren voor dat

hy over 'tkeyfer-rijck poffcifie nam ,

den twintighften dagh des maents

Sextiiis (dathedenghefeyt wort Au-

guftus ) ontrent hec nedergaen der

A Son-

 



Sonnen,» in't Coninckryck van Try-

nacria( dàt nu Sicilia ghenaemt wort)

in een Stadt Gelina ende nu Palermo

gheheeten , een haven der Zee , ghe-

fchiet een groot wonder, feer perycu-

leifs voor de gene die't als doen fagen,

ende niet min verfchrickelyck voor

die't nu hooren. Synde dan die van

Palermo op eenen Feeft-dagh met

grooter vreughde vierende , overmits

nun Zee-Roovers teghens een leger

van de Numidianengheftreden, thien

Schepen ghenomen , ende twee-en-

dertigh in den gront ghefchoten had-

den , want in dien tyden waren fy on-

derlinghe feer wreede Vyanden, ende

bethoonden door de quade werckea

die fy malkanderen deden , de ver-

gramde herten die fy onderhun droe-

ghen. Ende alfoo het ghewoonlyck

was,dat de Zee-Roovers t'ghene fy

ter Zee roofden ende verkreghen,ter-

ílont aen t'naefte Landt dat onder-

linghe deylden. Uyt de Schepen nu
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aen Landt ghecomen zynde , hebben

met groote blyfchap ghedeylt t'genc

fy met peryculeufen arbeyt gcgonriéh

hadden. Hier was een faecke we'er-'

digb от te aen-mercken , want goede

ende quade herten hadden ghenoegJr

te doen hun hier in te becommeren»

De goede waren feer luftigh in hun

Vi&orie , ende de ghierighe in hun

fchatten. Daeromme behooren de

menfchen alfoo te beminnen , gelyck

oft fy wel haeftigh weder fouden ba

ten , ende alfoo te haten,als oft fy ter-

ftont weder fouden lief hebben. Soo

gcbodendeRegeerders van der Stade

dat áldeSchepenendeRyckdommen

gheheel ongepaert fouden bly ven on-

der de Zec-Roovers endeOorloogh

Schepen ; Ende dat overmits het on-

der de Eylanden een maniere was,

datmenai dat ghenomen goet, ghe

heel moefte bewaren ten eynde van

dien Oorloghe , oft tot het weder-

keeren van den ouden voor-gaende

A 2 peyfe.
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peyfe. 'tWelck in der waerheytecH

behoorelijckc Wet was : want dick-

wils blyven fware queftien tuflchen

herde vyandé onvergeleken,nietfoo

zeer door de voorgaende oude vyant-

fchappen als om dat fy de tegenwoor-

dighe íchaden niet en moghen weder-

boeten. Als nual 'tvolckom te gaen

eten , in bun huyfen vertrocken was ,

(by fomerfchen tyde) foo ifler feer

onveriiensdoor'tmiddel der Stadt een

cyflelijck Monfter ghecomen , van dry

cubitus hooghe, met een ooghe: het

hooft gheheel bedeckt met hayr , be-

halven zijn panne boven was kael: ten

Jiaddegheen Ooren,maer eenkleyn

gaetjendaer't zijn gehoordoor ioude

mogen hebben,het hadde twee króme

hoornen ghelijck een Geyte, zijnen

rechten arm was langher dan zijnen

flincken, de handen waren als Peerde-

Voeten,'tHooft ftont op de borfte fon

der Hals, fijn Schouderen blinckten

aïs peck, fijn borfi; was hecl ruygh, het
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was ghelyck een menfche van aenfich-

te , behalven in't midden van zijn

voor-hooft haddet eenooghe, in fyn

neufe cen venftcr,het was bedeckt van

fyn gordele nederwaerts, het wiertop

eenen waghen ( men weet niet van

wat bout) met vier Wielen van twee

Leeuwen in't voorgareel , ende van

twee Beeren in de volghende touwen

voort getrocken. Alfoo fatdit Mon-

fter op den Waghen in eenen coperen

Ketel met twee hant-haven tot fyn

middel toe, daer door en moghtmenc

niet fien dan tot fyn middel opwaerts;

het reedt gins en weer , dweers door

de Stadt van poorte tot poorte , vie-

righe vonckenoveral van hem fchie-

tende ;4r3et bracht alfulcke verfchric-

kinghe in de Stadt , d,t veel bevruchtç

Vrouwen voor haren tydt qualijclr,

baerden : veel teedere weeckhertighe

lonckvrouwen voor doot ter aerden

viejen,ende dat mannen en vrouwen,

groot en kleyn , altefamen liepen náer

. • А ф de
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de Kercke van Jupiter , Mars, ende

Febus aldaerhunftemmen uytberfte-

den tot in de Hemelen. Tot defer ty t

waren alle defe Zee-Roovers in't.

Paleys van den Regeerder , genaemt

Solinus, (alwaer fy alie haren íchat en

de roof gheberght hadden ) by mal-

canderen waerfchappende. Als nu die

Monfter aldus het meéfle deel der

Stadt met íynen Waghen, Leeuwen

ende Beeren door-gíiereden hadde ,

foo is't ghekomen voor deghefloten

Poorten des Paleys daer deGover-

neur ende Zee-Roovers inj waren ,

pnde heeft den cenen Leeuwe fijn een

oore af-ghefcheurt, ende daer mede

aende poorten defe letteren gefchre-

ven. R.H.S.P.I.P.welcke letteren een

proeve waren om dat die de hobgh-

verftandighe bediedeii fouden , want

het inhout van dien was meerder dan

de letteren. Ten leften heeft een Too-

verefle ( die door haer confien feer

gheacht was ) de rechte bediedenis

van
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van defen Unteren verklaert , feggen-

de : R. reddite , A. aliena , S. fi vultü ,

P. propria,!, inpace, Г. pefsiderer.'twekk

foo veel te fegghen is : Ghecft den

vreemden weder dat hun toecomt, by

aldien ghy het uwe in vredcn wilt bc-

futen. Inder waerheyt foo waien de

Zec-Roovers van alfulcken vreefe-

lijcken gebodtwel verfchrickt , ende

de Vrouwe van fulcke uyt-legginghe

feer gheprefen. Dit nu ghedaen fijnde,

foois't Monfter terftont teghensden

nacht ghet rocken opeen feer hooghe

fteenrootfe , ghenaemt lamida , ende

heeft aldaer gebleven den tyt van dry

daghen , fijn ooghe gheftadigh ter

ftadtwaert hebbcnde : alwaer dc

Leeuwen byfler geluyt , ende de Bee-

retwmet het Monfter , vervaerlijck

eyfleltjck ghckryfch gaven. In al deien

tyt en faghmen by de locht niet eenen

Voghel, noch in de Velden cenighe

Beeften,ende alle de menfchen brach

ten hun Goden groote ofterhanden

Â 4 alfoo
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alfoo feere dat fy de aderen van hun

banden ende voeten door braken,

ftortendehun bloet, om hun Goden

alfoo te moghen verfocncn. Als nu

defe dry daghen verleden waren , foo

iflereenfware duyftere Wolcke ver-

fchenen , fwaerliji.ken donderende ,

ende eyiTelijcken blixemende,ende in

der Stadt is alfoo grooten aertbevinge

gheweeft , dat daer veel Huyfen ter

neder ghevallcn , ende ntet min in-

vvoonders gheftorven fijn: Ende dat

noch meer is , foo ifler feer haeftigh

een brandende ftrale ghecomen van

der fteenrootfe daer'tMonfter op was,

ende heeft het vooi fey de Paleys , ende

de Zec-Roovers met al hunnen fchat

ende goeden die aldaer ghebraght wa

ren , ende noch daer en boven de ftee-

nen vandenPaleyfe te famen verbranr.

Defe fchade was foo feer groot,datter

noch hier en boven meer dan twee

duylent Huyfen ter neder-vielen.ende

wel thien-duyfent menfehen ftorven.

Den
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Den Keyfer geboot datmen op

plaetfe daerdit Monfter opde tteen-

rootfe was , ter ghedenckeniííe van

dit wonderlijck werck, den Godt Iu-

piter eenen Tempel timmeren foude ,

welcken Tempele worde namaels van

den Keyíer Alexander ( oorlogende

teghens die van dit Coninckryck ) tot

eon feer fterck Cafteel ghemaeckt.

De Кооршп MeUmpiui

ALs hy over Veldt reyfde : Soo

quam hy by een fchoon Huys ,

'twelck rondtom metcierlijcke Luft-

boven ende Prieelen beplant was.

Ende als hy de Heer van't felve Huys

voor de Poorte fagh ftaen , ende hem

feer gheluckigh achtende ; Soo fprack

hy tot hem , ende feyde : Ogby feergt-

luckz-aligbe Man I boe gberuß ende gbe-

neugblyck^lteftgby biet m defe vermake-

Ijtke Plaetfe j boe vredigb kondi gby hiet

wen Gedt dienen , ende bee Godtfaligb

A J kondt



io De droeVe

kgndt gbj hier и leven in fiilbejdt ejmd't-

gben. Ende als Melampus ditghefeyt

hadde j Soo begheerdb defen Heer :

Dat hydien daghbyhcm foude blij-

ven , om fijn Huys ende Hofvan buy-

ten ende van binnen eens terdeghen

te befîen. Ende als fy den daghver-

fleten hadden in't befichtighen van

defe treftelijcke ende vermaeckelijc-

ke Plaetfe , foo noodighdehy Melam

pus om met hem ende fijn Huys-

vrouwe aen de Tafej te eten : de

welcke met feer eerlijcke fpyfe ende

dranckwel verfien was. Maeralsdaer

een Doodts-hooft in een fchotel op

de Tafel ghebroght wierde ,foo ver-

fchrickte Melampus daér van foo leer

dat hem het eten ende drincken ver-

gingh. Ende als de Maeltijdtgedaen

was, foo braght hy Melampus in een

Kamer , ahvaer hy ende lijn Huys-

vrouwete famen fliepen , hem beve-

lénde dat hy aldaer een wcynigh fou

de ycrtoeven,ende als Melampus met

ver-
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verwonderinghe de cieraedt desKà-

mersaenfchouwt hadde,foo fagh hy

aldaer achter een Tapeyt het gebeen-

te van twee Lichamen hangen ; wacr

van hy wederom feer ontftelde ; dit

ghefchiedt zijnde, foo dede hy hem

geleyden in een Kamer daer een cier-

lijck Bedde voor hem bercydt was ,

daer hy opilapenfoude. 'sMorghens

als Melampus opgheftaen was, foo

vraeghdefijn Weeithem:0/if byoocl^al

wel gbeßapen hadde i Melampus ant»

woorde hem : Dat by foo redelpk., maer

niet altetpelgberuß en badde. Daer uyt

den Heer des Hiiys wel verftondcdat

de Doodts- beenderen hem ver-

fchrickt hadden. Ende als hy hem der-

halven verhaelde- , dat her Doodts-

hooft , 'twelck hy ghefien hadde,

'tHooft van de ghene was die met fijn

Huys-vrouwe gheboeleert hadde : en

de dat d'andere ghebeenten van die

twee Lichamen fijn beyde Semen wa

ren , die haer fei ven om die ooiíaeck

verhan-

n
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verhanghen hadden: Soo Veranderde

Melampusfeer haeft van fijn voorige

opinte. Want hem dochte doen , dac

dat hèerlijck PaHeys , 'twelck hem te

vooreneenParadysfcheen te wefen,

nu in een yffelijcke Ghevanckenifle

verandert was. Ons alfoo vertoonen-

de : Dat, foo wy de menfchen foo wel

als de Huyfen , van binnen als van

buytenkonden aenfchouwentdat wr

dan dickmaels fouden bevinden , dxt

de ghene , die wy voor ghcluckigh

houden,haer felven voor feerellen-

digh achten. Ende dat d'aenfienlijcke

Palleyfen vceltijdts niet anders en

2ijn , als wel ghetimmerde Ghcvanc-

keniffen , de welcke van buyten wel

fchoon , maer van binnen met veel

heymelijcke holen ende pyn-bancken

vervult zijn. Want de gene , die hier

Palleyfen foecken voor hare Licha-*

men,yinden veel-tijdts Ghevancke-

niflen voor hare zielen, , .
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i -

v. "De hujjfeljck; Woede.

H Et ghebeurde, noch gheen cler-

tigh janibgheleden dat in een

vermaerde Stadt , die ick niet noemen

wil, een Vrouw, boven mategierigh ,

noch tamely ck jongh ziji de, Weduwe

wiert , en van baer Houwelyck niet

anders , dan twee Rinderen , een Soon

en een Dochter , op te brengen hadde.

. Sy, gierigh van aeit fijnde , begaffich

^tot fuynigheyt , daerin fy wonderlijck

yoordeel kreegh , en weynigh in't

^Houwelijck aen een gemael gebracht

hebbende , die veel had , beftierd e,als

vooghdes , het goet van haer Kinde-

ren foo forghvuldelijck , u'at fy het

grootelijcks. vermeerde. De yrees

van gelt uyt tefehietendé haer voor

haer Doch ter een vryer van leeghe

ftaet,envan weynigh middelcn,ver-

^Jcjefen , met de welck fy een voor-

waerde maeckte dat hy , foo langh fy r

' kefde,
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leefde , fich met een fekere hoop gelts

fou vernoegen , fonder haer , oh haer

Soon-naerhetdeel , 'twelck fijnghe-

malin van haer Vaders weghen toe-

quam ,tevraghen. Wat haer Soon

aengaet , fy hiel hem altytby haer in

een wonderlycke onderdanigheyt, en

gafhem geen kennis van de lake van't

Huys ,engeenhanlelinghder goede-

ren.Sy voedde hem heel fobei lyck op,

kleçde hem feer fchaerfelyck en liet

hem , ryck van vaderlijckgoet fijnde,

ind'nyterfte noot, ja oock ghebreck

lijden. S'y wilde niet dathy,foolangh

hy minderjarigh was , houwen fou,

vermits fy geen behoude Dochter i

die acht op haer daden nemen ,en met

haer deel in de beforgingh van't Huys

hebbenfou, begeer ie. Нy , tot fijn

mondighe j aeren ghekomen, wiert op

een eerlijcke Dochter, hem ghelyck,

verlieft y en perfte fijn Moeder dat fy

in fijn aenioeck bewillighen fou4 Sy

bracht alle fwarigheden , en moghe
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lijcke tegenftantby. Maerdefc Soon"

vergaderde al fijn maghen, die fijn ge-

rechtighebegeertegoet vonden. De

Moeder, foo veel ftemmen niet te-

glienfpreken konnende,was gedwon-

ghen dit houwelijck toe te ítaen,doch

dp voorwaerde , dat haer Soon fich

niet met de huyshoudingh fou be-

moeyen , en dat hy,vernoeght in ghe-

ruftelijck met fijn gemalin te leven, de

handelingh van alles aeri fijn Moeder

laten fou. De Soon ,wel wetendedat

de belbften in ongerechte eyíTchingé

lichtelijck weer roepen konnen wor

den , bewillighde alles , dat fy begeer-

de.Defe onverfadelijcke Moeder,niet

vernoeghtmetdegoederen van haer

gbemael , die aen haer Soon bchoor-

den , te beflieren , wilde noch de ban

den aen't geen flaen , 'twelck haër bë-

houde Dochter in't houwelijck mé

^bracht. De Soon wilde , ghelijck het

t;*delijck was , dit niet toe-ftaen,maer

dat tot onderhoudingh vä hem en fijn

V^.V gbe-
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gemalin behouden , dewyl fijn Moe-

der foo tay en vafthoudende was, dat

hy nauwelijcks ghenoech tot onder-

hout van fijn leven van haer kon kry-

ghen. Defe Moeder,om defc wey-

geringh vergramt. rufte niet voor dat

fy met haer behoude Dochter hadt

ghekeven,evcn als oft fy defe raet aen

haer ghemael ghegheven had. Seker,

twee Vrouwen konnen felden langh

in vrede onder een dack levé , als yderv

van haer recht tot de heerfchappyí'

heeft. Defeghierige Moederbulder-

defoo langh en hard, dat fy haer be

houde Dochter hct buys dé ruynien ,

ghelyck oock haer Soon, die , vojgens

de leer van onfenHeer, fijn Moeder

verliet, о m fijn gemalin aen te han-

ghen. De Soon overw egende dat fijn

Mocder in fijn Vaders goet,dat haer

niet toebehoorde, fat , pleeghde raet

met fijn Vrienden , en met eenighe

rechts gheleerden , die tot hem fijden,

dathy mondinghenghehouwt fijnde.
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recht bad om in fijn Vaderserffenis te

treden , enom fijn Moeder rekeningh

van haer vooghdy te doen geven. Ну

dehaerdics halven daghen. Sy ghe-

raeckten in't recht. De Moeder be

lade defe Soon met vervloeckingen.

Het vonnis wiert ghevelr. Sywierdt

verwefen om rekeningh te doen , en ,

fich' inet haer rechteren houwelijcks

goet vernoegende , de goederen van

naer gem aelove* te geven. Die een

'gfcrigaert van fijn gout berooft , rucke

htm de ziel uyt het Lichaem. Dcfe

Vrduw , als oft fy van een duyvel wai

i (вр, alle lafteiinghen die een uyt-

fin^he bi dencken kan , teghen haer

Spon uyt-ghebraeckt hebbende >

gingh uyt haer huys , naer dat fy aPt

geen , d at fy begeerde , gherooft,ver-

borghen,wegh ghedraghen, oft cm

beter te fegghen , gheftolen had. Sy

leverde rekeningh naer haer believen.

De Soon pooghde haer te verfachten,

en door fijn ghedult te verwinnen.

Ver
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Vergeefs. Sy onterfde hem. Maer

hy dé door recht Vonnis defe ont-

erfFenis vruchteloos verklaren , ver-

mits d'oorfaeck daer af ongherech-

tigh was. Dit bracht haer tot een o-

vermatighe woede. Heterghitei dat

fy hem aendoen kan,was weer te hou-

wen , om al haer goet aen een tweede

ghemael te geven, fonder ander voor-

nemen, dan omhaer Soon daeraf te

berooven. Sy wiert door aenpricke-

lingh van gramfchap tot het geen ge-

dreven,datfy noyt door liefde ghe-

daen fou hcbben, Sy verkoos een wac

ker Man , die fy bequaem oordeelde

om haer voornemens uyt te voeren.

Defe Man, wanende fijn gheluckin

de fchatten van defe oude ghevondcn

tehebben, vont daer fijn ongheluck

en ondergangh. Want hy, van haer

al't voordeel dat hy wenfchen , en fy

doen kon,vcrkreghen hebbende, vont

fich , om haer oock te believen , ver-

plicht haer in haer quade voornemens

s - alleen-
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alleenlijck tot d'ondergangh van haer

Soon ftreckende , behulpigh te fijn.

Hy dan , niet vernoeght met fijnbe-

houde Soon te verfnaewen en ver-

fnorcken,dé hem overlaft aen,bulder-

de teghen hem , trock hem in rechts-

gedingh , en gaf hem alle oorfaecken

van mifnoegingh , die hy bedencken

kon. 'tGhedult , eyndelijck dulde-

loos gheworden,verandert in raferny:

enghelijckde Diamant niet ghebro-

ken wort i fonder tot ftof te vermorf-

felen; fooberften oock de geduldige

geeften, veel geleden hebbende.meer

en verfchrickelijcker uyt , dan de ge-

nen , die vaerdigh tot gramfehap fijn.

Defe jonghe Man, de baldadigheyt

van fijn Stief-vader, die een Kryghs-

man, en vaerdigh ter hant was, niet

langer verdraghen konnende, en oor-

deelende dat hy gheen voordeel fou ¡jt

hebben , met hem voor de hant aen te

taften , befloot tot een moort , die hy

volvoerde , daer in hy van enigen, die

l i/.l bv
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by hem waren , geholpen wiert. Men

hiel defe moort op niemant anders

dan op hem , uijt oorfaeck van de ge-

durighetwiften en verfchillen onder

hun. Synghewetenfelf,dathem voor

duyíent ghetuyghen, en toteen beul

verftreckte,verplichte hem tot vluch-

tenj 'twelck een openbare overtuy-

ghingh was. De verwoede Moeder

bewooght uyt gr am fch a p, om'tver-

lies van haer nieuwe ghemael , tot de

welck l'y groote liefde begonft te kry-

gen , hemel en aerde,om dit ongeluck

te wreken , en niet vernoeght met

fïch aenklagher in't gherecht teghen

haer Sonn te-maecken , fpaerde niets ,

om hem in hechtenis te brenghen. Sy

vervolghde federt fijn doot, als van de

grootfte vyant, die fy terwerelthadt,

en , niet te vredf n met als een Moor-

denaer te doen verwyfen tot op een

Rat ghedoot te worden,was foo yerre

ontaert , datfy haerooghen en bloet-

gierige moet in d'aenfchouwingh van

dcfe
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defe ftr af , die hae r cenighe bloec door

d'aderen van haer Soon ftorten fou ,

wilde vermaken. De rechters felven

hadden een fchrick van d'aendrift van

defe Megeer , en haer teghewoordig-

heyt verdubbelde de fchrick van d'o-

penbare aenfchouwingh van haer

Soons doot. Defe Soon, van wanhoop

ghepeynt ghevoelde levendigher de

raferny van fijn Moeder , dan de

ftrengheyt V3n fijnftraf, Doenhyop

het íbaf-thomíeel quam,en,eer hy

uyt-geftreckt wiert,fijn Moeder fagh

die Ach verblijde , om datfybemin

foo herbaermelijck een ftaet fagh , en

die veel lafteringhen teghen hem uijt-

fpoogh , verborgh hy fijn moet, en

verfocht verghiffbnis enghenadevan

haer. Maer fy weygerde dit opentli je k

en hoopte hem noch met vervlockin-

hen en fcheldredenen op. Hy badt

aer eyndelijck om hem de kus des.

vreedsteghevenjhet welck defe ra

ferny vey nfde te willen doen: maer dit

was

mW~ ' '
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was met voornemen van hem d'oo-

ghenuijttefcheuren. De Biecht-Va-

der , die dit ghemerck befpeurde , be

lette haer by hem te komsn. De Soons

in dit uyterfte fijnde, btleed doen dat

hy defe kus om geen andere oorfaeck

begeeithadt, dan om haer te by ten ,

en met de tandendeneus afte fcheu-

ren,dewylhyinde banden, daer mé

hy ghebonden was, niets anders vry

had. Oordeelt nu van de ftant defer

twee verwoedegemoeden. Men was

ghedwonghen defe Moedermetghe-

welt van de plaets te brengen , op dat

de Biechtvader de ziel van de mifda-

dighe in beter ftaet fou ftellen. Men

feght dat de genen , die van dulle bee

ilen ghebetenfijn, hun verwoetheyt

indeteghenwoordigheytder beerten,

daeraflydetandengheroelt hebben ,

verdubbelen: men kan des ghelycks

oock van d'elendighe Soon van defe

rampfalighe Moeder fegghen , die dus

van hem fcheydde,fonder hem te wil

len
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Ien vergeven , en die hem vervloeckte

in plaets van feghenen, Doen hy ver

trocken was , bedaerde d'ontroerde

geeft van defe dootichuldighe • en het

licht van de hemelfche ghenade be-

feheen hem. Нy verfocht vergiffenis

van Godt , en van f,jn Moeder, en van

al d'omftaenders, en gafalle teeckené,

die men van een bedroeft en verfla-

gen hert begeren kaп. Нy verdroegh

ujnftraf met groote volftandigheyt,

en ftierf d us in pijnen des geefts en des

lichaems , die men niet begrypen kan,

en lie t een fchrick in de ziel van alde

genen , die dit fchoufpel faghen -, uy t

ooriaeck van't rampfaligh vergift van

de gierigheyt die de wortel en oor-

fprongh van foo veel qualen gheweeft

hadt.

De gbeßrafte lleyneedigbejit.

HEt gebeurde op feker tydt dat de

Grootvorftvan Moskovieneen

aetí
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aenflagh op Lyvonien voornam, en

met dit voor-nemen cen groot heyr

vergaderde, dit ghelyckelyck op dit

bntfchap quam Horten , endevelden

wyt eu breet verwoetfte. De genen ,

die in de fteden > en vafte plaetien wa

ren, ontquamen defe eerfte overval-

lingh. De Moskoviters , dit ghedaen

hebbende , begaben fich tot het bele-

geren van de vaftigheden , daeraf fy

eenighen met ghewelt , en anderen by

veidrach, wonnen. Sy quamen eyn-

delijck aende ftadt Velin, tamelyck

vaft van muren, maer. dieeenburght

hadt, op een hooghe rotsghefticht,

en die onwinnelijck glieacht wierdt.

De Grootineefter der Theutonnen

bevont fich daer ,om defe plaets te be-

fchermen. Нy , een tamelyck langh

belegh afgheftaen.en de muer door de

fcheuten van't grofghefchut heel ghe-

broken en peergheworpen fiende ,

oordeelde datmen de ftadt niet langer

bcwaren kоп. Нy verliet haer dies
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ha/'ven , om llch met al't koftelijckfte

datter in de ftadt was , en met aide

voor-raet, diedier ghevonden wiert,

in de burght te begeven. De ftâdt,dus

vertaten lijnde , wiert terftont door de

Moskoviters verdelght:maerde mue

ren vielen op hun hootden , uyt

oorfaec'k van de haghel van't g^hefchut

uyt dc burg lit, die over de ftadt ghe-

boodt, en van boven neer daer in don-

derde,in voeghen datdefe verweringh

hun meer fcliadelyck,dan nut was. De

Veltoverfte bleef hardneckigh voor

de burght, diehy, oft metghewelt ,

oft door uyt hongheringh wilde veio -

veren , vermits foo veel volckdaerin

geweké was,dat de lyft' cht niet langh

by hun duren kon. Eenighekryghs-

lieden , die mifnoeght en oproerigh

waren, dit voorfiende , befloteneen

muyttery temaken ,om hun leven te

berghen , en ryck te worden. Sy wif-

ten dat d* Grootmecfter groote

fchatten vergadert hadt, die alle in de-

B fe
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fe burght , de befte zyner veftinghen ,

beiloten waren , en dat hy om defe

oprfaeck íich noyt by verdrach over-

geven fou , en hun alle uytterften fou

doen lyden. Sy taften dies halven hem

en de voornaemfte hoofdcn aeni bon-

den hun alle , brachten hun in ghe-

vanghenis , en maeckten daer naer-

hun verdrach met d'overftc der be-

legghers , aen de welck fy beloofden

onghew ipent uyt te trecken , foo fy

alleenlyck hun leven en goederen

moghten behouden. Doen die ver

drach ghemaeckt , en in Wilhelmus

naem, van de welck iy feyden laft te

hebbe geteeckent was, packten fy hun-

reyftuygh, voerden al de fchatten van

de Grootmeefter mc,en trocken wech.

Men vraeghde hun in't uyt-trecken ,

waer de Grootmeefter bleef, Syant-

woorden , dat hy iteck was , en dat fy

gheloofden , datmen naer d'inhout

van't verdrach , een fekere gheleydde

aen hem gevenXou. Dit wiertaenge-

no-.
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nomé. De Moskoviters,in defe plaets

ghekomen , vonden Wilhclmus , met

zijn voornaemfte hooftlieden , in de

ghevanghenis ghcftommelt , en ver-

uonden van bun het verraet , dat hun

kryghslieden aen hun ghedaen hadden

fonder eenigh ander voornemen , dan

hun fchatten te rooven. Defeverra-

dery mishaeghde foodanigh aen de

Veltpverfte der Moskoviters , dat hy;

de vluchtighen naer de jagen , die,

langhfamelyck voortreckende , uyc

oorfaeck ran hun reyfluygh , achter-

haelt en verflaghen wierden. De roof

die fy mé voerden , foo veel , als mo-

ghelyck was , bewaert fijnde , wierdt,

naer de voorwaerden van't verdragh

aen de Grootmeefter , en aen fijn 0«

verften weerghelevert, die haer weer-

kreghen , en befaten.en niet defe bloy-

hertighe roovers , die hem gheroofe

hadden.

В 2 H«£
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Heuricus cenen vorfi w Lunenburgb.

'^j . 2 , ri V*' ' ' .

GHedurende het Concilium bin-

шп Confiants , foo is Henricus

de.Vorft vari Lunenburgh eens over

Landt ghereden om order te ftellen in

eenighe voorgevalle fwarigheden.

Synen Droffaert ofte Amptman vaa

Zellen quam hem haeftelyck te ghe-

moet otn fynen dienft ende hulpe aen

tebieden. Onderweghe comende foo

heeftdefen Amptman grooten coude

gheereghen,overmitshet in den Win

ter was ende den Noorden wint feer

fterck wayde. Hy fagh daer aen den

wegheenen Boeren Palt-rockliggen,

welckes eygenaer den Ploech volgh-

de; De Amptman heeft den Rock ge-

nomen ende от het lyfghewonden ,

den Boer toeroepende , als ick we-

demm come, foo falick u den Rock

mede brenghen. Den Boer riep vaft

dit hy fijnen Rock niet derven en

conde,
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conde , ende begeerde dat den Ampt-

manhem den felven wederom ghe-

ven woude, maer ten is niet ghefchier*

Eenigeuré hier naer quam den Vorft

daer ghereden, ende hy vont den Boer

by den wegh ftaende, die feer,fchel-

digh was op den Amptman,fprekendt

tot denVorft, wat hoefthet te' beduy-

den , ghenadighfte Heer , dat ghy de

Straet-fchenders ende Dieven naer-

jaeght, indien ghy uwen. Amptman

onghèftraft her , die ftracx hier voor-

by gaende Uiy mynenRock ghenomen

heeft, waer over ick armen naeckten

Man van coude moet vervriefen. De

Vorft defe klachte gehoort hebbende,

heeft den Amptman doen haelenvtot

den welcken hy gefprokeriiheeft j ghy

helpt my deStraetfchendap¿¡ríaflírrj^i

ghen , ende- ghy felfs hebt defen ar*

men Man teghen fijnen danck ende

vville fijnen Rock ghenomen derhal-

Ven foo fuit ghy hanghen. DäVprft

heeft bevolön datmen den. Amptmarf

В 3 ftracx



go De droeye

flracx met een Koorde aen еепeи

Boom op knoopen foude , by den Ac

ker daer hy den Boer fijnen Rock ge-

nomen hadde.

.-•.ri Cafimirus KoningbvM Polen.

CAfimirus Coningh in Polen heefc

op eehen fekeren tyt cené Ridder

§enoemt Ioannes Conarius ghenoo-

ight om met hem te Teerlingh-bot-

ten, fy'hebben gefpeeh tôt lact in den

nacht, eyndelyck als de Coningh te

beddegaen woude, foo hebben fy in

een kanfe ghewaeght al het gelt dat

fy voor haer hadden. Cafimirus heefe

ghewonnen ende een groote fomme

gelts tot fich gheftreken : Ditheeft

den Ridder verdroten , die naer eeni-

ghe woorden ende weer-woorden den

Coningh by de kraghe ghevat ende

dapper af-ghefmeert heeft , daer naer

is hy ontloopen ,dogh des morghens

•vierdt hy ghevanghcn, ende in ban

den
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den des Coninghs ghelevert :Een ie-

der meynde dat de Coningh defen

Ridder geftrenghelijck aen het leven

foude ftrafien laten : maer neen, hy

waswyfer,endefprack : Goedevrien-

dcn , defen Man en heeft foo veel niec

mifdaen, als ick: jae watter mifdaen

is, dat heb ick mifdaen ; Den toorne

ende haeftighe gramfchapf welcke

oock de alder-wyfte niet altijdt be-

dwinghen en konnen ) hebben hem o-

verwonnen , ende hier toe ghebracht:

Waerom hebbe ick hem aen-leydinge

hier toe gheghevcn ? Waerom hebbe

ick , verghetende mijnen ftaet ende

weerdigheyt, ghefpeelt met eenen die

mijns ghelijck niet en is ? Ghy Rid

der Conari fultweten, dar-kk op u

niet gram en ben , maer ick dancke u :

Ghy hebt my met een kleyne cafty-

dinghe geleert , dat ick voortaen niet

doen en fal d'welck eenen Koningh

onbetanielijck is, maer dat ick my fal

houden binnen de palender aenfien-

B 4 lyck
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'■; Jijlkhcydtende weerdigheydt eenen

Koningh toebehoorende.

Dr» Koningbvan vrmkïjLckji.wàf. feu,

• • i. . ;&mingb vw, EngbeUn^ n г,-,

A Ls Guilielmus de Koningh van

Enghelandt in Nonnandyeo ge-

komen was met een gheweldich Le-

gher,$e,r hy iet uyt-richçede, foo is

hy krançk gheworden; , ,<пдЧ bleef

:bngh te îiedde ligghen. . Philippus de

Gom'ngh van Vrançkryck met defen

tocht Ipottende , feyde.:de Coningh

van Enghelandt leyt te Rowaen inde4

Kraftm,;Als defe woorden den. Ko-

-ningh v-an Enghel.andtovcr ghebracht

iVPierdjea : foo antwoorde hy : Ais ick

uyt den Kraem gaen ¿ ende mijnen

Kerck-ganck doen , foo fullender in

Vrançkryck duyfent keerffen bran-

, den Het is-alfooghefchiet , want foo

haeft als defen Coninckop de beenen

quam,fooheeft hy met Vier en fweert

л H Vranck-
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Vrancfceryck feer jammerlyck ver-

woeft. -I . i' ■•

De Herfa Otbo III, eenGrav'mt.

DEfen Keyfer wort ghenoenw

Mirabilia Mundi ¿ dat is : De

Wonderen des werelts , om dat hy foo

veel treffelycke daden ghedaen ', ende

foo wyfelyckgheregeert heeft: Macr

fyn Vronwe heeft hem fchendelyck

bedroghèn : Sy heeft eenen Grave to*

oncaysheydt verfocht , die haeren

wiUe niet volbracht en heeft , wei«

balven fy den Grave by den Keyfer

heeft beklaeght , fegghende dat hy

haer tot onkuysheydt verfocht hadde.

De Keyfer heeft in een toornigh ghe-

tneet 4 fyn leughenaebtighe Vrouwe

gheloove ghegheveh , den Grave ver*

wefen ,'ende laten doodén. De Grave

heeft voor fijrie door fijne Huyfvrou-

Ш degheheelen handel veru Je , ende

ghebeslen dat fy fijne doodt woude
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foecken te wreken, ende fyn eere.te

verdedighen , dewylen fy hem by he с

leren niet behouden en konde. Nacr

cenighe daghen als defen Key fer op

de Richterftoel fat > om de aenk lach

ten der Weduwen ende wefen te aen-

hooren,foo is des Graven Weduwe

verfchenen, hebbende in hären voor-

fchoot verborgnen hares Mans doo-

de Hooft. Verlofom te fpreken ver-

kreghen hebbende , foo heeft fy ghe-

vraeght , Wat ftraffe dien menfeh

«peerdigh is, die eenen anderen fonder

wettely cke reden oft oorfaecke het

leven beneemtfDe Key fer antwoorde

Dedoot, doen fprack fy ( haers doo-

den mans hooft voor den dagh haien

de ) Soo hebt ghy dan Heer Keyfer de

doodt verdient , dewyle ghy mynen

man fonder wettelycke reden hebt

omghebraght ; Siet daer is het hooft

d'wclckghy hebt afghehouwen : Dat

mynen man onfchuldigh fy gheweeft

Wao de daet daermen hem om ghe
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cioodtheeft dewyle daer van geenge»

tuygéen fijn,íoo neme ick ditgloyen-

de yfer in mijne bloote handé d'welck

my brande foo mijnen Man fchult

heeft,foo niet dat het my onghefchent

late. De Keyfer fíende dat het gloy-

ende yfer de Vrouwe niet en quet-

fle , is feer beroett gheworden,

vreeíende de wrake Godts : Ende hy

heeft de Vrouwe ghebeden dat fy hem

die verghe ven ende het leven fcheno

kenwoude, d'welck fy eyndelijck ge-

daen heeft. De Keyfer heeft defer

Vrouwe ghegheven vier fchoone Сг\-

fteelen in Etruriagheleghen. .

Gui Helmut Cenqutßen

DEfé Coningh heeft fulcké fcherp

recht ghedaen in Engelant, ove r

de Roovers ende ftraet-fchenders, dac

hy meermaels hier van roemende

íprack , Een Maeghdeken met gout

ghehden foude vrymoedelijck derren

•. V-o "*
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alletín reyfeñ door mijn gehéel-Co-

riinckryék; , fonder befchadicht te

wordé. Báudewijnde VII. Gravé van

Vlaenderen heeft oockdefen lof be-

ícomen, doch niet fonder eerft ver-

feheydene - cjà áde ' en de ' móét wfi I lighé

ghefellen fonde* aeníÍen der perfoo'¿

•nen te nVraffen.3EenferrBailliu vánOffi-

eamp heeft eens tvv'eé Oífen eene ar¿

me Weduwe afhandichgemaeckt té-

'ghen haren danck, d'wtelçfc fy den

XSrave gheklaecht h'eéfir , -¿vé ftrac*

dïçnBaiHiu hèe.ft latert faalehsi&de bei-

findende de klachte der Wedпwe

waer te zijn , foo heeft hy den Koover

gheleerft , ghefpoort , ende met het

Rapier aende zijde, binnerfyBrugghe'

in eenen fiedende Verf- ketel laten

'worp^rt. Oock heeft ' defen <|га^с

eens clfEdel-liëden by hem 'te ñotnc

ontbodehy éhde op cen Tafel'' döeih

klimmen ,Лгоррeп оф den bailaren

worp'eh , dieinen aen d'en balck.vaft

теаeсkte , ende hy kecit felfrde Tafel

onder
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onder hare voeten wech gheruckt,en-

dehaerlatenhanghtnom dat fy drye

koop-lieden hadden afghefet , ende

vermoort.

AUGUSTINUS.

DIeeen quàet Wyf heeft, die ea

wil niet gheerne in Huys zijn ,

maergaetlicveropde Merckt wande«

1en. Als hy moetin huys gaen,foo be-

droefr hy Hpni. wät hy eomt daer hern

Verdriét , ky vinghe, bittei h€jdt , ende

Tèrkeertheydt ontmoeten fal , war«

dat Huys is niet wel ghéftclt , daer de

Man ende Vrouwe in onvrede leven ,

ende derhalven is't be ter datmen buy-

ten gaeh. -Maer hôe^yèèFSretotër'is'dfe

'tleh.de der ghériér /die erri ^trade'cÖÄ-

fciín'tieliebberideVtót deííéttde nietün

^fón^n';^rfeerehdé.?k ïj 'nn de

fonden fullen bverwormenënde ovér-

^líjrpft worden ? Derhalven fuit ghv

^fyecrnetiJieríeVflfcys tornen-, tay-

'Щ Tert
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vert bet felfde , want faligh fijnfe die

fuyver van herten Gjn , want fy füllen

Codt fien.

AMBROSIUS,

t'YSeens ghebeurt dat Ambrofius

Xover Landt reyfende, des avonts

cjuamteHeibergheineen Dorp, by

een feer Godlooien Weert, met den

welcken hy vele redenen ende pro-

pooften hadde eermen aen ginck fitten

om te e ten. Defen Weert fprack tot

Ambrofium endefeyde , Dathy noch

noyteenighe tegenfpoedt. ghehat en

hadde. Als Ambrofius dit' hoorde ,

foo fprack hy tot de ghene die by hem

waren, Laet ons haeftehjck van hier

gaen , op dat den wrake Godts ons

hier nieten оvervalle; want Godt en

woontin dit Huys niet. Ambrofius

en was met fijn ghefelfchap noch niet

wydt ghecomen , oft de aerde en is

van ecn ghefcheurt , ende fy heeft hec
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gheheele Huys met den Wcert , ende

alle die in't Huys waren veflonden.

Ret Orakel van Apollo.

EEnige Hiftori-fchryvers vermel

den , dac de Romeyntn den Af-

godt Apollo op eenen ickeren tijdc

nebben laten vraghen, hoe langhe dac

den Vrede-Tempel binnen Roome

foude vaíl ftaende blijven? Hierop

hebben fy ter antvvoorde gheereghen.

Den Vrede-Tempel fal blyven ftaen

totdat een Maghet eenen Sorie baren

.fal. Welcke antwoorde de Romey-

nen ontfangen hebbende. Soo meyn-

den fy, dat defen Tempel onverganc-

kelijck foude wefen.dewylen dat naer

den loop der natuere, daer fy op fagea

geene Maghet baren en conde. Doch

defen Tempel is van felis ingevallen ,

even in der felfder nacht , als Chriftus

van de reyne Maghet Mariaghebo»

reniq, .■
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Micephorus ende Suidas fcbryven,

dat de Keyfer Angiiпs tot eenen

grooten ouderdom ghecomen fijnde,

ghereyft is naer Delphos . d'welck

was een Stadt gheleghenin Baotia,

die'i;de Heydenen ghewoon Waten

dèn Afgodt Apollo oft 6m beter te

fegghen, denduyvel raette vraghen.

De Keyfer daer ghecomen fijnde ,

heeft ghevraeght, wie naer fiji>doöt

het Roomfche rycke regeren foudef

Het Oraculum oft den duyv'el en heeft

ïânghe tijdtgheen antwoorde willen

gheven í Doch de Keyfer heeft door

langhe aenhouden ten laetften de-

fe antwoorde ghecreghen : Een He

breos kindeken d'welck te heerfchen

heeft Over de Goden,heeft my bevolé

dele plaetfc te verlaeten , ende ftracx

naer de Helle toete varen , daerom,

© Keyfer, moetghy fonder antwoor

de van roynen A utaer gaen. -

. a ' w'

Ientn
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£гяев Bedelaer, 4 .

IUdocus Dambouder , eengheleert

. Man by de Procúreme wel bekent,

-fchryfi dat hy me.t eenighe vande Ma-

gilbaet van Brugghe , iittende binnen

Gendt voor het Raet-huys , foo

quaminer eenen Bedelaer , die al ftee-

nende ende al fchreyende fijne armoe-

declaeghde ende om een Aelmoefle

badt, fegghende.dat hy een heyme-

lijck ende quaet ghebreck hadde ,

d'welck hy figh fcháemde voor eer-

lijcke lieden te ontdeckê,Damhouder

ende de andere Heeren gaven denBe-

delaer ider een itnckgeïts , daer rnede

hy voorts ghegraen ¿s.: Een van haer

belaftè 'fijnen Dieoadr j dat hy défi

Bedelaer volghen fonde , ende hem

ernftlijck ondervraghen wat fieckte

ofte ghebreck dat hy hadde i Den

kriecht doende t'ghene fijnen Heere

hem bevolen hadde , fprack tot den

Q Be



41 . ' Ъе droeve

Bedelaer , men can noch aen u aenge-

ficht , noch aen u handen , armen , oft

eenighe andere ledematen niet merc-

ken dat ghy fieck fijt , wat hebt ghy

dan voor een heymelijcke cranck-

heyt?De Bedelaer fprack, De cranck-

heyt ofte paflîe daer ick mede gequelt

ben is voor uwe ooghcn verborghen

iy gaet my door alle mijne ledematen,

fy is foo diepe in mijne Aderen, jae in

hetMerch derbeenen ghewortelt,dat

ick niet een Lit aenmijn lichaemen

hebbe,dat bequaem is.tot aerbeyden:

Ick verftaen datmen defe íleckte

ghemeynelijck noemt luyigheyt. Wat

dunckt u ) is dat niet een ichadelijcke

Heckte t De knecht deaBedelaerbe-

keven hebbende . is wederom tot fij-

nen Heere ghtkeert , den welcken hy

de cranckheyt des Bedelaers vertelt

heeft , die daer wel te deghen om ge-

lacchen hebben. Met dele deckte fijn-

der noch vele Boeyen over al gequelt.
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De Scbauhigb.

IN cen Stadt 'die ick nict noe-

men vvil , ghebeurde cen deer-

lijcke faeck , daer af de fchattingh

d'oox(acck wis^maer d'uijtwerckingh

nacr mijn ghcvoelen, gheheel, oft ten

minften ten deel , aen d'onbcfuyftheyt

van de landtman toe-ghe-eyghcnt

moet worden. De dienaers , de lchat-

tinghineendorpinghevoordert heb

bende , vonden 3 in't afwefen van de

nian,dienaerdemankt gegaenwas,

om eenigb vee te verkooben , en de

fchattingh aen de Vorft te beta! en , de

vtpuw nieuwelijckft in't kraem-bed

ghevallen , die op het bed haer borft

»en't kleyn kint gaf. Sy eyfchten de

fchattingh, ' Defé arme vrouwe feyde

tothun,dat haer gbemael noch niet

van de Marçkt vveer-ghekeert was,

van daer hy gfelt fou brenghen, om

defe fchattingh te betalen. De die-

tfi'l.od. naers,
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naerside macht, en naem van de Vorft

misbruijckende ,narner>defe onfchult

voor weygheringh, taften al't goet

aen , dat fy vonden , ja oock het bed,

ende dekens van defe arme vrouw, en

cenigb ander huijsghewaet ,-en ,fich

tot et en en tlrincken begevende , ver-

flonden al't broot , dat in deie arme

hút was , en d'andere fpijs , en lieten

dit buys- ghefin heel ¡ elendigen mis-

ttfooftígh-.*,iS¡; • 'Ai л:* i, : -•■■» п

" 'íDe man , t&fade weerkeerende ,

bracht' gelr-mé vafi-'fgheen , «tót-hy

verkocht Ьачк Hy r fiende dat de Die-

naers fijn huys gríeplonderthadden;

wiert hefel waíihopfgh* want hy', Vafc

twee' kin d¿reW é tírbtóbt ghevraecbt ,

ethéii-iAtt-ítí plaetsvindende, daer

het ghcWQondijck Was* vondt daer

een groot mes , om dát te fnyden. 1 HyS

dat in hànden nemende, feyde rdewijl

kk il rtkt tot leven kan gheven , foo

ГШсkЮ aen de doot helpen,hy, dit ge-

fejht b'ebbende , ftack het mes in hun

•ïi,c;; boefem,
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boefein) ende doodde hun, met v >or-

nemenvan defgheiijcks aen fijn wyf

en jonghfte kindc te doen , foo fy niet

methaer kindt ineen ghebuiighe IUI

gheloopen was. Deie rampfalige Va

de r, ditfiende, ftackiiet mes in fija

eyge borft, en doodde fich felf . Meynt

ghy dat defe elende hier by bleef?

Hoor het overige, Defe man envrou

hadden te voren malkander dickwils

geflagen, en heel qualijck huys ghe-

houden : jae men feght dat fy , gelijck

een andere Amazoon , íich foo vvel

verweerde, dat de man fuutyts (lagen

kreegh. Hetgherecht van dieplaets,

dat niet verfaedt was , beeide fich in

dat de vrouwdefe dryemoorden vol-

braght had : en íy kоп fich nauwelijcx

daer affuyveren, Haerlantenkleyne

wyngaert «riert ondertuíTchen tot de

koften van'tgherecht verfpilt;en het

vonnis flockte t'overichot op.

ion-
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d' Onnoofelhtj/dt nur de ßraf.

VF- .

EEn knecht , op een heete fomer-

fchedagh, verwachte, indetuyn

neergheftreckt , en flapende,fijn mee-

fter , die in een bruyloft was , daermen

alles prachtigh toegheftelt hadt. Dan-

fen , fpringhen, braflen en fuypen was

daer hun vermaeck. Een dief , in defe

hoop geflopen, veynfende een dienaer

van een der ghenooden te zijn,ftal een

filvere beker. Toenmen 'tfilverwerck

ovetfagh, mifte men defe koftelijcke

beker : want de Hooghduytfchen fijn

prachtigh in dit huyfghewaet , en

voornamelijck de Saxen, daer'tghe-

beurde , dat groote dronckaerts fijn.

Ditgeruchtliep terftont door't heele

huys. Ider weet hoe feer dit vole k ,

dendronck onderworpen, de die ven

haet, en dat de minfte dievery daer

met de galgh geftraft wort. De fnaeck

die de dierte ghepleeght hadt , ont-

weeckt
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weeckt , en , vreefendegevat , en ter-

ftont ghehanghen te worden, liet ,

voorby defe flapert gaende , de beker

in fíjn rockje vallen, en , van daer wy-

kende, betoonde gheftadigh een fe-

ker ghelaet. Men floot de deur,en

befocht de knechten. Eyndelijck be-

vondt de Hapert , die miflchien door

dewyn,dieby opfijn Duytfcb inge-

nomen hadt , in flaep gheraeckt was,

ghelijck Urias , dat hy den brief van

fijn doodt in fíjn boefem hadt. Op dit

vermoeden wierdt hy van'tgherecht

aenghetalt, dat, gheen ghewillighe

bekentenis van een man kryglien kon

nende, die in der daet niet fchuldigh

was, en die niet wifthoe defe beker

by hem quam , hem op de pynbanck

wirp, daer d'overvloedighe pijn alles,

datmen wilde , uijt fíjn mont trock.

Op defe bekentenis wierdt hy tot han-

ghen verwefen. De rechte dief , by

de galgh fijnde , en defe onnoofele ,

die fyn onfchult betuyghde , fiende
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ghehanghen w^tfdßri, fpotte yin plaets

van beklaghenrrnet,deíe elleadighe,

die,foo hy alleen wift, onfchuldigh

wasf en feyde,, datdit de ghemeyne

tael der dootfchuldighen was , en dat-

men noyt de mifdaden fou ftraffen ,

íeode betuyginghen de gKenen , die

hun fchult daer afmaken , rechtvaer-

dighden. Млeг elendige hy fagh nier,

dfithy in korte tijdt fíjí,rol opdefelve

plaets , daer defeduen de fijne Ipeelde

fou fpelen. Want terwijl hy in de her-

bergh fat i ontftonter een Duytfche

twiit , daer eenen ghedoot wrerdt.

De gheen , die de flagh ghedaen hadt ,

,ontweeckt, en defe, in't ghefelfchap

frjnde , t'welck hy niet looghende,

wiert , als medepleger van defe moort

ghevat , en ter doot verwefen. Ver-

gheefsisetuyghde hy fijn onfchult 5 en

ïcholdt het gerecht. Hy moefter me

deur. Doen hy by de rechtplac-ts quam

beleedthy dat dit Godts rechtvat-r-

digh oordeel was , t'welck hem in de
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fephets bracht, om de ftrafvan een

ander fonde , dan die , om de welcke

hy verweien was , te lyden. Doen

vertelde hy hoe't met de beker toege-

gaen was. De beul fondt hem daer

naermet kroefen in d'andere werelt

tefpelen. T.raghekennis van des an

ders onfchult. Maer wiekentGodts

befluyt i en wie kan de verborghent-

heyt van fijn voorfinnigheyt deur-

ffluflFelenf1 Wie kan fegghen oft hy aen

eenighe andere fonde lchuldigh was ,

die voor de menfehen bedeckt , maer

van Godt bekent was.

De flickerende YMjfhtyt.

H Et gebeurde in ecn der beroerte

die de Staten gewoonelijck ge-

lijck de winden der zee, berueren,dat

feker kryghsvolck, door fekçr lant-

fchapin Vranckryck treckende,in een

dorp,daer't fich verdeelde, eenighe

tijdt ftil bleef, Een Serjant van een

С vaen
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vaendel roetvolck , 'toogh op fijn-

waerdts dochter , die hem fchoon

fcheen , gheworpen hebbende , dé alle

mogelijcke vlyt, oui vanhaer t'geen

te verwerven 5 dat fy , die haer eer be-

minnen ] meer dan duyíent levens ach

ten. Нy ,fiende dot haer ontghehant-

fame deucht niet foo licht te winnen

was, meynde dat haer arme ftaetnaer

gefcliencken luyfteren fou. Maer fijn

giften wierden foo weynigh , als fijn

woorden , aenghenomen. Dit ghe-

moedt,totkuysheyt ghenootfchickt ,

weerftont al defe tifien, die alleenlijck

delichtvaerdighenen fwacken beko-

ren. Нy , fiende dat defe vifch niet

aeo't aes , dat hy hem boodt , wilde by-

ten, befloot haer io fijn netten, oft

van ghewelt , oft van liefde , te

doen vallen j en , haer menighmael

deer me ghedreyght hebbende , be

floot , van eenighen * fijn mackers,

gheholpen i die hy deel aen dit aes be-

loofde, op een nacht fijn acnflagh te
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volvoeren. Defe dochter , beiloten

hebbende eer te fterven, dan haer eer-

baerheyt te laten rooven, vertrock,

volghens baer ghewoonte , in haer

ouders kamer , om daer de nacht over

tebrenghen.

In'tdiepftevan hun flaep quamen

de kryghsknecbten aen de kamerdeur

kloppen,en fwoeren en dreyghden dac

fy haer op de vloer fouden loopen ,

Í00 fyniet open deden. De dochter

openbaerde aen haer ouders des Ser-

jants voornemen , om haer in defe

noot te helpen. Sy fprongh onder-

tuûchen van't bed , en nam een brant-

bout,om fich daer mé, foo fy beft kon,

te verweren. De deur wierdt onder-

tuffchenopengeloopen, en defe roo-

vende wolven traden binnen, om d'eer

van dit onnoofel fchaep te verflinden»

Tei wyl d'ouders , om hulp roepende

fich teghen hun ghewelt pooghdente

verweren , ontfnapte de dochter deur

сер andere deur , en vloodt met haer

С i ghe
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gheglomme bouc in de hunde , in de

fchuer , daer fy fleh beftoot. De

kryghsknechten liepen haer naer , en

dreyghden haer grouwelijck voor

dedeur. Sy ,dedeuropen loopenwil-

lendefagheneen dicke roock,vaneen

groote vlam ghevolght , en terftont

de heele fchuer , vol ftroyen hoy, in

lichte vlam : want defe kloeckmoedi-

ghe dochter wilde liever haer eerbaer-

heyt, door't verlies van haer leven,

bewaren , «n 'tvier tot haer hulp roe-

pen , dan haer in d'armen van defe

fnoode kryghsknechten verliefen.

De bedroefde ouders fteldendoor

hunghekryt'theeledorpin beroerte.

Dehooftman ftont op , by de welck fy

recht eyfchten over't ghewelt van de

fe Serjant , die fijn voornemen niet

volbracht hebbende , niet gheloofde

dat fijn hooftman fijn voornemen wil

de ftraffen. De hooftman , dit fchric-

kelijck fchoufpel van dit kuyfch en

deuchdelijck lichaem, van de vlanv

men
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men omringht , ghefien hebbende,

wierdt foo vergramt ,'dat hy , om de

fonde van de ftichter van ditdroevigh

ongheluck te (haften , aen de boeren

en kryghsknecbten , die by hem waren

gheboodt dat fy hem in't vier fouden

werpen. Dit wierdt in een oogenblick

ghedaen. Maer defe elendighe , 'tfy

door fijn mackers gheholpen, oft dat

hy dwers door't vier liep raeckte uyt ,

en , de vlucht nemende , wierdt van

de hooftman , die fnelder van beenen

was , vervolght % en die , by hem ko

rnende , hem met fijn fwaert deur*t

lichaem ftack , en hem door't ftael de

doot , die hy in't vier niet ghevonden

hadt , de lijden. Hy , hier mé niet

vernoeght , dé , om aen d'anderen een

voorbeelttegheven, enhunte leeren

fulcke moedtwil niet te bedryven,fijn

lichaem in't vier werpen , dat terftone

totafch verbrant wierdt. Maer 'tfic-

haem dat van defe kuyfche dochter

wierder uytghetrocken ; 'twelck hy

eerlyckdébegraven. Een
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Xenfamen-fpreeckingb van den machtigen

Koningb Alexander met femmigbe

tpjfe Mannen , waer in verfcheyde

fubtjle vragen verhandelt worden.

DOen Alexander de groote m Indien

ghekomen was , ontboodt hy

fommighe Gimnofophißen( welcke Gim-

wfopbißen kloecke , fcherpfinnighe en

feer gheleerde Philofopben waren, doch

anoedernaecktginghen)defe by hem

ghekomen fijnde , Uelde hy haer ecni-

ghe fubtyle en verfcheyden vraghen

voor , die fchenen niet gheopent te

konne worden , alleen om te befoeckc

oftfy oockinder daetgheleert waren.

Den eerften Gjrmnofopbift vraëghde

hy, welcke van twee de grootlte hoop

waer , van de levendighe , oft van de

dooden/ Defe antwoorde vandelc-

vendighen , want , feyde hy , de doo-

den fijn niet meer.

Den tweede vraeghdehyj Welck

de
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de grootftc ghedierten voortbracht,

de Zee ofte de Aerde i Defe antwoor-

de de Aerde, want ,feyde hy, de Zee

is macr een ghedeelte van de Aerde.

Den derde vraeghde hy ; Welck

ghedierrhet alderliftighfte waer /defe

gaftot antwoort ; Dat , dat de menfch

noch noyt en heeft ghckent.

. De vierde wierdt van Alexander ge-

vraeght door wat middel , ofte op wat

manier de menfch van fich felven

konde een Godt maecken i dele ant-

woorde ; wanneer hy iets doet,dat

een menlch onmoghelijck is om te

doen. , ,

Aen de vyfde vraeghde de Koningb ,

welck het fierckfte en machtighfte

waer ,het Leven oft de Doodt ? defe

gaf tot antwoort , het Leven, want

dat felve, feydehy , voelt , verdraeght

enlydtalle ongelucken arbeydt, daer

de Doodt het minftegevoele niet van

en heeft.

Op fnoedc vragben behoort eock^fnoedt

С 4 *nt-
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mwoorX. Menigb menfih mejnt een ander

te bedriegben , en in it fack^ te piffen , d■ier

by nochtans felver bedrogbenwort , gbeljck^

betdtfen Alexander gingb , diedefe Pbi-

hfopben metfyne vragben docht befciutmt

te maecken , daer by wchtans jyn recht be*

fcheyt weder kreegb.

Be feyen wonder wercken deswerelts.

AL de Hiftorie-fchryvers die oyt

van de fevert wonderen des we-

reltsgheichrevenhebben , en hebben

haer wonderbaerlijcke grootheyt foo

wytloopigli niet verhaelt , alsfywel -

inder daet gheweeft fijn.

Het eerfte is gheweeft d'en Toorn

van Babylon, ghebouwt van de Konin

gin Semiramis , defe heeftin denom-

gangh'in fichbegrepen twelf Duyt-

fche mijlen en een fladium , de hooghte

is gheweeft hondert en twintigh ellen,

de dickte dertigh eilen , boven op is

een wegh geweeft foo breet $ dat twee

-.;"->'-
' .•' «. ';í
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groote wagens malkanderhebbc kon

nen onttnoeten , en voor by varen , en

daer was noch foo veel fpatie pve-

righ, dat groote boomen endewyn-

gaerden daer op hebben konnen Waf

fen! even al eens als in een boiTchagie,

Het tweede Wonder is gheweeft,

dat geweldighe groote oprechte beelt

genoemt CtloffusRbedtHS, ofte machtige

Sonne- beeldt , gheleghen in't eylandt

Rhodus , in de Middelandtiche - Zee.

Het wierdt naer't * beeldt van een

menfch op-gherecht , uijt fteen ghe-

bouwt , andere willen uijt y fe r, andere

uijt koper , &c. fijnde 80. Cubiten oft

1 20. voeten hoogh , ende foo groot ,

datdekleynfte vingherfoo langh was

als eengemeen menfch: tufleheu wiens

beenen ( ftaende in de mondt van de

Herbergh , met het eene been op d'ee-

ne fijde , en met het ander op de ander

fijde van de ingangh ) de grootfte Sche-

pen met opftaeude zeylen onderdeur

plachtea te varen. Doen Minavi den

•$4. i С 5 Gene«
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Generael van Caliph Ofman , dit Ey-

landt aen het Mahometifcbe ghebiedt

hechte , en hetgtootfte deelvandit

beeldt nederwierp , feydt men dat het

koper daer van foo fwaer gheweeft is,

dat het 900. Kemelen geladen heeít.

De derde van de Wonderen zijn

gheweeft de Pyramides , van de welcke

veel verfcheyden in Mgjpttn ghevon-

den fijn , maer de voornaemfte onder

aile defe fijn van Cbeopes ghebouwt, de

welcke , ghelijck Herodotus verhaelt ,

tot dit werck gebruyckt heeft 100000

Mannen 5 20. jaren langh, in welcke

tijdt de onkoften alleen van Ajuyn ,

.Wortelen ende Loock 1 600. Talen

ten filvers , dat is 690000. kroonen

bedroeghen, is ontrent de 2 4. Ton

nen Goudts. Hoe veel heeft het in

dien tydt wel bedraghen aen koft? hoe

veel aen y fer f hoe veel aen kleedingh

van de Arbeyders , en andere Mate-

rtalen ? Nu aengaende de hooghte de

fer pjrrmifan t foo is de eerfte 11 26,

voe-
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voeten hoogh , het fondament ofte

dengront van dien is 1200, tredenin

den ommegangh , ider vierkantigh

hoeck gherekenc opjoo. treden,en

ider tredc op twee en een halve voet,

Ider Pyramide heeft om van buyten op

tegaen 389. treden , ider trap is dry

voet hoogh , ende twee en een halve

breedt naer welcke rekeningh fy in de

hooghte bedraghen , ghelijek te voo-

renghefeyt is. te weten , 112.6. voe

ten. Ende anderen foo naerpropor-

tie.

Het vierde wonder-werck is ghe-

weeft dat groote ende koftelijeke ge-

bouw Maufoleum genoemt , het welck

Artemifia . Koningin van Carien , haren

verftorven man Maufoleo tot eeneeu-

wighe ghedachtenis Het oprechten.

Het lichaem nu van Maufoleus tot afch

verbrant fijnde , heeft Artfinifia uijt

groote liefde teghen haer overleden

Man, defe afch in haer daghelijckfche

dranck ghedaen , ende de ielve dage-
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Het vyfdeis de Tempel van de Go-

din Diana gheweeft te Epbefen , ghe-

bouwtfijndeuijtklaerfneeuwit Mar

mer- íteen , de welcke foo féer be-

roemt ende vermaert is , dac vande

felvighe in de Handelingben der Apefle-

Itn oock mentie ghemaeckt wort.

Het fefte is gheweeft het beeldt van

Jupiter in de Stadt Olympia , gheleghen

in Grieckin-landt , ghenoemt Jupiter

Olympicut , tot wiens eer dé fpelen

Olympia ghenoemt, ghehouden wor

den, г

Het fevenfte ende laetfte Wonder-

werck is gheweeft, dat hooghende

koftelijck ghebouw Pbaros ghenoemt,

gheleghen m't kleyn Eylandt Pbaret in

Mgypten , het welckis ghemaeckt uijt

heel fchoon wit Steen , met veel fol

ders , op welcke folders men des

nachts bernende Fackels ende Tort-

fen heeftgheftclt, om die oorfaecke

wille, op dat de Schependes nachts

mochten een teecken ende baecken

heb
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hcbben , waer naer fy hae.Mours fon

der peryckel konden aenitellcn. Heс

is íoo hoogh gheweeft , datmen het

licht ,het welck daeropftondt, over

veertigh mijlen weeghs heeft fien

konnen. Van defe Pharos worden he-

denfdaeghs die Baecken diemen aen

de Zee fielt , oock Pbari ghenaemt ,

ghelijck voor defen te Warnemonde'm

Dujtfcblandt oock een diergheiijcke is

gheweeft.

Wonderlijck. Leven ende Doodc van

Ariftomenes Meifenius , wiens bert

ruygb met baer bewarfen gevonden U.

PAufaniat befchryfc in fijn Mejfcnia-

£»eenwonderlijcke Hiftorie van

Ariftomenes , gheboren te Mejfena. De

fen heeft in dapperheyt , couragie ,

ende manhaftigheydt alle menfchen,

die doeo ter tijdt leefden , overtroñen

ende ver te boven ghegaen , en al leen

eeц gantfch Kryghs-hcyr verjaeght,

endtf
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ende ternedergheflaghen. Alshynu

op een tydt 300. Lacedtmonieri met

fijn eyghen handt hadde ter neder ge-

velt , ende wederom naderhant van de

Lacedamomers eerft ghevanghen , ende

daer naer ooek tot de doodt toe-ghe-

wondt waer , is hy van haer in haer

Stadt ghebracht, meer doodt als le-

vendigh , ende met noch fо. andere

van fyn medeghefellenin een diepe ea

ftinckende Poel, en afgrondt neder-

glieworpen ,uyt welcken noch nim-

mermeer een eenigh menfeh was uijt-

ghekomen , noch levendigh , noch

doodt. De 50. fterven terftont , en

Arißemenes ooek daer neder-ghewor-

pen fijnde , verwachte alle ooghen-

blick anders niet als de doodt; winde

(ich derhalven in hin mantel , en lagh

daer alfoo drye heele achter een vol-

ghendedaghen noch levendigh bly-

vende j den vierden dagh hoordehy

een glicdruy s, en fagh door de fchim-

meringh van den dagh een Vos, ge-

went
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wentfijnde aicijdt in dcíe kuyl te ko

rnen , om fich met de lichamen der

dooden te fpyíen. Ariitomenes nu hier

oocklegghende, wachte foo langhe

totdat de Vos oock by hem quam;

welcke nu oock by hem kornende ,

ende meynende dat hymede doodt

was , foo grypt Ariftomenes , hem by

de ftaert , en houdthem vail met fijn

eene handt; om fijn ander handt wint

hy fijn mantel , ende foo menighmael

als de Vos fich omkeerende r focht te

byten a foo ftack hy hem de mantel in

de mondt, en liet hem alfoo van defen

Vos verflepen tot aen een kleyn gaer-

)en, daergeen menich door kan ko

rnen. Dit gat maecktehy grooter en

Wyder, tot dat hy daer door quam,

ende gheraeckte op defe manier we

der by die van Mejfena. Als nude La-

cedamoniers gefeydt wierde, dat Arißo-

vienes waer wederlevendigh ten voor-

fchyn ghecomen , hebben fy dat even

foo Yccl willen ghelooyen , als oft

ieoiant
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iemant uijt den doodt-weer waer op-

eheftaen. Nietlangh daernaer is de

ten Ariñomenes van 7. Schutters uyt

Cretahy doncker nacht ghevanghen

ende met banden fterck ghebonden

gheworden , en foo in de ghevancke-

nis ghebracht. De Wachters die hem

fouden bewaren , hadden haer dronc-

ken ghedroncken , en fliepen. Arifie-

menes , die aenhanden en voeten ghe

bonden was , en op fíjn rugghe lagh ,

heeft fich , doen hy fagh dat fy vait

de ftricken aen banden en voeten , niet

fonder groote hindernis van fyn lie—

haem , en peryckel van fijn leven los

ghebrant , ende de bewaerders met

haer eyghen geweer vermoort en om-

ghebracht , en foo wederom ontko-

men. Eyndelijck is hy evenwel van

cenighe hondert Lacedmomtrs gevan-

ghen , en hebben hem levendigh den

buyck opghefneden , en het hert daer

uyt-gheruckt ; doen heeftmen daer

ghc
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glieíien , dat fijn hert foo ruyghvaa

hair is bewaífchen gheweeft , als me-

nigh menfchen hooft.

Exempelen van Droomen.

Cicero ende Valerius Maximus ver

teilen een wonderlijcké droom ,

in defer naervolghende voeghen:

Twee goede vrienden uijt Arcadia,

reyíden op een tijdt naer Megarum , al-

waer den eene by fijnegoede beken-

de , en den anderen in een openbare

Herbergh gingh vernachten. Hetge-

beurde nu by gheval , dat die gene die

by fijn gewoonlycken en ouden vrient

herberghden , droomde , hoe feer dat

hem fijn kammeraet ende mede-gefel

badt,dat hy hem wilde te hulp komen,

want fijn Waert hem met liftigheydt

overviel; indien hy hem maerhaeft

byftant dede , foo ioude hy noch wei

konnen verloft worden. Doordefen

9 ' . droom
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droom ontwaecktc hy , fprongh uijt

fijn bed,en woude hem van ftondé aen

naer fijn mede-ghefel indeHerbergh

begheven. Maer hy foo befich zijnde,

fchoot t'eenemael uijt den flaep , en

bedacht by fich felven dat het flechts

een droom vvaer , heeft fichderhal-

ven wederom te ruften ende te flapen

ter nedergheleyt. Maerfiet, fijnoo-

ghen ras wederom ghedoten zyr.de ,

verfchynt hem fijn mede-ghefel we

der in den droom , grouwelijck ghe-

wondt , en bidt hem vriehdelijck , dat

hy doch niet foude weygeren fijn doot

te willen wreecken , aenghefien hy

hem in fijn leven niet hadde willen te

hulpe komen : myn Waert in mijn

Herberghe heeft my vermoort , mijn

lichaem op een waghen met mift en

dreck gheleyt , ende naer de poort ge-

voert. Door defe klaeghlycke bede

van fijn mede-ghefel is hy bewoghen ,

en terftont naer de poort gheloopen ,

alwaer hy den waghen met mift, en

het

I
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bet mishandelde lichaem van fijn kam-

meraet daer op doodt hecft fienleg-

ghen , even al eens als'themin den

droom waervoorghekomen. Hyliet

derhalven den Waert by den kop vat-

ten , ende leverden hem de luftitie in

handen,die hem van ftonden aen ter

doodt veroordeelden.

£en ander droomde eens in Italien ,

dat hy van een Leeuw uyt Marmer-

fteen ghemaeckt , die voor aen in de

Kerck ftondt , afgryffelijck gapende ,

doodelijck ghewondt wierdr. Defe

die dat ghedroomt hadde , is des mor-

ghens in de Kerck gheeaen , en den

Leeuw, daer hy van ghedroomt hadde

aenfchouwende, vetelde defen fijnen

droom al lacchcnde fijn mede-gefel ,

en defen Leeuw uy dachende ende be-

fpottende,ftack hy hem fijn handt in

de mondt , fegghende: Byt nugby m4ch-

tigbt ende gbeweldtgbe vyant , en foo gby

kfudt , foo vermoort ende doodt my. Nau-

welijcks hadde hy defe woorden uyt
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ghefproken , ofte fiet, hy wordt vari

een Scorpioen, die daer doen by ghe-

valin den Leeuw fijn muyl verbor

gnen lagh, ghefteken, befeert, en

de doodelijck ghewont. Bevindende

als doen met der daet , dat fijn droom

niet gheloghen hadde.

Van de gtoote Tortup , en 'tgoet gbeluck.

van Polyerates.

TE Samus waren drye gebroederen

van treffelijcke gheflachte , te

weten Peljcrates, Pantagnotus en Sjlofoni

de outfte van defe drye was PtlyciMes ,

defe doode fijn jonckfte broeder Pan-

tagnotum, en fyn andere broeder ver-

dreefhy in ballinghfchap , op dathy

alleen te Samus regeeren foude. Alle

dingh gingh naer Poljfcrates fijn wenfch

hy regeerde niet allcen over Samus,

maeroockover alle omleggende Ste

den. Voerde hy íomtydts oorlogh ,

foo hadde hy altydt de overhandt.On-

. • ; der-
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dertuífchen hieldt hy al groote vrient*- .

fchap met den Coningh in /Elpten

Amafis ghenoemt. Ais dcfe hoorde

van het groote gheluck van Pdyaates,

fchreefhy cen brief aen htm , waer in

hy verhaelde , hoe lief ende aenghe-

naem het hem waer, d at het hem als

fijnen byfonderengoeden vriendt wel

gingh. Maer Amafu hielt ondertuf-

ichen ditgroot gheluck 4inP$ljfcrattt

ieer fufpeft ende verdacht , gaf hem

derhalven dien raedt, dathy dat, het

welckhem het alderlieffte en aenghe-

naemfte was , foo verre foude van íich

werpen, dat hy dat fijn leve dagen niet

wederom kan kryghen ,tot dien eynde

op dathy dat groot gheluck meteen

kleyn ongheluckwat matigen mocht.

Poljcrates volghende den raedt van

Amafu , neemt fijn fignet daer een kof-

telijcken ende dierbaren fteen in

ftondt: vaert op het Meer, ende werpt

defen Ringh daer in. Wat ghefchieter

eenighe weynighe daghen daer naer

komen
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komen de Viflchers ende vangen een

grooten ende raren Vifch, verehren

de die aen ?olycrates: als nu de Vifch

werde opghefneden , foo vindt men

daer Pclycratei fyn Ringh in des Vifchs

buy ck i ende kryght alfoo fijn Ringh

wederom. Als Amafis dit wederom. ter

ooren quam, fchreefweder aen Voly-

CTлtts, eofeyde'hemfijne vriendtfchap

op ; want , feyde hy , het is onmoghe-

lijck, dat op fulcken grootgheluck

gheengrooterongheluckten laetften

volghen foude , het welck oock niet

langh daer naer ghefchiedt is. Want

als Polycrates voornam het Eylandt van ,

de lonifcbe Zee te beoorloghen, ende ia

te nemen , foo wierde hy van fijn ey-

ghen Dochter ghewaerfchouwt , dat

hy dat doch niet doen foude , aenghe-

fien fy van hem ghedroomt hadde , dac

hy waer in de locht ghevloghen, van

denGodtlwfifer ghereynight , en van

Pb«i«s,oftdeSonghefalft. Maer Pe

ißen«« heeft defe ujn Dochters raedt

niec
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met willen hooren , maer is heen ghe-

trocken. Als hy nu te hUgnefu aen

quam, doen hebben de Inwoonders

van die phets hem een fchandelijcke

doot aenghedaen, en aen Cruys opge-

hanghen. Alfooisdefefijn Dochters

droom waer gheworden , want wan-

neer het heeft ghereghent , dan wiert

hy van lupiier ghewaflchen : en wan-

neer de Son heeft heet ghefchenen ,

dat het vet drupptlende wys uy t fijn

lichaem liep,dan wierdt hy van Phabus,

oft de Son ghefalft.

Het Leve» ende Daden van Diogenes

Cynicus,

Diogenes is wel een vermaerdea

Pbtlofoopb gheweeft , maer daer

beneven oock een wonderlijck ende

felfaem Man , en van fottelijcke aen-
 

I. Als den machtighen Monarch

Alex
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Alexander de Groote te Carimben quam

enieder een hem gheluck wenfchte,

eensdeels omdathy deoverhant ver-

kreghen hadde , ende ten anderen,on?

dat hy met de Perfianen den Oorlogh

aenvanghen wilde , als doen vermeyn-

de hy dat Diogenes oock foude by hem

komen,om hem gheluck te «ienfchen.

Maer als hy nu fagh dat Diogenes ach

ter bleef , ende niet by hem quam ,

gingh Alexander felfs naer hem toe ,

hem vindendeinde Voorftadt neder-

legghen , in de Son uyt-gheftreckt ,

ende Geh foo baeckerende. Diogenes

fagh Alexander wel Iben , ende kende

hem oock feer wel , maeckte noch-

tans ten minften geen werck van hem

ofte van fijn ghefelfchap. Alexinder

groete Diogenes op het vriendelyckfte,

ende vraeghde hem , Oft hf niet wat van

dorn hadde i bjr foude t'felfde flouteljtck

ende onbefchroomt eyfchen. Doen ant-

woorde Diogenes : lae , dit begeer ickßat

gbj wat uijt de Son w^ckt, ende aeneen
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kanäfßaet, op dat mjde Son recht tmgb

befrhynen, Alexander lachte over dit

^antwoort, ende gingh van hem, ende

feyde tot fyne Ghefellen ¡ In dien ick^

gbeen Alexander waer , fro wenfchte ick,

Diogenes geerne te wefen,

2,Opeenfeker tydt gingh Diogenes

opdeMarckt wandelen te Corintben,

ende hadteen ftuck kaes en broodt in

{¡jn bande , ende at daer van: als hem

nu ghevraeght wierdt , waerom hy

opentlyck op de Marckt gingh eten

ende niet in fijn huys ? Daerom eet icksp

de Marckf , antwoorde Diogenes , оm dat

ickjp de Mareks bongber bebbe.

3. Als by te Atbenen was , gingh hy

opde Marek t by een klaere middaglt

ende droegh een lanterne met een

brandende keer.s daer in : ende ghe

vraeght zynde uijt wat reden hy

fulcks dede ? antwoorde hy , Ick^fieck^

menjehen. f

4. Hy haddealtijtfijnwooh-plaets

in een Wyn-ton , en dit was fyn huys.

D Doen
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Doen nu de Stadt op een tydt hart Ье-

leghert wierdt , ende al de Borghers •

ende Inwoonders den vyandt met ,.

grootre dapperheyt ende manhaftig-

heytafWeerden, fprack Diogenes, als

hy dit fagh ; Nu alle man in't werckjs , en

wat hdnteert , moet Diogenes met aüeen

flil ende fonder arbeydt zyn; wentelde

derhalven het Wyn-vat , fijnde fijn

huys , over de ftraeten op ende neder >

ginsende weder.

5, Als Diogenes fagh , datmen de

doode ende verftorven menfchen in

de aerde begroef , beval hy fijne Dif-

cipelen, dat fybem finden, als bjdoodt

was , onbegraven leggen laten j want ( fey-

de hy ) die begravenis ftl ickbebben, die

щ de tydt fil verleenetf, ende mуп lithaem

ftl van de twee edelsle dingben verteert

worden, namentlyckyan de Son ende regen.

Syne Difcipelen werpen hem voor ,

fegghendc, by foude dan vmfiker ende

buyten twjfel van1 de wilde dieren opgbe-

gbeten ende yerßonden worden , bet welcl^

af-



v Ende blyde wereh. 75

afgryfelijck.is. Doen antwoorde Dioge

nes haer, ende feyde,/)' fouden een Stocks

jen by bem leggben, ofte infyn hándtfteec-

ken, doer mede wild€ by de Vogbelsende

mide Dieren vanfiebjagben. Doen (yde

fijne Difcipcls ; Als gbjf doodt z,ijt ,foo

ks»tgbv immers niet metr voelen endefien,

en hoe kgnt gbj dan de Vogbels ende

wilde Dieren van и dryven ? Doen feyde

Diogenes eyndelijck , O gby dwafen ! als

ickjmijngbeficbt endegbevoel verloren bebbe

wanneer tck\ doodt ben , wat is my daer aen

gbelegnen , waer tck^leggbe, ofte wie my

verteert. Maer( feyden fyne Difcipelen

wederom)K>¿£ fal и dan doodt uijt bet tiuys

dragben i wantgbj nocb kjndt nocb kiecken

by и bebt f Jae ( antwoorde Diogenes)die

gbene fal ту wel mûeten uijt bet bysfra

gen , die tntjn buysfal van nooden bebben.

6. Alshy deferedenen metfijnDif-

cipels gehouden hadde , liephy moe-

der-tuecktindeSneeuwiende wen-

telde fich daer in ; als fijne Difcipels

hem nu vraeghde5o/t bygeen houdt badt>

D г vraeghde
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vraeghde hy haer wederom oft deflern

aen eens menfcben voorhooft oockjriefe ?

als fy nu fijden , тeп : foo antwoorde

hy , Endefoo en verwenden и oockjiiet,dat

ickjbeenkpude bcbbe, want ick.ben over

tnijnghebeel Itcbaem anders met als ten

Stern,

7. Uyt de Sneeuw nu kornende ,

ghingh hy terftondt in een badt-ftoof

ende bade hem op dien felven dagh

tweemael. Doen vraeghden hem fij-

ne Difcipels , Waerom byMm tweemael

Hade op eenen dagb} daerom ( antwoorde

hy ) от dat bet my. met gbelegben komt

drymael te baden.

8. Alshemghevraeghtwterdt, Op

wat tijdt men ettn moeß ? Een rijck^Man

( antwoorde hy ) eet wannter 'tbem lufi

eñdcgbcliefu maer een arm menfcb , watt-

neerbywatbeeft.

-9. Als Diogenes opeen tijdt van een

Borgher wi%3t in fyn huys gebracht .

het welçk over al cierlyck was opghe-

pronckt. ende wiens vloeren met Ta-
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pijt wercken bedeckt waren , ende

hemverbodé wiertdatliy fijn fpou«r-

felnerghens foude uytwerpen; doen

vegaderde hy een Hoopen fpouwfel in

fyn mondt , ende fpouwde het den

Huys-mcefter in fyn aengheficht,feg-

ghende : Ukjiennergbensbequamerplaets

in't buys , от mynfyeeckjel uyt te $on-

wen.

10. Hy at ende dronck altydtuijt

een houte kор. Alshynueens fagh ,

dat cenen armen jongeninet iijn nant

water fchepte ende dronck, wierp hy

fijn home kop vanhem ,fegghende :

Bf» ich^niet een fot ende dwaes , dat ick,

vremde dingbengbebruyeke , diter my noeb-

tans de Natuer met beeftgbeweygert tegeX

fen dat my neodigb is.

П. Eentjuaedt-beruchtMan had-

de boven de deur van fyn huys defe

woorden laten fchryven : In dit Huys

en k$me niet quaets. D'menes dit ilende ,

riep met luyder ftemnie ; Indien niet

quaets in dit Huys door de deurfat ingaen ,

D 5 wtl
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wel Heve G0dt \ hoe fal dan den Hays mee-

ßerfelver in tHujs kamen?

iz. Indeplaetsdat andere Luyden

welrieckenden Balfem ofte Salve op

haerhooft fmeerden, foo fmeerdefe

Diogenes onder de voeten , ende feyde,

De Reuck. van den Balfem flijgbt van

t'Hooft naer haven , ende de menfch beeft

daer alfoo gbeen nut af, maer van de Voe-

ttn fijgbt Jfy naer bet Hooft ende Neus,

foo dutmen den reuckder [elver alfoogenie-

ten kan.

I J. Diogenes fat op een tydtinfijn

wyn-vat, ende at kaes en broodt, doen

quamen de Muyfen oock naer hem

Jtoegheloopen , ende aten de afgheval-

lene brocken : doen lachte Diogenes,

endefprack ilyfiet eeml Diogenesfpjß

oock.nocb fijn Mondt-dienaers ende Huj-

tbelaers.

14. Plato befchreef een menfch in

fijn Academie , fti defer voeghen , als,

dathy wás , een tweevoetigb Gbediert -,

fonder Vederen : Doen nam Diogenes een

Haen ,
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Haen , pluckte hcm al Gjn Vedercn

uijt, foodat hygantfch kaelwierdt,

fettende dien in de Académie van rlato

liethem daer loopen, enderiepover

luy t ;Stet daer eenen Platonifcben menfch.

i j. De Koningh Perdtccas dreyghde

Diegenem, dat hy hem wilde dooden

ende ombrenghen , ten waer hy by

hem quam : Ejr Iteve ( fprack Diogenes)

wat eengroote daetfoudtgby daer pude uijt

rechten? fulckí k&n doch bet klejmñe ¿be-

- dien Phalangium , ofte een Scotpioen , even

foewelalsgbyteweegbbrengben.

16. Hy fagh eens op eenen orinutte-

lijcken Gelt-verquifters Huys ghe-

fchrevenftaen: Dithuysistekpop: Wifi

ick¿tniet{ feyde Diogenes) dat dit Buys

fijn Meeilerfoude uijtfpouwen.

17. Diogenes wiert van de Sinopenfers

opeen feker ty dt uijt haer Stadt ver-

jaeght; als nu een tot hem feyde : О

D iogenes ! de Sinopenfers bebben и uijt bare

Stadt gbebannen; ende ickJi antwoorde

hy ) bebbe baerin baer Stadtgebannen, dat

D 4 is,
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is, datfir in baer Stadt blijvenfullen,

18. Als hy eenen flempamper des

avonts fagh eten brood t ende Olyven

fprackhy , Hadtgbjalfoou middagbmael

gbeboudentgh/foudt bujten ttpijffel een an

der Avontmael bebbcn,

19. Als hy eens fagh dat twee

vrouwluyden haer aen een Olijf-

boom verhanghen hadden , riep hy

met luyder ftemme -3 Ocb wilde Godt

dat alle Boomen fulcke vrucbten droegben !

20. Als hem ghevraeght wierdt

van een fcker Perfoon , Wat wiltgbj,

Diogenes , datick,ueenoorbandtgbeve ?

hy antwoorde , een uferen belmet }foa

jfoel ick deflagbfoo feer niet.

21. Als hy eens fagh, dat een Ion-

ghelinckhem feer oppronckte, en fijn

hayr frifeerde ende poeyerde , feyde

hy tot hzm\?tomktgbyи op voor de man

nen i dat is te vergeefs : voor de Vrouwen f

daer bebt gby gbeen eer van , maergroote

fcbande, ' :

2z, Als by ghevraeght wierdt , Wat



Ende blyde werelt. 81

bjvoorwtjn bet ließe dtonckj diegene,

antwoorJe hy , die mj t'minile koß.

23. Als fyn kriecht Manes van hem

gheloopen was , vermaenden de luy-

den Diogenes , dat hy hem foude we

der foecken: Ejl (antwoorde hy )de-

wijle Manes fonder Diogenes leven kan,

wлегоmfoude Diogenes dan oock^niet fon

der Manes konnen wefen,

24. Als hy in de Stadt Minden was %

endefagh dat de Poort grooter was

dan de gheheele Stadt, riep hy met

luyder keelen : Ghy Mannen van Minden

doet uwe port toe, op dat de Stadt daer

met uijten loope

2 j. Diogenes op een tydt fiende , dat

een Hoeren-kindt onder een hoopen

volck met fteenen wierp , feyde hy :

Stet toejongben datgby men rechten Va-

der niet en raeekt.

26. Diogenes plagh te fegghen , dat

onder alle Narren , Sotten ende Dwa-

ien defe volghende de grootfte waren:

De eerfte waren de Grammatici , want

D j fy
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fy onderfoccken hoe veel ongheluck

Z/^bgheleden heeft, ende haerey-

ghen weten fy niet. De tweede , de

Mufici , want fyftellenaltijjt defna-

ren vanhaer Inftrumenten, maer de

fnaren hares ghemoets laten fy onge-

ftelt. Dederde, de Aslrenomt, want

fy willen weten wat in den Hemel ge-

íchiedt , ende hoe't daer toegaet,ende

weten even wel niet wat haervoor de

voetenleyt , ofte haer felfs overko-

men fal. De vierde , de Oratores,wnnt

fy ipreetken veel van de gherechtig-

heyt , ende leven nochtans felver feer

onrechtveerdigh.

27. Als hy nu ondt en kout wierdt ,

vraeghde men hem, waerom hy nu

niet ophiel te arbeyden i Ogby dwafenl

(feyde hy) имппeer kismet ten in den

loop bлeи Hep , ende m baeft ten ejndegbe-

kitnen was , foude ukjUn ophouden te loo
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Philippus , een Medecjnmeeßer , gbe~

neeßden doot-kraпcken Koningb Alex

ander.

ONtrentdietijdt als Alexander de

Gtoote met den grooten ende

machtigenConingh Darius flagh leve

ren wilde , wierdt hy met een doo-

delycke fieckte bevanghen. Hy hadde

nuoock juyilbyhemlijn ghetrouwen

ende wel-ervaeren Medicijn-meefter

Philippus ghenaemt , dienhy feer veel

toevertrouwde. Alsdefe nu fagh het

groot peryckel ende ghevaer daeritt

fijn Heer ende Mcefter ftack, vondc

raetfaem te wefen , het uyterfte met

hem te verfoecken waer mede hy hem

mocht in't leven houden. Bereydt

derhalven een Medictmenuebde brache

dat aen Alexander in een Beecker, hem

met een vermanende , dat hy dat vry-

moedigh en fonder fchroomcn wilde

. iiyt-drincken. Pewijl VUlippftt nu met

fijn
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íijn dranck voor Alexanders bedt ftact ,

iiet, foowordt Alexander eenbriefjen

van Pamenio ( fijnde een ghebeyme

raedt ende groote vriendt van Alexan

der) overghel evert, met defeninhout

Alexanderfoude bem wacbten voor bet Me

dicament van Philippus iaengbefienbj met

gelât vanDariuswAs omgbekjicbt от ne door

rergbift ont te brengben. Defen biieflas

Alexander foo langh, totdat hettijdt

was den dranck in te drincken. Doen

namhymetfijneeenehantden Beec-

ker van Philippus , en met fijn ander

hant gafhy aen Philippus den brief van

Гarmenio , en fette foo van ftonden

aenden Beecker , daer den dranck in

4vas , aenfijnen mondt , ende dronck

die fçhoon uijt : Ondertuflchen las

Tbilippus den brief. Het was een won

der aen te fien , hoe Alexander onder

het drincken Philippum aenfchouwde ,

niet met toornighe ooghen , ofte met

een vreefachtigh herte, maer met een

dapper ende kloeckmoedigh gemoet , .

hem



Ende blyde wereh. -8£

hem t'eenemael verlatende ende be-

trouwende op fyn Medecijn-meefter

Philippus ende hoe dat Philippus de

handenendeooghennaer den Hemel

floegh , fich beklaghende over de

valfcheydc van Parmenio. In't kort ,

doen het Medicament aenvingh te

wercken , viel Alexander in een foo

groote flauwte , dat de onftaenders

niet anders meynde, als dat hy fterven

foude: maer de natuer verkreeghin

kort de overhandt , ende Alexander

wiert alfoo door de kracht ende

deucht van bet Medicament , ende met

een door de hulp van fyn ghetrouwen

Medecijn-meefter Philippus binnen

korten tijdt , ja weynigh daghen , we-

derom fris endegefondr. Trock doen

den Coningh Darius te ghemoe t,die te

velde quam met бсоооо. man , ende

evenwel van Alexander overwonnen

wierdt.

; №
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Het Kinderfiel.

EEn Landtman, in een dorp van

Elfu , keelde een kalf in fijn

huys , om het by't pont te verkoopen.

Hy hade twee jongetjes , jongh van

jaren , die dit alles neerftelijck,en met

gheneucht aenfaghen, en daer afd'een

hier , en d'ander daer me befigh was ,

enhun Vaderin'tgeendathy hun ge-

boodt , dienden. Zy des anderen

daeghs met malkander fpelende, be-

floten hun Vader naer te volghen , en

een kalf te dooden,en fonghen met

grooee blijfehap hier over. Zy namen

eerwyl hun Vader, en Moeder, buy-

ten huys hun faken beschickten , hun

jonghfte broertje,dat in de wiegh lagh,

en keelden 't ghelyck hun V ader in de

verleden dagh het kalf ghekeelt hadt.

Sy , fiende *t bloet in overvloet vlie-

ten , en hun broertje naer fyn adem

ihacken , wierden vcrfchrickt , en ,

hoo
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hoorende hun Mocder komen, ver

borgen fich indevier-ftoof.DeMoe-

der quam met vier,'twelck fy van haer

gheburen hadt ghehaelt, dar fy , fon

der achterdocht, in de vier-ftoof dé,

om die heet temaecken, Defe twee

kinderen , die van vrees niet dorfden

roepen,wierden terftont van de roock

en vlam verftickt. Vandaergingh fjr

in een kamer , daer fy , haer kint bloe-

digh enghekelt fiende, luyde begon

te fchreeuwen ,ghelyck men wel kan

dencken. Sy ftelde de heele gebuert

in roer, lder liep toe. Haer ghe-

rnael was afwefigh. Men hadt niemant

dan de twee andere kinderen , fien in-

gaen. Men focht hun over-al, maer

vondt niemant. By geval quamer een,

die hun feyde , dat hy hun van't kalf

hadt hooren finghen. Haer ghemael

quam oock in defe beroerte , en wiert

van dit yffelyck fchoufpel als ver-

dooft. De vluçht van dele twee jon-

gkens dé datmen hun fchuldigh qor-

deelde.
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decide. Men kon, hun overal foec-

kende , gheen fpeur van hun vinden.

Eenige dagen daer naer wierden defe

twee lichamé, halfgerooft,in de vier-

ftoofghevonden,en de Moeder.denc-

kendedat fy'er felve vier in ghedaen

hadt , viel in Too een ver woede wan-

hoop , dat fy , Too men haer niet belet

hadt , fich felven gedoodt fou hebben.

О grouwelycke verrooningh , die

ons leert hoe veel ongevallen 'tleven,

door deboosbeyt der boofen , onder-

worpen is ; dewyl d'onnoofelen felf

dat belaghen , en die ons leert niets

quaetvoorde kinderen te doen¿ de

wyl fy de middelbare dinghen oock

ten erghfte keeren.

Het bertuw.

DAer was , in een ftadt van't Co-

ninckryck van Napels , een Rid-

der , Galeotto ghenoemt, die , in een

bedaeghde ouderdom een jongbe

Doch
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Dochter getrout hebbende, die Oret-

te ghenoemt was , en die tevoren

haer gheneghentheyt opeen jonghe-

linghgheveft hadt, die Tirefio ghe-

heeten wierdt , en die , haer vryende ,

belofte van haer ouders hadt ghehadr,

hier affoodanigh een eynde, ab ghy

verftaen fult , kreegh.

Ну fagh defe jonckvrou in een

kerck , die , naer't ghebruyck van Ita

lien , met haer ooghappel met haer

minnaer fpeelde. Daer quam uijt haer

ooghen overdwars een vonck vliegen

die , Galeottos hert bequaem , om

aenghefteken te konnen worden, vin-

dende , daer terftont foodanigh een

brant ontftack , dat hy niet , dan door

t'houwelyck, gheblufcht kon worden.

Нy verfocht haer van d'ouders, die in

defe Riddder een voordeel verre bo-

ven hun hoop fiende ,haer terftont aen

hem bewillighden, fonder Geb met de

beloften , aen Tirefio ghegheven , en

met hetverlofvanhcm te beminnenr

...i.:J'i aen
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aen hun dochter vergunc , te bemoey-

en.

De ghenen, die Italien befocht

hebben , weten wel dat de Dochters

daer íoodanigh onderworpen, oft eer

fia vinnen zijn , dat haer wil niet ghe-

acht wort, ja men bekreunt fich niet ,

als oft fy de ftae t van redelijcke dieren

verloren hadden , met heurnyghin-

ghenen verkiefinghen , daer dickwils

groote ongelucken uijtfpruyten.Daer

fiet ghy Tirefioos hoop tot aen de

grontefghemaeyt, vermits Galeotto

ais een krachtighe ftroom overquam ,

die haer gheheel méruckte.

Orette wierdt door Hymens han-

denin't vermoghen van Galeotto ge-

leydt. Maer Tirefioos beelt bleef ech

ter diep in haer ziel gheveft. Het vier

van d'oude mau,ghelyck dat van ftroy ,

was haeft geblufcht;en Orettes jonck-

heyt vereyfchte ander bout. Sy dé

aenTirefio ontbiedendatfy kolenon-

der haer afch hadt. Kort , om defe

quade
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ц linde handel niet afte íchilderen , foo

is't ghenoegh met verfoeyingh te feg-

ghen , dat iy tot een fchrickelyck o-

verfpel uytborfh

Defe handel , hoe wel verborgnen

wlerdteyndeiyckdoorde iiftige gry-

iaertontdeckt, die, in fijn groene ja

ren een ontuchtigh leven geleeft heb-

bende , al de ghehey mc nilien van defe

faeck will: , en vreefdedat men t'geen

dat hy op d'uchtent geleent hadt , op

d'avont weer aen hem betalen fou.

Hy beftack fijn laghen foo wel, dat hy

gheen onichuldighen , maer fchuldi-

ghen daer in betrapte. De geen , die

weet hoe feer dit volck op wraeck

verleckert is , fal wel oordeelen dat

Galeotto dit foo niet liet voorby gaen

fonder fwaere wraeck daer af te ne

men , die foodanigh was , dat hy fyn

gemalin dwongh haer pol met haer

eygen handc in haer kamer te hangen,

en te verworghen. Hy bewaerdehaer

tot een wreeder fttaf ,enbefloot haer



p2 "De droeVe

in de felve kamer , daer hy haer niet

uieer brooten water gaf, dan fy be-

hoefde , om niet van honger oft dorft

te fterven. De bitte, dieindatghe- >

weft overmatigh is , onftack fooda-

nigh een ftanck door de verrottingh

van dit lieh aem, dathethuys by naer

onbewoonelyck was.

Defe vrouw , by dit aes ghefloten,

verdroegh dit alles met een ongeloof-

felycke moed , en beleed opentlyck

dat fy verdiende door een wreeder

ftraf te vergaen.Galeotte braght haer

daghelycks nieuwe ongheruftheden

aen ; maer de tydinghen des doodts

waren haer foo aenghenaem , dat fy

diealseen jonftdes hemels aen-nam.

Kort , haer berou was foo groot , dat

het haer fonde overtrof. Galeotto,

door fyn huysghenoten over-reedt,

om 'tvermaeck van dit fchoufpel van

berou te hebben , wierdt daer af foo-

danigh bewoghen en vermurwt,dat

hy haer niet alleenlyck weer in ghe na

de
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de aennam , maer foodanigh in iiefde

tot h aerontfteken wierdc, dat hybe-

leedt dat hy haer noyt voor haer mis-

I dry ffoo liefhadt gehadt. Hyverfleet

! hetoverighe van fyn leven met haer in

groote vrede en cenigheyt , en leefde

met haer in volkome vernoegingh, tot

dat de doodt hem uyt de werelc ruck

te. Hoewel hy haer veel goederen

toeliet, foo wilde fy echter naer 'tver-

foeck van gheen anderen luy fteren,

' maerbegaf fich in een boetkloofter*

daer fy t'overighe van haer leven ver-

fleet.

De valfcbe fetyn.

JN een vleck van Eifas, feker landt-

fchap van Duytslandt , was een we-

duwevaneen bovenmate ryck man,

hoewel van flechte ftaet , met een ee-

nigh dochter. Hoe wel fy alree van

bedaeghde ouderdom was , foo lock

te nochtans de reuck van haerryck-

dom veel vryers by haer , naer de ge-

woon«
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woontc der vheghen., die in debefte

kokens vergaderen. Sy wilde echter

haer goet liever in de vryheyt van haer

weduwelijcke ftaet befitten , dan fich

weer onder de macht van een man

ftellen, diehet verquiftenfouioohy

een quade huyshouder was , oft die

haer van debeftieringh daer afberoo-

venfou ,foohygierigh was. Sy wiert

onder d'anderen , vierighlijck van een

vanhaerghebuerenghevryt,die naer

defe leckere brock ernftelijck trachte,

ende voor een weynigh onghereghelt

vanzeden berucht was. Hybeiocht

haer , verkeerde in haer huys , be-

toonde fich op haer verlieft , en parfte

hardc aen. Maer de vis wilde niet aen

dit aes byten -, en defe vrouw was al te

voorfichtigh om fich van dit ghe-

■ ftroock en ghevley te laten in flaep

wieghen. Defe man , fich door dele

vrouwdus afgheweert en verftooten

fiende , wiert daerom foo geemelyck

en verftoort , dat hy quaedt van haer
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begon te fpreken: ja hy dreyghde haer

dat hy haer bederven en verdelghen

fou , daer hy hatelijcke en baldudighe

redenen byvoeghde. Defe vrouw was

van dit gherudit niet verbaeft. Maer

fy , goede vrienden hebbende, die haer

onderfteunden, fpotte met defever-i

woede 1 vermits fy fich onder foo vaft

ecn befchermingh fagh.

Terwyl fy beuch in haeishuyshou-

dingh , en in d'opvoedingh van haer

dochter was , die alree houwbaer be

gon te wotden , befloten twee dieven,

vcrftaen hebbende , dat fy het houwe-

lijcksgoct van haer dochter al ineen

kift vaerdigh hadt , en wetende dat fy

niemant anders in haer huys hadt , dan

een dienftmaet , eneenknecht,diein

de ihl iliep , defe fchat te ftelen. Sy

gheraeckten hçhtelijck in de ftal,daer

fy deknecht , in flaep legghende , ver.

worghen. Maer fy,niet wetende hoe

fy in huys fouden komen, daer defe

vrouw, met haer dochter en dienfl-

maegty»
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maeght , in befloten was,maeckten al

de beeile los, die in de ftalgroot ghe-

druys begonnen te maken. De vro«w

door dit gheraes wacker gheworden ,

beval aen haer dienfttnaet de knecht

teroepen. De dienftmaet ,hoorende

dat de knecht niet antwoorde? opende

dedeur vandeftal, daerfy, ghelijck

dé knecht , verworght wierdt. Sy, dit

gedaen hebbéde, klommen om hoogh

doodé oock de moeder en dochter, en

ñamen al't goet , dat fy in dit buys

yonden. Sy, dit ghedaen hebbende,

klommen weer over een muer3 daer

over fy in't huys ghekomen waren.

Daer verliepen veel daghen, fon

der dat men iemandt uyt ditbuys fagh

komen. Degheburen vetwittighden

dieshal ven t'gherecht hier af, dat de

deur openen dc , daer men , in ghetre-

den fijnde , vieï dooden vondt , tot

groote verbaeftheydt van ider. De

maghen van de vermoorde Weduwe ,

aen de dryghinghen ghcdenckende ,

daer
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daer afwy gefproken hebben, en over

de welck iy dickwils aen hun ghe-

klaeght hade , deden hun bericht daer

af aen't gherecht , dat hem terftont

vanghen dé. Defe man , van hact tot

defe vermoorde aengeprickelt,en fich

onfchuldigh van de moort ghevoelen-

de , fpottein't begin met het gerecht ,

en , als over d'ondergang van defewe-

duwe verbleyt , feyde opentlijck dar,

foo fy hem tot haer gemael ghenomea

hadt , die ongheluck niet ghefchiede

fou fijn. Men ondervraegnde hem.

Нy loogende alles. Maer de pijnbanck

dé hem een andere tad fpreken ; wane

de pijndaer afruckte alles, dat hy nict

ghedaen hadt, uijt fijn mont. Dege-

heele ft adt , teghen defe man aenghe-

prickelt , die fchuldigh in fchyn, maer

onfchuldigh in der daet was, riepen

kreet, datmen hem ter doodt brengen

fou. De Rechters wilden beyden, en

dit vonnis fchoríTen , om dat hy , buy-

ten pijn fijnde, grouw slijck fwoer,dac

E hy

»
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by noyt cher op ghedacht hadt. Maer

hetgrou begon te morren , en ecn op-

loop teghen d'overigheydt te maken ,

die ghedwonghen was het vonnis te

verhaeften , en hem te verwyfen tot

levendigh gherabrackt te worden. Hу

leedt defe ftraf en betuyghde tot aen

fijn uytterfte adem, dat hy defe moort

niet bedreven hadt.

De Moordenaers waren met d'an-

derenin'tghedrangh, en kreten luy-

der dan d'andere omftaenders , tegen

defe ghewaende moordenaer. Godt

liet ondertuffchen eenighe maenden

daer naer toe , datfy door eenigh fil-

verwerck, dat fy in't htiys van de We

duwe gheftolen hadden y ontdeckt en

betrapt wierden. Sy beleden doen *

fonder andere pyningh, dan die van

hun geweten , naecktelyck de moor-

den , die fy bedreven hadden. Doen

was het tydt voor d'overigheytomde

beroerte van't volck te beftraffen , en

in't ftraffen van dcfen, aen de menigh-

te
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te te vertoonen dat fy voortaen niec

foo haeftigh fouden fijn , en t'gerecht

gheen ghewelt aendoen , maer dat vry

in fijn Kandel laten.

ifw klücht'tgbs m verfoetingb van't voor-

gaende.

KOningh HendrickAe IV.ftôt eens

om in feker Stedeken te komen ,

welckers inwoonders feer rou , en on-

gepolyftert waren; Doen fy nietwif-

ten , hoe fy hem moeften in halen , en

wat fchenckaefie fijn Majefteyt moef-

te ghedaen worden , fchoot hiin voor ,

hoe^een hunner mede-borgeren , over

etlijcke jaren te Parys gheweeft was,

welck luck gheen van hun allen oyt

ghenoten hadt ; Daer wierdt dan goet

ghevonden , datmen fijn oordeel , in

ioo grooten faeck moeft hooren; want

cens te Parys gheweeft hebbende ,

moeft hyfichop foo wightighe voor-

vallen, beterals fydeden, verftaen.

£ 2 Soo
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Soo de quant ontboden en ghekomen

was , verhaelden fy in't breedt , de ge-

weldighe fwarigheydt , daer fy in wa

ren , om dat hun onbekent was , hoe

de Koningh verwilkomt moeft wor

den. S y baden hem , dewjl by te Pays

¿seweeft badt, fija goetduneken daer over

te verklären, en tefeggben watfcbenckagie

fj bem tan bun Landt-vrucbten behoorden

te doen; dewyHer gheen andere waren,

als vyghen en pyn-appels, van welcke

twee foorten fy de Koningh , de gene

die hy t'alderghevoeghelijckfte oor-

deelde, fouden aenbieden: Defe man,

gheweldigh hoogh in fijn wapen , om

dat hy overeen йесk wierdt aenghe-

fproken , waer in hy alfoo onkundigh

was als fy , evenwel de betweet fpelen

willende , gafvoor antwoordt : dat fy

hem fouden laten betyea , raede hun ,

de Koningh met vyghen te befchenc-

ken, en fy, datmen ies-filvere bec-

kens fou laten maken , om die flagh

van vruchten daer in te doen, j Met

een
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cen fou hyer voor uijt gaen , en vyf

der aenfienlyckfte van de Stadt, moef-

tendeoverighe achter aen draghen,

die forghen louden , van hem , in alles

juyft naer te volgen , op dat fy in geeh

dingh in't minfte moghten verfchil len.

Doende beckens nu ghevuk waren,

lietmen de Coningh aen-dienen , dat-

ter eenige van de Stadt daer toe ver

focht , hem verfochten te begroeten ;

Syn Majefteyt de hun in-komen : die

de reft fou aenleyden, ftapte voor uyt,

en fonder acht te nemen , dat hy twee

trappen af moeft gaen, het hooft in de

windt ghefteken , en recht overende

ftrevende , mift hy niet, van foo langh

als hy was , ter aerdt te vallen. De

vyfandere die hem volghden , order

hebbende, van hem in alle dingen per-

tinentelijck naer te bootfen , meynen-

de , dat het een diepe eerbiedenis was,

die de Coningh op foo een manier

moeft ghedaen Worden , faelden niec

van íich oock, foo veel als fy waren ,

E 5 ter.



loi - 'Dedroe'Ve

ter aerde te ftorten , en hun vyghen ,

ghelyck die voor uyt tradt,ghedaen

hadt , wydt en fydt te ftroyen. De

ftaet van hovelinghen , foo uytfpoo-

iighe ape-treken befchouwende,raep-

ten de vijghen in allerhaeft op , en

ivierpenfe defe gauwe Gefanten naer

de kop , die van d'aert opgheftaen

fijnde , hun befchaemden Leytsman

volghden , en hem tot fijn huys toe

verghefelfchapten : Paer-washetdat

hem fijn mede-mackers , in tegherç-

lwoordigheydt der uytftekenfte van de

Stadt , die de uytkomft van denhandel

verwachten , groote danckfegghin-

ghèn deden , hefFende Gjnvernurt ten

hemelivan weghen den treffelijcken

raedtdiehy hun ghegheven hadt, van

fijn Majefteyt met vijgen te beíehinc-

ken, want feyden fy, Soo bet pp-ap-

felsgbeweeßwaren , ons datßeenigb tuygb

gbeljck^fy de vygben deden , mer t'booft

werdende , was bet duyfent tegben een gbe-

Vtefly fio wjer t'leven af-gebragbt baddeu.
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Ve beereljcke Vraegb.

EEngodtvreefende Edelmä , quam

een feker loffrou te gemoet ,

heelkoftelyck ghekleedt, en met de

borften naeckt gaende; dies hy haer

vraeghde. Mevrou, is datvleefchte

koop i fy antwoorde grammelijck ,

neen,foofluytdan, fyhy , voortaen

de winckel toe.

Ve goecte les. . ' ¡

SEker oudt Philofooph , fijn fterf-

uer voelende ghenaken , gaf fijn

Soon defe les ; Dat hy gheen vremde

tot fijn kindt föu aennemen; Dathy

niet veel met groote Heeren fou om-

.gaen;En dat hy fijn gheheymenaen

fijn vrouw niet fou openbaren. Wey-

nigh tijdts , naer dat hy gheftorven

was , nam de Soon voor de vermanin-

ghefijns Vaders te beproeven ; ne-

E 4 men-
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mende van de ftraet tot dien eynde

opeen arme en onbekende jonghen ,

die hy opvoede , als fijn eyghen , en

maecktehemby Teftament, erfghe-

naem van al fijn goederen : Ditghe-

daen hebbende , maeckte hy hem fon

der ghemeyn , met de Prins van t'iant,

dieeen witte valck hadt, die hy feer

beminde « en op feker tijdt , als hy al-

leen by dis valck was , nam hy die , de

felve bedecktelijckinfijn huys bren-

ghende , waer hy die feer forghvul-

digh op-voede; Daer Hep eengroot

gheroep door de Stadt , weghens defe

divery , en de Prins was daer over

feer t'onvreden « fwerende dat hy, loo

den diefontdeckt wierdt , hem fou la

ten hanghen. Нy openbaerde defe fijn

diefte aen fijn huys-vrouw, feggen-

de , dat hy de Voghel ghedoodt nadt ,

orn hem , foo hy fy , te wreken , van

t'onghelijck dat hem de Prins gedaen

liadt, verfoeckende, vermits fijn leven

daer aen hingh t'fcl've niet en wilde o-

pen
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penbaren. Eenighe daghen daer naer >

maeckte hy krakeel met fijn huys-

vrouwal willens , en naer haer wat

gheterght hebbende , borft fy in toor-

nigheydt uijt , hem vcrwytende, in

teghenwoordigheydt van eenighe bo-

den van de Prins , dat hy de valck ge-

doodt hadt. Het wierdt dadelijck aen

de Vorft over-ghebraght , dies by be

vel gaf, datmen dadelijck , fonder ee

nighe ghenade , defe moordenaer van

de valck fou ophanghen.

Doen de ghevanghen op t'Schavot

quam, wilde niemancjt fijn Beul fijn,

vermits de Scherp-rechter even te vo-

ren was oyerleden : en als uijt gheroe-

pen wierdt, oft hetniemandt om een

ftuck gelts doen wilde , quam dade

lijck de jonghen , die hy op ghevoedt

hadt , te voorfchyn , fich aenbiedende

t'felve te doen , meynende daer door

terftont in't befit der goederen , die

hem by Teftament ghemaeckt waren,

te körnen. Maerdoenriepdeghevan-

E 5 8hei>
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ghen over luyt ,fegghende, dat hyde

Voghel nktgheftolen noch ghedctodt

hadt , maer d at h y hem bewaert hade,

en noch leefde; t'welck den Prins ae n -

ghedient fijnde, en verftaen hebben-

de , waerom hy het ghedacn hadt,ver-

gafhem alies, en beval dadelijck de

jonghen in fijn plaets op te hanghen ,

ende yrouw te branden : Aeagaende

de veroordeelde,hy prees grootelijcks

deleeringhe van fijn Vader,diehem

foo goede vermaninghen ghegheven

hadt.

Vande groote ließe entrome tuffcben den

- Leeuw ende Androdus. . .

DÉ Rme/wnplegheneertijdtsdie

manier te hebben , dat fy die

geen, diedoor haer leven ende quade

daden dedoot verdient hadden,in een

ronde circkel ftelden, en by haer , als

tot een fpecbkel en fchouwfpel , in

lie ten grouwfamc Dieren* als tewe-

ren,



Ende blyâe werelt. toy

ten , Leeuwen , Stieren > BmetíyHondeп y - . •.

en dierghelijcke, die met de menfcheh

ftryde ende haer eyndelijck dooden

i moeften. Nu ghebeurden't , dat een >

met name Androdus , ooek defe Die

ren voorghefteltjwierdt. Defe wierdt

terftont van een fchrickelijcke Leeuttf

ghcfien,die naer hem toe quam geloo-

pen, Androdum noch veel fcherper als

te vooren aengryfende , eyndelijck

bleef defen leeuw ffil by hem ftaen ,

i liefkoofde hem met het quifpelen van

» fijn ftaert , en leckte hem met fijn

tongh. Androdus die nu fchier uijt vrees

half doodt was , begon weder moedt

te vatten , befchouwde den Letutv

mede foo/langh , tot dat hy hem ten

letften kende. Defe twee, Androdus,

ende den Leeuw begonnen malkan-

deren doen groote liefde en vrient-

fchap te betoonen : waer over hem de

Keffer foo wel , als het omft aéde volck

haer verwonderde : wierdt derhalven

voor den Kejfer ghebracht , en ghe-

• — ii " • vraeght:

i . i '.
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vraeght: toe dat ditinfijnwtrck.gingbf

Waer op Androdus hem de heele faeck

in volgender voeghen verhaelde : Als

dathjrvoor eenigbe jaren een dootflagb be-

gaenbebbende envlucbtigbfände , hem in

ten bojfcbagte in een Spelomk. verbergbde ,

alle uer de doodt vemacbtendt alwaer de-

fen Leeutf by bem quam , die bemfijn recb

ter voet op defilmt leyde , feer bußende en

de groot misbaer maeckende. Als Andro

dus den voet nu wel befagh en ver-

merckte vol bloedts te fijn , trock hy

hem een groote fplinter daer uijt

t'welckden Leeutpho grooten dienft

dede, dathy daer voor veel jaren by

hem bleef, hem daghelijcks fpyfe van

andere Dieren toevoerende , die hy in

de Son koockte , en heeft alfoo fijn le

ven daer op ghehouden. Maer eynde-

lijck raeckten hy wederom naer Roo-

• men , a! waer hy by de kop ghevat , en

de Leeuwen , en andere veel ontem-

lijcke Dieren tot een roof voorghe-

ßeltwieidt, daer t'ghecnnu gebeurt

was,
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was, dat fy ghefien hadden : dat,na-

mentlijck, de leeuw hem alsfijn ou-

den Medecijn-meefter noch kende ,

waeromhyhem gheen fchaden [heeft

willen aendoen. Hier door heeft den

Keyfer hem ende den leeuw doen vry

en los ghelaten , het volck met bloe-

men tot een teecken van vreughde op

haer werpende , en daer onder defe

volghende woorden roepende ; H 1 с

est Leo Hospes Hominis

Hic est Homo Medicus

Leonis. Hier naermaels heeft de-

fe Leeuw nimmermeer Aadrodum wil

len verlaten , maer volghde hem fijn

leven langh als een Hondtjen.

DeTjnutnit van Aftyages : met de gbt-

boorte ende opvoediпgb van Cyrus.

ASy4g«,ConinghinMfrf,i,droom-

de eertyts van fijn Dochter Man-

dane ghenoemt , dat een grooten Wp-

rm(kjù\K haer buy«к wies »die ficho
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ver heel Aßen verfpreyde. Hier uîjt

befloothy dat fijn Dochter eenseen

Soon baren foude, die over heel Aßen

hetghebiedthebben foude: gaf haer

derhalven een Man van geringhe con-

ditie , in haer Hchten-ftaet. Alsfy nu

van een Soon fwanghcr wierdt, ende

hem ghebaert hadde , nam den Co-

ningh , haer Vader, dat kint totfich

ende gaf het aen fijn ghetrouwen Die-

naer Harpagus ghenoemt, ende beval

hemdathy het ombrengen ende doo-

den fopde. Harpagus do rft fich niet an

ders teghen fijnen Coningh betoonen

als dat hy dat ghewilligh doen , ende

int werck ftellen wilde, maer hy heefc

het kind t niet ghedoodt , maer aen een

Schaep- herder ghegheven , ende bade

die , dat hy het kindt wilde ombren-

ghen. De Schaep-herder neemt het

aen ; met het felve in't huys kornende,

fiet hy dat fijn Vrouw doen oock juyil

eenjongh kindt ghebaert hadde, wore

derhalven van fijn Vrouw bepraet,dat
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hy haer kindt nemen wilde , en dat

vreemde haer wederom gheven , dat

wilde fy voor haer eyghen kinc opvoe-

den. t'Welck oock alfoo is gefchiedt;

dir kindt nu wierde ghenoemt Cyrus.

Cyrus wies op , meynde niet anders

oft hy was dees Schaeps- herders

Soon. Nu quam Cywweens met ande

re kleyne Boertjens te fpelen,die oock

in dat felfde Dorp woonden t en hy

wierdt in dat fpelen van haer tot Ko-

n'mgb ghemaeckt. Nu was daer een on-

der al defe Boere-kinderen die Cjrus

( als Koningb ) fijn ghebodt niet vol-

voeren wilde , defe litt Cyrus doen

ft raffen ende ftrenghelijck flaen van de

andere. Defe eeflagene jonge klaeght

het felve aen fijn V ader.deVaderont-

boot den Schaep- herder met fijn Soon

Cpus voor den Coningh Aftyages, AÜy-

ages nam nauwe achtinghe op de ghe-

daente ende manieren van defejon-

ghen Cyrus , ( want hy was hem ende

fijn Dochter 1eer gelijck,)ende kreegh

..л alfoo
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alfoo dadelijck achterdocht , vraegh-

de derhalven den Schaep - herder

fcherp, dathy hem fegghen foude,

waerbjdtt kindt gbekregben haddei Hy

heefc het niet willen loochenen , maer

feyde : dat betbem door Harpagus over-

gbelevertwas. Hier uijt bemerckte hy

nu , dat het fijn Dochters kindt was ¡

op dat hy hem nu mocht quyt worden,

fondt hy hem naer Perfieti naer fijn ou-

ders, daerbleef hy foo langh tot dat

hy fijne voile wafdom verkreghen

hadde. Doen braght hy daer naer door

hulp van Harpagus een groot Heyr-le-

gher t'famen , voerde met fijn Groot-

vader Aïtyages een fwaren Oorlogh ,

overwonhem, ende verdreefhem uyt

fijn Koninckryck. Dit is die Cjrus,dic

Monarch is van Perfien ende Medien. De

oorfaeck nu dat Harpagus den Coningh

Afyages ontrouw wierdt , was defe :

0m dat Afyages den eenigben Soon, noch een

jongb kindt van Harpagus, hadde laten doo-

dent in ßucksn bmrtn > kmkfa , ende

eju
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eyndelijckjten Harpagus onwetendt te eten

ghegbeven, ende naer gbedaene maeltydt

hem bet Hooft, de banden ende voeten in ее»

korfbaddt late voorfette: ende dit liet den

Coningh daexom doen, emdatbj Cyrus

met haddegedoodt , maeraen den Schaep-

berder orergelevert. Defe grouwelijcke

daet heeft Harpagus gewroocken,door

dien hy Cyrus tegen Afyages opmaeck-

te , ende het kryghs-heyr hem in fijn

banden ende macht gar.

Den Bieren Edelman.

SEker Boer, van gheheel groote

middelen , doch van flecht ver»

ftandt , quam eens voor Keyfer Hen-

ricus , fegghende : Genadighfte Heer

Keyfer , ick wilde wel , foo't uwer ge-

nade beliefde,een bé aen u verfoecken.

De Keyfer vraeghde wat die bé was ,

Genadighfte Heer Keyfer,fy de Boer.

ick dorn u niet fegghen. Wat is het,

de Keyfer weeri Ghenàdjghfte Heer,

'уГ«7 . fy
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fy de Boer , ick en dorfniet. Wilde ,

fy de Keyfer, verfoecken eeenigh par

don voor iets dat ghy mifdaen hebt ? \

Neen , Ghenadighfte Heex Keyfer, fy

de Boer, dat en is het niet. Wilie fy de

Keyfer , van u fchulden vry gefproken

fijn, Neen , Ghenadighfte Heer Key

fer, daten is het niet. Wilie íy de Key-

fer,íchout van u dorp fijn. Neen,Ge-

nadighfte Heer Key(er, fyde Boer,

dat en is het niet , t'fou op een duy-

fent gulden dry oft vier niet aenko-

men, kan ick maer veikryghen t'geen

ickwelwou. Wat is't dan, fy de Key

fer ? Ghenadighfte Heer Keyfer fy de

Boer , ick dorf niet. Wilt ghy dan

Ridder gheflaghen fijn, fy de Keyfer.

lafoo een bruj wm bet , fprack de Boer.

De Keyfer weer: fit dan neer,en ick fal

u Ridder makcn , hy dé het, en terwijl

de Keyfer hem met een fweert in de

neckfloegh, liet hy van achteren een

dappere , raet wat het is , vlieghen.

Schelm , fy de Keyferghy fult fterven

want
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* want ghy befpot de Ridderfchap : Gc-

nadigbfte Heer Keffer , fy de Borr, doen

ommers den Edelman dm m quam meeft

den Boer daeruijt.

i i ff■

iVondei lijcke endeÇnoode dievey ten ttjdeu

des Komngbs Rhampfmiti : J

HErodetus verhaelt een wóderlijcke

Hiftorie van een -liftighen Dief ,

op defe voighende wys :

Rhampßnttus , Coningh in Egypten t

heeft meer aen goudt ende ill ver ghe-

hadt alsoyt eenigh Monarch des We-

relts. Op dat hy defen fchat te beter

bewaren mocht , heeft hy een nieu-

wen ende diepen Toorn ppbouwen

laten i en het gelt daer in gheley t. De

Bouw-meefter maeckte in de muer

een fteen , dien hy uijtnemen ende we

der infetten kon , fonder datmen dat

eenighfms konbemercken. Door dit

gat kroop hy altijdt in den Toorn , en

haelde daer foo veel gelt uijt als hem

• ♦,«•/ ■ •• lufte
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lufté ende gheliefde. Als hy nu fter-

ven foude, openbaerde hy dat felfde

gat aen fljne twee Sonen, die.ghe-

liick haer Vade r , oock in den Toorn

klomjnen , ende daer uijthaelde aen

geldt naer beliefte, Doen de Coningh

Rbampfinim merckte dat fijn fchat ver-

minderde , ende doch gheen ingangh

daer toe vinden kon, heeft hy heyme-

lijckeftricken in den Toorn ghefpan-

nen. Als nu defe twee Broedersdes

nachts weder in den Toorn klommen

wort dé een«ftVan haer in den ft rick ge*

vanghenláo^at hy nu niet bekent

foude wordéjh%ckte hem fijnBroeder

de handen en het hooftaf, nam het

metfich,en ftopte het gat weder toe.

Daeghs daer aen Het de Coningh het

doode lichaem aen degaighe hanghen ,

hopendedat ííjn bloetverwanten het

lichaem daer foudenafvoorderen. De

overgheblevene broeder wilde het

doode lichaem gaern van de galgh

loíTen, bedacht derhal ven defe hítig-

\ V. • - heydt:
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heydt : Hy voer voor by de Galgh, in

hebbende een voeder wijn , ende ílei

de Geh doen aen oft de wijn uijt liep.

De Galgh -bewaer<icrs liepen daer

* heen om hem te helpen , hy liet .doen

defe al den wijn uijt-drincken , waer

door fy droncken wierden, en in flaep

vielen. Hy gingh doen heen,ende nam

ííjn doode Broeder vade galge,bracht

hemnaerhuys ,ende liet hembegra-

ven. De Coningh hier over verwon-

dert íijnde , beval ííjn Dochter, dat fy

by alle Mans-perfoonen flapen foude,

op dat fy ghewaer gheworden mocht ,

wie fuleks ghedaen hadt ? Die't nu

ghedaen hadde , quam oock by de

Dochter te flapen,en bekende , dat hy

in den Toorngheklommen,fiin Broe

der het hooft afghehackt , en hem van

de galgh ghenomen hadde« Defe nu,

doen hy naer des Coninghs Dochter

toegingh , hadde iijn Broeders handc

mede ghenomen. Als nu de Dochter.

naer , hem quamp te grijpen ,
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ende by de handt vail houden wilde ,

. Ласk by haer fijns dooden Breeders

handt toe, die fy aengreep, en vaft

hieldc , maer by ontftipte het. Als de

Coningh Rbampfinitus dit hoorde , ver-

wonderdehy hem noch meer over de-

fe fijne fcherpfinnigheydt ; liet der-

halven opentlijck uijtroepeh , dat die

gbeen, die dit gbedaen hadde, hemfonde

bekent maecken: by foude met alleen met

gbeftraft worden , maer oock. des Ktningbs

Docbter totfijn vrouiv bebben , en naer bent

oockbet Kontnckryckbeerven, en Kemngb

worden. Op defe belofte gingh den

Dader defes heen , ende maeckte íich

aenden Coningh bekendt. Dien heeft

de Coningh doen, ( om fijn belofte en

woordt naer te komen)fijn Dochter

toteen vrouw , en naer fijn doodc

hem het Coninckryck tot eenerfdeel

ghegheven.

Gygis
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Gygis R'tngh van ongbemeyne endewon-

derlijcks kracbt.

DEn Philofooph Plato befchryfc

in Cyntwcede Boeck.de República,

defe volghende Hiftorie van Gyges'vx

defer voeghen :

Als Gjrges, fijnde een Schaep-her-

der in Lydien , fijn Schapen op het velde

fagh gaen weyden, ontftondt daer on-

verfiens een groot On-weder, don-

der , blixem , oft flagh-reghen , en

dierghelijcke, ja fulcken onweder was

het , dat de aerde haer door een aert-

bevinge open dede.en van malkanderé

ghefcheurt wierdt. Gyges maeckte hem

loo ftout en koen , en gingh in defe o-

pfen ghedaenefcheure der aerden,daer

hy veel wonderlijcke dinghen te fien

kreegh, Onder anderen Fagh hy daer

een groot Peert uijt koper ghemaeckt

welck Peert inwendigh hol was : In

dit peertsfijde was een venfter, daer

-'•tí door

-

$



120 De droeye

door Gjgtsxzi het peerts buyckfagh ,

befpeurdedaernu anders niet als een

doodt verftorven Mannen lichaem ,

moeder naeckt, fonder eenige pronclc

oft cieraet, uijtghenomen eenen ringh

die defen verftorvenen Man aen fijn

vingher htdde: Defen ringh heeft Gj-

ges hem van de vingher ghetrocken ,

ende is daèr mede wegh ghegaen. De-

wyl 'Gygesba. defen ringh aen fijn vin

gher droegh, Wierdthy ghewaerdae

hy onfichtbaer was , en vande om-

ftaenders niet ghemerckt wierdt dae

hy teghenwoordigh was. Beproefde

derhalven defen fijnen ringh mee

t meerder vlyt en neerftigheydt , be.

vondt nu dan,datfoo wanneerhy le

fteen defes ringhs naer fijn lyf toe-

keerde , dat hy dan onfichtbaer was ;

en als hy dien fleen van fich wende ,

wierdthy weder ßchtbaer. Нy begaf

hem nu aen t'hofdes Coninghs in Li

dien, maeckte hem daer foo menigh-

mael als hy wilde onfichtbaer : Hy

V fliep

ê
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fliep by de Kqningin ; Hy doode den

Coningh , en hielp hem aen leant : Hy

vryde de Koningin weder , kreegh

haer,ende wiert alfoo uijt een Schaep-

herder door hulp defcs ringhs een Ko-

.ninghrii,.

V'j '~- Den ongbenooden Gaß,

EEndoortrapt Spaenjaerdt, opde

vrye flemp dapper af-gevaerdight

hoorde veel íegghen van de groote

neerftighéydt , die feker ryck man,ont

veel gelt te winnen , aenwende j oock

hep t gherücht , t'gheen waer was, dat

hy een goede tafel hiende Spaenjaerde

achte, dat defe rijckert te flim was,om

van eenigh gelt , door Ioosheyde^ghe-

fnoten te worden, dies hy hem lier ge- 1

noéghen , hem maer een goey mael-

tijdttWftelen j От hier toe te ko

rnen, hadt hy d'uer , wanneer de ryc-

kett aen tafel gingh verfpiet,en klopte

j uy ft op die tijdt als hy middagh-ma-

F len
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len fou , aen de deur ; een jonghen die

openende , vráeghde hy , oft t'Heer-

fchap t'huys was j* die ja antwoorde;

kan ick hem fpreken , hy weer i Niet

wel fy de jonghen , want hy is'bereydt

te gaen eten: Ey mijn vfindt, fprack de

Spaenjaerdt , gaet feght hem , dat het

noodigh is, dat ick hem ftrack fpreeck

want ick hem iet , daer aen ten hoogh-

llen gheleglien is , te fegghen heb ,

t'welckoockgheen uytftel Hj^ienkan.

De jonghen Hep , en fy het aenfijn

Meefter , die hem , hoe wel hyfijn

handen al wiefch , om ter tafel te gaen

evenwel Het in komen. Hy , dé bin

nen kornende , al die daer waren ,

groote eerbewijfinghen , en verfocht

t'Heerfchap een woordt oft twee te

'moghen in't oorluyftereh , dit toe-

ghelaten fijnde , fy hy/. Mijn Heer, in-

'diênghy luftigh fijt,ick kan u terftont

'ttíen duyfent kroonen in ghereedt

getdt doën winnen : De rycke foc-

' kert , hier fcherp naer hoorende , fy :

Dat
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Dar fou my wel dienen , maer iffer

oock eenighe fwarigheydt in ? Neen

Heer, antwoorde hy , t'beftaet maer

alleen in u felf. Segh my dan,hy wecr

wat is het ?. Mijn Heer , fy defe , dat is

van foo langhen aeifem , dat ick u die

bereydt ftaet te middagh malen, te

laugh fou ophouden ; maer tck fal,

terwtjl ghy eet , gaen wandelen , en u ,

als ghy ghedaen hebt , weer komen

fpreken: Deryckert, naer defe winft

dapper verlanghiende ,vreefde dat defe

kabouter iemandt ontmoeten moght ,

die hem dit vetje uijt de neus ftreeck;

Neen, mijn vriendt, fy hy, eetjmet

ons , en naer de maeltijdt kondt ghy'e

my met ghemack verhalen ; Oit waren

de koten, die defen hongherighe gaft

foght : even -wel liet hy hem een

weynigh noodighen ; doch ghehoor-

faemde terftondt : Hy fette fich aen

tafel, enmiffchien dien, endevoor-

gaende dagh , sniet veel ghegheten

hebbcnde , vergat niet fija pens vol te

I--;' F 2 prop*
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proppen, fonder cenighe tafeí rede-

nen , terwyl men at , te ghebruyc-

kenjdoor vreesvanfijnbekomft niet

te krijghen , ftofFerende fijn buyck

voor dien ende volghende dagh, niet

vergetende de fpijs met wijn dapper te

bevochtighen. Dé maeltijdt ghedaen "

'ende koft opghenomen fijnde, nam

de ryckert , die vaft op de buyt vlam-

. de , fijn gaft by de handt, fegghen-

de .-Gaenwy in mijn vertreck, daer

vfry van defe faeck breeder fullen fpre-

ken: daer fijnde, vraeghde hy, oft

dit profijt feker gongh , en oft in ghe-

reetgelt , ghelijck hy gheieydt hadt ,

beftondt? Ia myn Heer , fy d'ander.

Is't niet foo dat ghy u Dochter uijt-

ghetrout , en daer twintigh duyfent

■fcroonen até ghegheven hebt/' Waer

" op ja gheantwoordt fijnde , voer hy

voort; Noch hebt gyder een , die on-

ghehouwt is , denckt ghy met haer

oock foo veel niet te gbeycn als fy

' trouwt?Dat*s betämelijck, fyderyc-

У. kcrt.
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kert. Wel , fy de Spaenjaerdt foogby

batrmy ten bouwelijck wilt gbeten , ick^

fal my met thien diiyfent kjoonen latengbe-

noegben,pet deer thien dujfent kjoonenin

, gbereedtgeidt veor и gbewonnen. d'On-

noofle ryckert was foo onftelt van

dus uyc - gheftreken te iîjn , dat

fay hem al vloeckende , t'gat van de

deur wees, daer d1ander die van te vo-

rendie rekeninghal ghemaeckt hadt,

fich weynigh aen ftoorde, maer-fijn

wegh gaende , de rycke fockert voor

djn middagh-mael uijtlachte.

Opeen Sinne- beeldt.

EEn fin-rycke , willende icts u) t-

beelden , nam een decl doodts-

boofden , klom op een bergh , en lietf

feghelijck vallen ; ftracks rolde elck

iijns weeghs , dies hy aldus uytvoer ;

Vecl koppen , veel íinnen j noe is'*

moghelijçk dat een land^. fonder. ee'ri

Opper-hobft beftaein кaп У want. çén'

ieder wil fijns weeghs.- ' ' F 3" ' ' ï)e .



ïi6 -Фе drvéVe

De Chiomareri.

»*

DAer ghebeurden , indefe leñe

qorloghen van BûytflàiitVnft j

d'otferrompelingh van een Sradr; daer1

afick'de nâem verfwygh, op;een ïeftM»'

daglmveekloeckitioedige dadén vatt'

twee fyrouwen , daer aFd een gebouwt'

en d'ahder onghehouwt was,die groo

te ghelijckheydt met u'utjtvoeringh5

van d'oude en vermaerdè Chiomaris7

bebben.

Daer was een , in de verdelgingh

vandefe Stadt , daer in alie moort, ge-

welt en plonderingh ghedaen wierdt ,

een kryghsknecht , die , een gehouw-

de vrouw verkracht hebbende, en nieli

vernoeght met haer van haer eer be-

fooft te hebben , haer noch de pooek

opdekeel fette, om te weten waer

haer geldt was ,, oft waer fy haerju-

wcelen verbdrghenïladr. Sy die niets

dan wraeck,ten rtéus en mondtuijt

blies,
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blies , veynfde verfchrickt te Cjn ,

fchoon het anders was , en , hem ghe-

vvenckt hebbende om fachtelijck te

fpreken, luyfterde hem in't oor ,dat,

fy hem by nacht in de fchuy lplacts fou

brenghen, maer datfy hembadtdac

hy eenigh deel aen haer fou laten , от

haernietgheheel elendigh te maken.

De kryghsknecht bewillighde t'gheen.

dat fy verfocht. Sy bracht hem des

nachts in de naefte kerck, dieoock ,'

ghelyck het pverijghe van de ftadt ver-

delghtwas. Sydeheui, door t'afrol-

len van een fteen , een kçlder орeпeгь

daer haer voor-ouders in begraven

waren , en feyde tot hemdatalhaer

juweelen daer in befloten waren. Sy

was foo ftout en fterck , dat fy dele

groote íleen voor de mondt van dit

grafrolde , doen defe onbefuy fde daer

in ghetreden was , die , daer ghelaten

fijnde i van hongher»en ftanck ftorf.

Haergemael, onder degevanghenen

gheftel t , betaelde fijn los gelt, en was

> i ? 4 van
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vandefewraeck foo vemoeghtidat hy

* haer waerder , dan te varen hielt. ' • "

Een Dochter van de felve Stadt,

door een ander kryghsknecht gefchÖ^'

den , en ghèparft ми áeplaetVté'hoe-! j '

met) , daerhetkofteHjeklreiiùysghe^

waet was , feyde tot hem , dat men

aide ketenen ,juweelen, bet gout,

en t'filverwerck metter haeft in de put

hädt gheworpen , doen глeй gherucKi,0

van dat de vyant in de Stàdt was ,

hoorde. De kryghs-kñechít iict GcfT4

daer in dalen , om al t'gheen , dat, géü \

lijck hy meynde , op de gront was , ice :

viffchen. Maerfy verplettehem daer

in met fteenen , bout, en ander buys*

ghewaet , dat fy op hem wierp, en dus

haer Ichender van fijn leven beroofdéV

Сттйgbemaecki in'tUtri6¿j.

DAer waren dry Fransjes ; die

goedt chier maeckten, beloven

de Waert te betalen met geldt van een

Beeren
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Beeren Huyt, die in een bofeh ghe-

leghen was , groote fchade deet , den

welcken fy vangen en dooden fouden :

Als defe Broeders in't boich laghen

en wachten , foo quam den Beer aen ,

fy hem fiende koofen t'haefepat; maer

een die hy achterhaelde , viel voort

neer,en bleefligghen alsdoodt^den

Beer by hem kornende , treedt hem

met de pooten , en roock hem aen den

neus en ooren oft hy leefde ;den Beer

fiende dat hy doodt was, laet hem lig-

ghen : den Beer wegh fi jnde , ilfoofe

gheen doode luyden niet en meughen,

Г00 is hy oprgheftaen , en by fijn twee

Confraters kornende , vraeghden oft

hy noch leefde , en wat hem den Beer

ghefey t hadt, die antwoordt : hy heeft

my ghefeydt , dat ick voortaen gh

Teilen fal verkoopen , yocir dat

beeft ghevanghen is.
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Een toornïgben Воет.

EEn Huys-man fiende dat fijn

Kooren-fchuer door ongheluck

in brant gheraeckt was , foo komter

een muys uytgeloopen,die hy acn vat,

en in't vier werpt , en aldus uytvoer :

ô-ghy ontrouwe Gaft! foo langhhet

mijn wel ginck , en kon ick u niet ver-

dry ven , en nu het mijrf ijualijck gaet ,

wilt ghy myn verlaten ; holla , ghy

moetdaer blyveh.

îen exempel vâh ware ende gbetrwwe

. . rrientfchap iußchen Damon en

• . Pythias.

. • • *

D Anton en ?ythm waren twee Ion-

ghelinghen van de Pjtagortfche

Seile : defc twee nu hadden malcan-

deré foo bemint,en den eenen was den

anderen foo gheafieftioneert , dat het

fcheen dat maer een Ziel , een Ghe-

moedt,
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moedt, cen Sin, &c. in defe twee

Lichamen woonde. Ten tijde van de

fe twee leefden den grouwfamen ende

bloedt-dorftighen Tyran Djonifius, die

DAmott ( ick weet nièt uijt wat oor»

faeck ) ter doodt veroordeelde , en

een fekere tijdt , dagh en uer van fter-

ven voorftelde en voorfchreef, waer

teghen hy hem bereydt maecken fou-

de. Als Damon nu bemerckte ende ge-

waer wierdt dat by ftervcn moefl,badt

hy den Tyran met fmeeckende woor-

den, dathy hemfoo veel vergimnen,

en íoo ghenadigh wefen wilde , dat hy

eens naer fijn Ouders reyfen macht ,

door dien hy daer wat nootwendigh$

hadde te verrichten, dat hy niemandt

anders toevertrouwen ofte belaften

kon als fijn eyghen felven: dede hem

daer-en-boven defe belofte , dat hy

niet alleen tegen dien dagh , op welc-

ken hy fterven foude , aldaer foude

prefent en teghenwoordigh iijn, maer

dat hy dien tydt over fijn vertrouwden

vriendt
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vriendt Pjttbtas in fíjn plaets (teilen ,

ende tot een pandt laten wilde. Dionj-

fuis was op defe conditie te Vreden ,

en gaffíjn belofte een plaets , liet der-

halven Damon been reyfen. Pjthiat '

ftelde fich nu voor fijn vriendt Damen

ghewilligh en fonder teghenfegghen

in de ghevanckenis > weygerde oock

nietvoor hem te fterven. O wat een

groot vertrouwen en getrouwé Broe-

derfchap ! Den dagh van fterven

naeckte: Damn bleef noch uyt: Pjr

thias heeft fich hier over in't minfte

niet ontfet en bekomme it. Als nu

den dagh, tydt en uer van fterven te-

ghenwoordigh was , beval den tyran

D'tonyfius dat men lythias in plaets van

Damonhet leven benemen loude. Als

Tjrthias dit ter ooren quam , gingh by

goets moets naer het wreede moort-

tonneel, om dat fíjn vriendt Damon

dies te langher leven , en onderde

fterffelycke menfchen wandelen en

verkceren moch t. Maer fiet wederom

cen
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een exempel van broedetlijcke liefde !

want als Pythias fich nederfetten en

knieten foude , om door hct bloedt-

minnende fwaert te fneuvelcn en om

te komen , komt D*mon juyft aenghe-

Ioopen,roepende dat hy daer was,men

foude derhalven Pythias in't leven be-

houden. Dit wonder- werck heeft de

faem zçnDyonifius verkondicht,die fich

ten hooghften hier over verwonde-

rende , ley de , Hot is bet mogbclytk^, dat

de liefde twee berten engemoederenfoo vafl

aen malkander verbinden en verkjnochten

kani heeft daerom niet allen defe twee

vrienden los en vry ghefproocken ,

maer oock verfocht, dat hy als den

derden man en vrient haer gefelfchap

ghenieten moght. .: 1 < .

Hyifferwelaendie fulcken vrient opge-

jpeurtbeeft ,u>antmen pleegb te feggben*

: - . £en Vriendt in de noodt,

E en Vriendt in de doodt , J.r

ïs een koft'lyck kleyn noodt«

гя Chrifto-
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Chriftophorus Columbus vinder van

de meuwe Werelt.

DE gantftbe ronde Kloot des

Aertbodemsuyt Water en aer-

detefamen ghefet^ wort verdeelt in

eеn oude en meuwe Werelt. De oude We~

reit won ghenoemt, die, de welcke

wynu bewoonen: enbegryptin fich

Eurepam, legghendeteghen bet Noor-

demAfiam gheleghen teghen het Oo-.

fien : Africam teglien het Zujden. De

meuwe Werelt is America , en leydt naer

het Weßen: endefe nieuweWerelt nais

even foo wel in den beginfel der

Scheppinghe des Hemels ende der

aerden ghefchapen ende ghebouwt,

als de oude Werelt,nner fy is ons (als in

de oude Werelt woonende ) niet eer be^.

kent gheworden als ontrent voor 158,

jaren. De Hiftorie bier van luyt als

volght . ; ... ; i

Chriñopbom Columbus , gheboren

vj te



Ende blyde iverelt. 1 35

te Genua in Italien, ecn ervaren ende

gheleert Natuer-kender , wandelen

de menighmaels doen hy in Hiftanien

was aen denOever des Zees, wierdt

eyndelyck ghewaer , datop feeckere

tyden des jaers ftercke en langhdue-

rende Winden over het Meer waey-

den ,uythetTVe[{en kornende. De na

tпer hadde hem nu daer in alonder-

wefen , dar alle winden haren eerften

oorfprongh uyt de aerde hadden

inurmurecnle derhalven by fich felfs ,

en verfekerde íich ten laetlten, dat te-

ghen het nedergangh der Sonnen over

de groote Zee , noch een Landt wefen

moeft, daer defe Winden haren oor

fprongh van daen hadden. Heefthier

op voorghenomen dit on/bekende lant

te foecken , indien men hem maer ee-

riighe fuffifante middelen daer toebe-

hoorende , behandighen wilde:reyfde

derhalven naer verfcheyden Conin-'

ghen > Princen en andere machtighe

Potentaten .« en gaffijn meyningh te

-.i.v ken
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kennen > verfoeckcnde om dit nieuw

Landt te foeckcn , Schepen , Matroo-

fen , Proviante en andere nootfaecke-

lijckheden : maer hy wierdt van defe /

al-te-mael uyt-ghelacchenende be-

fpottet ,,^en voor een dwaes menfch

ghehouden : even-wel heeft fich den

Çoningh in CaßUienhtea bepraten, en

ruftede hem een wackere Schecps-ar-

made vyt, voorfien met goede Pro

viant, en gaf hem wat hy vannoo-

den hadde. Columbus reyfde alfoo op

Godts ghenaden heen van Spanien ai

naer het Ooften ofte opganck der

Sonnen , in het jaer 1492. Alshy nu

eenighe daghen opde Zee ghefwerfc

hadde , en nu noch gheen andere aer-

dekon befpeuren, hebben fijneMa-

troofen aenghevanghen te morren

(want al haer Proviant vanetenfoo

wel als van drincken begon haer nu te

ontbreeckenj en maeckten hem uyc

voor een verrader ofte bedriegher :

bevolen ooek 1 dat hy dadelyçk eer hy

ver-
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verder vocr , foude weder beerenv

ende haer aen haer Vaderlarit weder

leveren , en indien hy dît weygherdeY

íbo wilden Гy hem terftont buyten

boort in dé woefte Zee Werpen. Ctf-

imnbus fich in foo groot peryckel en!

ghebaer bevihdende ï beeft fijn Má-

troofen en Schipper ootmoedelijck ge-

beden , dat iy noch maer dry daghen

fouden Willen wachten , en waer't

faeckejdat fy binnen dien tydt gheen

Landt en vonden , dan wilde hy we

der keeren ende te rugghe varen. Dit

heefthy eyndelyck door veel bidden

ende fmeecken verkreghen. Twee

daghen waren nu al verfcheenen , en

faghennocli g'heenLandt jdoen wiert

Columbtti treurigh , ghelijek wel te

vermoeden is, liet het even-welniet

mercken , maer fprack fijn Matroofen

hert in't lyf, en gafhaer moet, en ver-

fekerde haer daer-en-boven, dat fyt

eer den volghenden dagh verloopen

waer, door Godes hulp het Landt

•. ?' fouden
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fouden in haer oogh kiyghen. Als nu

de nacht naecktei, en by onder in't

Schip fat 1 klimt een van de Schippe»

jonghers boven op de Mail-boom ,

kyckt lontom, enbegintop het left

te roepen; Vier\ Vier1. ick, fien Vitт l

Op dit gheroep quamen fy al-te-mael

aengheloopen , grepen een moet,en

arbeyden foo dat fy binnen weynighe

daghen aen Landt quamen, nament-

lyck aen die EyUndemen defe fijde van

America gheleghen : Columbus nu en:

quamnietinhethceleen vafte Lande

America i maer Americus Vefpucius van

welcken het de naem behoud.en heeft

van Amertea. Alsfynu aД-tcmael aen

het Landt quamen, vielen fy al tefa—

men^ooveeldaeroock in het Sçhip

ghéweeft waren, op haer knien, ba

den Columbus ont vergiftenis, en eer-

den hem alseenGodt. Columbus liet

hier terftont een kruys van hout

maecken , en rechte dat aen die plaets

opdaer fy cerft aenghelandt waren,
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terghedachtenis eneere van den ge-

kruyften Cbriflus.

Alfoo fyn de tylanden des nieuwen

Werclts Hijpaпiola en Cuba Jamaica , '

Anno 1492. door Columbuseetñ ghe-

vonden , die betjaer daer aen met on- :

uytfpreeckelycke en ongheloovighe )

Schatten van goudt , filver en edel-ge-

ft ee nte weder naer Spanien keerde, en

deheele reyfe hoe het hemghegaen

was, openbaer en bekendt maeckte.

Vy-fjaer hier васг ,*te weren des jaers

1497: heeft Americus Vefpucius hem

oock dàer naer tefe begeven,die niet

alleen de Eylanden befien, maer oock

het vafte en piarte Landt, de nieuwe

Werelt , ontdeckt heeft , waer van

daen het clan oock gekomen isdat de

heele nieuwe werelt naer fijn naem

Jwjeriftighenoemt wierr. Eyndelijck

heeft Ferdinandus Magellams daer oock

naer toe ghefeylt, van welcken het

gencemt'wiert Magellanica : Maer nu

reyft щeп daer heenjaer uijt jaer in. ■''
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De meede Vrouw.

DAerwas tot Ferrare fekerEdcl-

man van Reggio , Gereon ghe-

noemt, die , te hoof zijnde , foo groot

een fmaet van een voornaem Heer

ontfingh, dat hy befloot fijn leven eer

in duyfent ghevaerlijckheden te ítei

len i dan fonder wraeck te blijven. En

feker , hy arbeydde foo neeiftighlijck

in dit duy velfch werck, dat hy dat vol-

brachti Hy , Bertualdus (.dit is de

naem van de Heer van Ferrare) op

fijn voordeel vindende , vermoorde

hem niet min wredelijck , dan verra-

delijck: .want hy gaf hem , naer fijn

doodt ,noch foo veel fteken, infon-

derheydtin'taenghelkht, dat hy niet

weite kennen was. Hy, dit ghedaen

hebbende , trock behendighlijck uyt

deftadt, en ftroyde gherucht dat.hy

naer Vènetien trock. 'tis de gewoon-

te van Italien, als een voorname

moorc
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moort ghedaen is , en de moordenaer

in een andere íladt treckt, feker gelt

op fija hooft te fetten. Bertualdus

maghen , begerigh naer wraeck , ftel-

' den op dat van Gereon vier duyfent

kroonen. Нy doolde eenige tijdtdoor

Italien , maer de begeerte van fijn

vrouw en kinderen te fien , en fijn

huysfaken te redden.dé hem by nacht,

en vermomt , tot Reggio komen.daer

hy fich in een kelder van fijn eyghe

buys verborgh. Sijn vrouw alleen wiil

defe verborgne nthey dt , die dickwijls

by hem quam. Defe vrouw, door

'tlangh vertoeven van haer man toe

Ferrare, daer hy te hoof naerfekere

faecken dont , daer in defe Bertual

dus, van hem vermoort, hem tegen

hadtgheweeft, hade fich tot de liefde

van een fnaeck , die fy onmatigh

beminde , laten verrucken.

Sy , haers ghemaels faken foo ver

wart fiende , dat het hem onmoghe-

lijck was vergiftenis van foo boos een

daer
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daer te verkryghen, en van foo een

. val op te ilaen , wilde hem voort ver-

delghen, om haer boel tetrouwenj

en ,degeleghentheyt daer toe in ban

den fiende, verwimghde Bertualdus

vrienden dat , foo fy aen haer 'tbeloof-

de ghelt beftelden , fy Gereon leven-

dighinhun macht fou leveren. De be-

geerte van hem fchandighlyck te doén

fterven dé hun 'tgelt vaerdigh tellen,

jae noch iets daer boven betalen. Ca-

praife ( foo wierdt defe wreede yrouw

ghenoemt) wees hunde kelder>daer

haer ghemael in was , die onder de

banden fyner vyanden, en in't gerecht

viel , daer hy fijn vonnis al ghemaeckt

yondt , aen 'twelck niets dan d'uyt-

voeringh ghebrack , die tot Ferrare,

de plaets , daer de moort gedaen was,

ghefchieden moeft. . \

Dit vanghen quam ter hoorenvan

de Hertogh , die, van't grouwelijck

verraet van defe vrouwverfchrickt ,

de volvoeringh van't gherecht op-

fchor&e.
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fchorfte. leder" meynde dat hy aen

Gereon de'fe moort vergheven wilde,

en begon daerom te.morren. Maerde

Hertogh , verder inficht hebbende,dé

defe onghetrouwe vrouw halen , en

be val, om defe grauWel te ft.aften,

dat men haer , met hacr man, jae voor

fyn ooghen , fou onthoofden , op dac

hy dit Ichoufpel voor fyn fterven , en

de houwelijckfche onghetrouheydt

gheftraft fou fien. Toen bekènde fy

datGodt,met een felve flagli, haer

onmenfchelyck ontrou , haer ontrey-

hight bed , en haèr gierighey t ftrafte.

Verfcbeyde manieren van de doode te

' begraven.

OP verfcheyde manier; aert , en

de wyfe hebben de levende

haer verftorvene vrienden Hchamen -

begraven.

i. Ten eérften foébbe fommighe

der Oudr-vadérs hetghebruyck ghe-

hadt,
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hadt , t'welck wy noch bedenfdaeghs

oockhebben, dat fy hare dooden on-

der een Sarck leyden ..enhaejr alfoo in

de aerde begroeven ; alwaer fy dan

bleven om wederom cot aerde te ver

rotten. ' - . . '..i •

», 2. Ten anderen fíjnder Tommighe

^hevonden gheweeftidle hare dooden

. jn't vier wierpen , en tot ftof en afch

.verbranden. By de Rom/nett heeft

Cornelius Sjiüa de manier eeift op-ghe-

bracht, dat men de dooden fbude ver-

branden , djt ftelden hy iri tertyden

dat hy fijns vyants Сап Штй ghe-

beendercn wederom liet opgraven,

want-hy- vaaefden dat men hem o.ock

wederom fouden opgraven als hy o-

yerleden «fas.Met dit dooden branden

is't nu alfoo toegegaea. Men droegh

veel hout op een hoop te fainen, f defe

hoop wierdertgutt одсе.р/м van. haer

fenoemt,) ende leydedaer naer ftoc-

en van Cypres - boomen rondtom dit

hout от den leelyckeu ftanck des ver-

ftorvene



Ende blyde werelt. 145

ftorvene lichaems tc verdryvt: op de-

fe ftapel houts lydé fy den dooden op

den rugghe , openden hem iljn oogen,

dac hy den Hemel aenfehouwe moeft ,

ftaecken hem een penningh ofte fe-

ker ftuck gelts in de mondt.omCWo«

voor reys-geldt te gheven , en dan

ftaecken fy het hout aen brant. Teck;'

ftonc wierpen fy oock in't vier het

gheen den verftorvenen aengenaemft

en liefft was gheweeft , als kleederen >

fwaerden , fchilden , en diergelijcke

dinghen , daer beneven oock veel

bloemen , welrieckende falven ende ,,

wortels. Acht dagen naer het verbran

den quamen des verftorvenen naefte

Vrienden, Moeder , Sufter, Vrouw

en Hinderen , en andere meer , en

verfamelden naerftigh alle beenderen

des verftorvenen en verbranden lie- f

haems , ginghen daer mede naer haer

huys, waikhen die fchoontjes afin

Wyn en melck , en fluyten die in een

kasjen , Utm ghenoemt , en fetten dac,

>w^-: G wegb
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weghendebewaeren het met groote

eerbiedigheyí.

Wanneer een man in Indien fterfe ,

en in't vier gheworpen wort , dan ver-

famelen haer al de Vrouwen van de-

fen verftorvenen by het vier > ( want

een man heeft daer foo veel Vrouwen

ais hy felverwilt, ende koft gheven

kan , ) die dan onder defe Vrouwen

den verftorvenen man het liefft ge-

weeftis , die werpt haer dan oock le-

vendigh by hem in't vier , en acht haer

datvooreen groote eer:de overghe-

blevene dan worden al haer leven

langh daerotn veracht ende tot fpot

ghehoudén. V ' .'. '

3. De derde manier van dooden te

begraven hebben ds Mgyytemeten ge-

hadtjwant defe falven der verftorve

nen lichaemen met balfem , koftc-

lycke Olycn en andere welrieckende

Speceryen ; eude dan winden fy defc

in doecken met balfem ghefmeert , en

legghen die teghfen de Son , op Hat de'
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balfem ende andere kruydenhet hée-

le lichaem moghen door-trecken.En-

de alfoo blijven de lichaemen me-

nighte van jaeren onvervuylt, jae ved

hondert jaren langh. Defe ghebal-

femde Lichaemen worden dan ghe-

noemt Mumia.

4. Ten leften en vierden hebben de

Americaners mede een byfonder ma

nier ghehadt van hare dooden te be-

graven , te weten , fy hackenfe in

ftucken , legghenfe op de Rooírer, en

bradenfe , ghebraden fijnde, eten fy

het felver op, ofte verkoopen het aen

andere lieden; en maecken haer alfoo

hier mede luftigh ende vrolijck : want

fy meynen dat fy hare Ouders ofte

Vrienden op gheen beter plaets be-

waren ofte begraven konnen, als in

haer eyghen buy ck,

G г Maxi-,
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Mdximili4tn,fmße Keffer von die notm .

WIerdt.kortnaer fijn huldingh,

van de Joden , met een goudcn

korfvol goude Ajeren , om fijn gonft

te verwerven, befchoncken : doch fijn

Majefteyt liet d'aenbrenghers opfluy-

ten en wel voordiffchen : De joden

verfoghcen , naer fommighe daghen ,

datmen aen hun d'oorfaeck , van dit

bedryf t wilde kont doen. Strax gaf

de Keyfer tot antwoordt: De Hoen-

deren, waer van fulcke fchoone Aje

ren komen, moetmen, nietin't wildt

laten loopen , maer , wel bewaren.

. Locben met logbmbttAtlt,

TWee Perfoonen in een ghefel-

fchap pooghden elck om t'feerfte

wonderlijckc dingen te vertellen; den

ecncn verhaelde een koole in feker

Lande ghefien te iiebben , onder de

welcke
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welcke wel duyfent en vyf hondert

Mannen te Peerde voor den reghen

fchuylen konden , den anderen feyde

dat by in een ieker Landtfchap eenen

koperen Ketel badde fien maken , aen

de welcke bondert Mans waren ar-

beydende ,ende de welcke foo groot

was,dat d'een d'ander niet konde hoo-

ren kloppen; Den eerften vraghende

watfe met een ioo grooten Ketel wil

den doen, antwoorde den anderen,

firmtck¡en die omugroottkaoUdmintt

hocken.

FtTditunduttd'terßt Keffer van die

num. N . \4

SYde, doen by fagh dat fijn Kamer-

joncker een arme vrouw , die ie ts ,

aen fijn Majefteyt , wilde verfoccken,

weghftict: Wanncer wy dearmelie-

den , als fy komen om , aen ons , iets

te klaghen , niet hooren , foo fullen

wy ghewis, van Godt , als wy aen hem

G 3 onfe
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onfe nóodt voordraghen , oock niet

verhoordt worden.

Hу fehreef , met fijn eyghen handt ,

fijn Soon , doen hy , in't jaer 1 548.

лаeг Spanien fou ghefonden worden ,

defeleer en Zcederegelen voor.

I. Lact de Godtsdienften en het Ge-

bedt, voor alle andere nootfaecklyck-

heden,gaen. 1

II. Gheef , aen Pluymftryckers ,

Loftuyters, noch Oorblafers , gheen

ghehoor.

III. Nemtuwefaken,in voorfpoet,

wel waer, en vertrouwt,aen ieder man

uwe gheheymen niet.

IV. Laet uw' Vaders hantfehriften

niet verpandt blijven , maer fchickt

datfe, by d'eerfte gheleghentheydt-,

Worden gheloft : want een Vorft , die

gheen beloften houdt , en teghens fijn

Voorvaders woort en zeghel handelt ,

is niets nur.

DE
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Van eenenyerfterdenm valfibenWaer-

I En vindt in vele haert-

fteden , voornamelyck:

ontrent de Backers O-

vens een kleyn beesjen ,

t'welckmen een krickje ofte krekeltjé

noemt. Een fekeren Boer de welckc

Krickje toe-ghena*nn wiert, hebben-

demenighmael van leckere fpyfe beio

ren verhalen , kreegh eenmael luft om

fijnbekomftedaer van te mogen eten

G 4 • alfoo
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alfoofijnbefte fpyfe niet anders was

gheweeft als Roggen-broot en Speck,

waerhy dan nochwel fijn vingheren

nacr leckte. Нy hoorde de Hafen en

Konynen,Patryfen, Capoenen.Hoen-

V deren , Eyntvoghels , Leeuw-wcrc-

ken , ende andere foorten van wildt-

braedt feer hooghelijck pryfen , als

oock de foete leckere wynen , ende

ghereehten van Taerten en Bancquet-

ten ,in voeghen dat hy wenfchte voor

fijn doodt dry maeltyden naer fijn be-

geeren met foodanighe fpyfe te mo-

ghen doen , waer naer hy danghe-

ruft foude fijn om te fterven. Maer

¿001 ghîbreck van middelen fijnen

luft niet konnende boeten, nam hy fijn

toevlucht tot een fekere loosheydt ,

hopendedat hem fulckx wel foude ge-

lacken,t'welcke was, fich felven voor

een Waerfeggher nyt te gheven. ende

nam voor door de wereldt te rey fen ,

ende over al daer hy quam te Uten

verkondighen dat hy alle verborghen

din-
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dinghen konde openbaren, endebe-

floot als iemant hem in verborgnen

ende ghewilTe dinghen foude willen

ghebruycken, tefegghcndat by fules

niet konde openbaren voor en al eer

hy dry achter een volgende dagen dry

maeltyden hadde ghedaen , die elcken

dagh van des morghens tot des avonts

moeften dueren , van de alderlecker-

ftefpyfc diemen konde vinden , ende

fijn bekomfteghedroncken te hebben

ran alderhande belle wynen : gheloo-

vende dat hy fulekx in't werek {tellen

de, door die middel fijnen luft naer

fijn begeren fouden konnen bocten,op

hope dat de ghene die hem foo lec-

kerlijck traâeerden, onder-tuffchen

hun verloren goedt mochten weder»

om bekomen, oft in hunne nieuws-

gierigheyt voldaen worden. Waer-

fijckhy ftelde fich.wel in gevaerom

luftigh metftocken afgheroft te wor

den , foo feer was hy met <i >t heftighe

inbeeldinghe in-ghenomen , van fij-

G j nen
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nen gulfighen luft te moghen verfadi-

ghen. Hy vertrock dan met dat voor-

nemen, ende naereenigedagenheb-

bendedoen verkondighen deby-fon-

dere wetenfchap die hy haddeom alle

heymelijcke dinghen te konnen open-

baren , quamender veel om hem te

ghebruycken , maerde middelen niet

hebbende om fijnen eet-luft te kon

nen boeten , ende alwaert datfe fulckx

hadden konnen doen , hunne nieus-

gierigheydt was foogroot niet, noch

de fatcke foo ghewichtigh , datfe foo

groote koílen daer aen fouden heb-

ben willen hanghen. Hy vervolghde

iljnreyfe,ende quam in een plaetfe

waer dat een lofFrouwe van feergroo-

ten ftaet woonachtigh was, de welcke

eenen feer koftelijcken Diamant ver

loren hadde , die dry Lackeyen des

huysghefins hadden gheftolen. Defe

lofFrouwe i verftaen hebbende datter

eenen Waetfeggher in de Stadt' was

ghekomen , was daer van feer verblyt;

fv I
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fy dede hem halen , ende vraeghde

hem oft hy ioude können fegghen

vvaer baren Diamant was vervaren ?

Krieckje den verfierden Waerfegger ,

feyde teghen haer , dar hy fonder

twyffel haer eenighe tydinghe daer

van foude fegghen , maer dat fulekx

niet konde gheichieden als metter tyt,

ende met eenige onkoften. Sj vraegh-

den hem , hoe langhen tydt hy daer

toe moefte hebben , ende hoe groot

die onkoften fouden moeten zyn } Hy

antwoorde dat hy dry dagen tyts moe

fte hebben , ende dat alle de onkoften

gheleghen waren in hem dry heerlyc-

ke en leckere maeltyden te befchafren

ghedurende die dry daghen, van des

murghens tot desavondts j dàthy an

ders den geeft van waer- fegghen niet

konde verkryghen. Dtfe louftrcuwe

de welcke ieer ryck was , ende die ko-

ftenniet veelen achte, belafte haren

Hof-meefter ailes te befoighen , ende

hem füodan,ghe fpyfe te geven als hy

Voit''' be^
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begeerde. Hy eyfchtedegene die by

aldermeeft ha.lde hooren pryfen, ende

met de welcke by de meefte lud hadde

itch felven te verfadighen. Daer op

цат by oorlofvan de JofFrouwe , ende

wierdt in een kamer gheleyt die daer

toe beftelt was : men iiet hem fijn a-

vontmael doen , maerdatavontmael

wiert onder de dry diedengheheelen

dagh moeften dueren niet gherekent.

Te bedde gheleghen fijnde , waren de

dry Lackeyen die den Diamant ghe-

ftolen hadden, door de komfte van den

Waerfegger feer verichrickt, verfe

inert fijnde dat hunne dieverey foude

ontdeckt worden, eñ dat dien Waer

fegger haer foude befe huldigen. Naer

datie hun met malkander hadden be-

raden , beflotenfe tot het eynde van

die dry dachen te wachten, ende den

Hof-meefter hadde een van hun dryen

belaft mijn Heer den Waerfeggher

gheduerende den eerften dagh te die

nen. Des morghens vroegh begafhy
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Geh aen de tafel , ende wiert naei fij-

nenwille ghedient : ende de Lackey

die op al fijn doen neerftelyck acht

nam, was feer befích om bem fetr me-

alloo hy den lieffelijcken fmaeck van

de alderleckerfte wynen niet gewent

en was , lickte hy de glafen ghefta-

digh uyt. Als hy nu fat was , begeer-

de hy te gaen flapen, ende den Lackey

aenfiende, feyde by overluyt : Godt

fy gbelooft i dat i (Ter alreede een. Den

Lackey hebbende foo groote ooríake

om bevreeft te fijn , gheloofde dat de-

fen man daer mede wilde ícgghen,fiet

hier een van de Dieven die den Dia

mant geftolcn hebben. Maerfijnmey-

ninghe was gheheel anders , want hy

wilde anders niet fegghen : dat Godt

fy ghelooft , fiet daer alreede een van

de maeltyden die ick foo feer begeert

bebbe. Het Welckede оorfaecke was

dat hy fijn Mede-ghefeliengingh vin-

den : hnn yerhalendc wat hem was ge-

 
ighmael drincken te fchécken; Wane
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fchiet, de omftaendigheden die hem

door de vreefe . die hy hadde veel

grooter fchenen te wefen alflein der

daedt waren , feer breedt uijt-meten-

de , ende verfekerde hun dat hunne

dievery ontdeckt was , het welcke

hun op hun gheweten begoft te doen

dencke.n , ende om te beter daer

van onderrecht te moghen wefen, foo

beflaten íy te famen , dat een van de

twee andere hem des anderen daeghs

foude dienen. Des anderen daeghs

wierdt de maeltijdt hervat , alwaer

mijn Heer Kreckje noch veel heer-

lijcker wierdt ghetra&eert als desvo-

righen daeghs • ende als hy fleh, de

maeltyden ten eynde fijnde , tot rufte

wilde begheven, feyde hy wederom

in de teghenwoordigheydt van den

tweeden Lackey : Godt iy gheloofc,

dat is al de tweede, De Lackey daer

door gheheel verbaeft , maeckte fija

twee Mede-ghefellen noch veel meer

bevreeffc , dies fy te famen bt floten
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dat den derden hem des anderen

daeghs foude gaen dienen , ende datfe

danop't ghene hy hun foude weten te

fegghen hun fouden beraden vvatfe te

doen fouden hebben.

Den nacht deur fijnde , foo ver-

fcheen den dagh , ende men deckte

wederom de tafel , ende men diende

hem als tc voren : De Iouffrouwe

groote forghe voor harert Waerfeg-

gher draghende , vraeghde verfchey-

denmael hoe hy al voer , ende oft hy

oock a! goede ciere maeckte?De der-

de Lackey dewelcke hem dienende ,

by naer van vreefe ftierf, wilt by naer

nict wat hy foude doen , ende t'elcken

als hy drincken eyfchte , beelde hy

fich in dat hy met fijn vingherdrey-

ghende op hem wees : want de vreefe

die een waerfchynelijiken gront heeft

doet ons fomwijlen foodanighe din-

ghen fíen die in der daedt nietenfijn.

Sijii maeltijdt ghe-eyndight hebbende

danckte hy Godt , ende feyde naer fíjn

* .• ghc
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ghebedt met luyder ftemmen : Godt

fy ghelooft nu heb ickfe alle dry: ick

begeerde ter were! t niet meer.ick ben

nu wel te Vreden , ende en hebbe niet

meer te wenfchen. Ghy mijnen vrint

feyde hy teghen den Lackey , feght

teghen Mejouffrouw dat tek morgnen

de eer fal hebben van haer te gaen fien

en aen te fpreken.

Die Lackey hebbende t'felfde ai

les aen fijn Mackers verhaelt, verfe-

kerden fy hunfelvendathunnedieve-

ry ontdeckt was , ende dat hy des an

deren daeghs alles aen haer louftVouw

foude te kennen gheven : het welcke

hun dede voornemen des morghens

vroegh by hem te gaen., ende voor

hem op haer knien te vallen,den Dia

mant in fijn handen te gheven , hem te

bidden mede-lijden met haer te wil

len hebben , cade haer niet te willen

befchuldighen , vermits fy ongetwyf-

felt fouden ghehanghen worden. Het

welcke fy in't werck fteldc foo haeft

als
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als mijn Heer Kreckje wacker was, de

welckc gheenfins naer fuleken goede

tijdinghe eenighe ghedachten hadde;

want als fijnen wijn was uijt-ghe-

I (lapen en verteert , ende dat hy des

morghens gheen goede eiere mecr ea

vernam , hoopte hy anders niet als de

ftrafie van Gjn ftout voornemen te ful

len ontfangen , waer van hy de waer*

heydt tot ltjnen nadeel ghenoeghfaem

bemerckte , ende wenfehte van gant-

fcher herten met twee hondert ftock-

flaghen te moghen vry wefen. Maer

hywas wel verbaeft, als hy in plaetfe

van de ft raffe , voor hem een groote

vergeldinghe fagh bereydt , neffens

het gheruchte van een groote ver*

maertheydt die over al foude verbreyt

worden. Hy gheliet íich heel ftatigh ,

aenhoorende Bunne redenen , en feyde

teghen hun datfe feer wel hadden ge-

daen , hem foo vrywilligh de fake te

bekennen, hoewel hem die door fijn

konft niet onbekent en was , maer in*

: 1 dienfe
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dienfedaer vergiftenis afbegeerden te

hebbcn , datfe hem de byfonderheden

van de fake mofte verklarende weten,

wanneer , waer , en in wat voeghen fy

den Diamant hadden bekomen : Het

wekke fy deden fonder een woordt te

lieghen , waer van men Heer Krieckje

feer verblijt was , de welcke den Dia

mant nemende, die hyin haer tegen-

woordigheyt aen eenen Kalkoenfchen

Haen dede in-fwelghen , den welcken

by teeckende om uyt andere te mogen

kennen , daer naer fcheyde by; van de

dry Lackeyen, naerdat hybanverfe-

kert hadde hun niet te fullen beklap-

pen , ende hem by de JoufFrou doen

leyden hebbende, feyde hy tegen haer,

datfe den Diamantverloren hadde, op

fulck een dagh, op fulcken ner, op

fulcken plaetfe , ende in't by-wefen

van fbodanigheenghefelfchap, (even

ghelijck hy het van de Lackeyen ver-

íben hadde)datfe alfoo fy haer handig

fchoen uyt- trock van haer vinger wa$

ghe
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ghevallen, ende dat ecn van haer Kal-

koenen voor-by gaende diehaddein-

gefloeckt, begeercndedatmenfe alle

voor hem brengen foude, dathyhem

feer wel foude kennen. De Jouffrou

die redenen hoorende was feer ver

wundert, fiende dat de by-fonderhe-

den die hy haer verhaelde waerach-

Ügh waren , dies fy geboodt dat men

alle de Kalkoerien voor haer foude

brénghen j het welck ghedaen wierdt:

iiien Heer Krieckje kennende den ge

hen die hy dien hadde doen infwelgen,

feyde teghen haer, Mevrouwe, fiet

dat is hy , doet hem den buyck ope

ren , ende ghy fule uwen Diamant

vinden, ick ftelle mjjn leven daer voor

te pandt.De Jouffrou was niet nalatig,

máer dede die den buyck open fnyden,

ende hare Diamant daer invindende,

riep met luyder ftemmen , o deno-

prechten Waerfegger ! ô den grooten

en wonderbaerlijeken Waerfegger I

ende en konde haer niet onthouden

.li '. van
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van hem te omhelfen, eñheminhaer

Kamer leyden de, dede fy hem aen haer

tafel eten , ende neffens haer fitten ,

hem foodanighe eere bewyfende , ge-

lyck oft het een veei heerlijcker per-

ioon waer gheweeft, endehielt hem

des avondts in haer hays te etenende

te flapen, voor-nemende hem een eer-

lijcke vergeldinge te doen. Weynige

uren daer naer quam de Man van die

Jouffrouwe , de welcke acht oftthien

daghen uyt de Stadt wasgcweeft we-

derom 't buys. Sy verhaelden het hem

terftondt hoe geluckighlijçk fy haren

Diamant wederom hadde gevonden>

door den middel van cenen uyt-ne-

menden Waerfeggher , aen den welc-

ken fy dies halvenfeer verbonden was.

De man die wat looferwasalsfijn

Huyfvrouw * konde foo haeft nict ge-

looven als fy dede , dat een memcb

fulckx konde geraden,ende fpotte met

die waerfegginghe: Maer fy beveftigh-

de hem de faccke met foo reel ceden ,

dat
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dat by lud kreegh om hem te moghen

fien; Men ontbiedt hem , ende ver-

fchijnt in fijn teghenwoordigheydt :

hy bevondt hem foo lomp van wefen

te fijn , ende foo belacchelijck in fijn

redenen , dat fulcks hem te meer ver-

fterckte in fi jд ghc voclen 4 welck hy

hadde dat fijn Huysvrouw haer hadde

laten bedrieghen : Men fondt hem

wedcrom naer fijn Kamer , ende de

Man begeckte fijn Huy s- vrouwe van

datfe foo lichtgheloovigh was.

De Vrouwe volherde met groote

ftantvaftiglieydt,feggende tegen hem,

dat hy Yulckx feer hchtelijck met iet

anders foude konnen befoecken ; On-

dertuflchen hoordenfe een Krekeltjen

in de Schoorfteen van de Jouffrouws

Kamer, ende een Pagie met dekaers

daer naer íiende vondt het in een hol -

letjen fitten , ende gaf het felfde aen

fijn Heer-, 4 fetfde in fijn handen heb-

bende , ende fijn Vrouw feer ernfte-

lijck op hem vorfoeckende , dat hy

een
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een proeve daer mede wilde doen,

hem verfekerende dac hy meer foude

bevinden als fy hem feyde , belafteby

den Waerfegger te doen komen, ende

terwylé men hem haelde,dede hy twee

filverefchotelenlanghen, ende leyde

het Krekeltjen daer tuflchen beyden

in , fonder dat het iemant merckte:

den Waerfegger verfcheen voor den

Heer , de welcke tegen hem feyde : ja

wel myn vriendt, ghy fpeelt hier den

Waerfegger, ende wilt voor fulckx

geacht fijn; ick weet wel dat ghy maer

eenenbotten Efel en fijt, eпфe dat ghy

door u doen een iegelijck íoeckt te

bedrieghentmaej; ick wfl teghenwoor-

digh fien watter. van is : Want indien

ghy niet dadelyck en kuntradenwat

datter tuflchen die twee fchotelenis,

foo fal ickuvyfhondert ftockflaghen

laten gheven , ende beyde u ooren af-

fnyden. Den armen Waerfegger was

wel benaut . want hy fagh fijn bedrie-

ghery kUerlijck ontdeckt ; Dies hy
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ßjn ooghen ten hemel opflaende, met

luyder ftemmen feyde. Eylaesi arm

Krieckjen hier fijt ghy gevangen : Hy

fprack van fijn fei ven , alfoo fynen by-

naé Krieckje was. Maer de? Heer die

fyné naem niet en wift, eñ die dar dub-

belfinnigb woortniet en verftont, ge-

Ioofde dat hy 't in der daet hadde gera

den : ende doende met eenen de icho-

telen open , ende het verftant van die

man aenmerckende , konde hy fich

niet bedvjingen hem met open armen

te omhelfen, tegen hem feggende, ick

bid u om •ergiffenis , myn vriendt,

waerlyck ghy fijt den verftandigften

Man die in geheel Europa is : Hy be-

wees hem íeer groote vriendtfehap en

eere j men geleyde hem met alle eer-

biedigheydt m fijn Kamer, ende des

anderen daeghs dede men hem feer

feeftelijck ontbyten , ende men ver-

eerde hem gout en filver , met duyíent

derhande bedáckingen, eñ plichtrede-

nen. Aenmerckt eens oft hy niet vecl

geluckiger was als wy s en yerftandigh.



1б8 íDff droeve

Kunde yder Wándden Клпщb.

SEy,doen ееп, onder een deel Roo-

vers , ten Galghc veroordeelt ,

voor gaf , dat hy van des Koninghs

verwanten was , en derhalven genade

begeerde : Het is billigh datmen de

vrienden, bovcn de vremden , eerc >

en derhalven fuit ghy > aen de hoogh-

fte Galgh , om boven andere. uijt te

tnunten, gheknoopt worden; wyt !ghy

onfe gramfehap, in plaets van genade,

hebt verdiendt. t - • .,. *

Een Gbeleert Млн.

SEytelck Landtsvolck heeft een by-

fonder middel , om fijn íorghen te

verdryven ? want de Duytfchen ver-

drinckenfe. De Franfchen verfingen

fe. De Spanjaerden. verweenenfe.

De Enghelfche verdanfenfe, en d'lta-

lianen verflaepenfe. • ; ' . :: .j

Die
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' V' üMiJtús iermatn jyran.;^'

HÀndelde de wyfe liedért, als fy

aen hem tot verhinderiogh van

fyn ongenadigh be'djryf, de. waerheyr.

fijdeii , met woordéh en werckën,feer

bart,volbrerigéde al'foo defe Spreuckî

Vetius odium parit. Een ander dit be

denkende , focht een andere wegh

om , daer door , tot des Vorfts .gena-

de te kômeni'lovendè derhalven de

'daden des Tyrans níet álleen met 'de

mondt , maer verhíef hem , in openr

bare Rymen , tot een Goddelycke

waerde. Dionifius befchonck den lof-

tuyterterftondtmeteengoede waer

de gelts, en liet hem met een de tongh

uyt de mondt fnyden. Van fijn ver-

trouwelinghen naer de waerom van

dit bedryf ghevraeght fíjnde , gaf tot

antvvoordt : Naer dien het de Goder*

heeft belieft , datter een menfch is ge-!

vonde^ y die my ghelooft, enmyne

'.TV7 H dadea
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daden loffelyck gherpemt heeft, foo

wil ick bock mijn vermoghen doen ,

om foo een heylighe tongh voorhet

verder.ven ,.te bewaren , deshyhet

fpracklit fluckx , voor een aenbjdde-

Jijck dingh , meen Tenipel , deedt op-

hanghen , en eerweerdigheiu

Een Hemgb van Milanen.

¥Raeghde aen een Kock , die hem

langhen tijdt feer wel gedient«

en naer fyn mondt gekockt haidt : Wat

fiy , tot vergeldingh van fyn ghetrou-

wigheyt begeetdefFluckx antwoorde

de Kock : Niets anders dan dat uw'

Hoogheydt my tot een Geck ghelieft

te maken. De Hertogh, hier over

yerwondert zijnde, begeerde ftraex de

waerom van defe begeerte te weten :

daer toe de Kock voort vaerdigh was,

fegghende; Omdatick dan wel voort

fou rafeen , vvyl uw' Hoogheyt de Eer

ampten meeft aen Gecken en Efels

uytdeelt. Een
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«1r/.pif!gгi!0nifpriv.,. : I ..

. Ii« SwitÇert Нофmaп. ,

f..' ' ..i.! .-f¡. . i '.] . . ' >

HEbbende Carel Coningh van

Sweeden, ghedicnt, quam.mec

een deel van fijn kryghsknechten ,

binnen Stockholm ,.in een Herbergh

huysvéften, verfoeckende van de Co

ningh 6oo.ryckxdaelders,tot betaling

van fijn achterftel : doch de Coningh

aenboot hem, daer voor, foo veel duy-

vels op fijn kор. Fluckx voeght hy

fich naer fijn herbergh, en ghelaet fich

te vertrecken ; doch de Waerdin

eyfcht van hem , voor huysveftingh

en verteerdekoft,dry hondert ryckx-

daelders , terflondc aenbiedt hy haer

dry hondert duy vels op haer kор. De

vrouw, hier over verftoort,beklaeght

hem aen de Coningh : Defefent voort

een Hof-dienaer om de faeck teon-

dertaften : ftrackx onfchuldight fich.

de Hooftman,met-defewoorden: Ick

heb van de Coningh fes hondert ryckx

H 2 dael-



гуг .•• Dt droebe

daelders , die my quamen , gheeyfcht,_

da« voor heeft hy my fooveel duy-

vels op mij n kop ghegheven : hier van

heb ick aen mijn Waerdin, voorhec

gheen ick verteerdt heb, die helft o-

ver ghemaeckt , foo datfe niets op my

iKeeft te fegghen j Wijl ick haermet

Coninghx munt betaelt beb. De Co-

ningh , defe ronde antwoort hoorende

beval de Hooftman te voldoen , en de

Waerdin aenhet heure te helpen.

Eenvoudigbejitvdtt mSptcnfcben

1 Jtngben,

EEn iederis wel bekendt dat den

meeftenfmaedtdiemen een Per-

foonin Spanien kan aendoen, is , dat'

.men hem fchcldt voor een Jode. Een

:feker Spaens Ridder ghenaemt Pontius

van Aguite i over ftraet wandelende >

omnoete eenighe School-jongers, van

dewelckeeen door aenhitfinge van de

andererem met luyder ftemme naer
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riep , Tontius Pilatus. Defen llidder

boven maten verftoort wordende,niet

alleenlijck om datmen hem de naem

gafvan eefpjede , maer van den ghe-

nen die onfcn Heere hadde tec doodt

verwefert , vont hem fel ven daer door

loo orttroett i dát tymet hecblaedc

Swaert in de handt naer den Jonghea

toe-Hep om hem te dooden , de welc

he vliede nde fich begafin de belcher-

minghe van fi jnen School-meefter,die

hem in íulcken ftaet Tiende , vraeghde

aendenRidderwat hem nootfaeckte

fulckx te doen.de welcke Hem de oor-

faecke daer van feyde : de Meefter bat

hem het doen van den Jonghen niet te

achten , alíoohy nieten verAon t wat

hy feyde , ende beloofde hem foo te

ßraffendat hy het ghedachtigH fbydp

Wefen. Opdiewoorden vertrockfich

deRidder : Too haeft die wegh was ¡

ftreeck by den Jbnghen de Broeck af.,

ende gceffeldc hem wacker , eode elc-?

ke flagh die hy hem met de Roede gaf,

]y? H 3 feyde
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feydehy, fultghy we!meei\f<W«« fir

latus feggen ? waer op den arisen jon-

ghen al ichreeuwende neenfe^dS,ende

om verghiffenis badt, Des . anderen

daeghs deMeefter i9mitâb(tà&bbn

Iks de;Gbebcden*pi|fegfibçiiii,фihfr

nu quam tot bet gheloqf iuijt. te.Jpre-

keri , in placts van tc feggfeen, die ge-?*

leden/hßeft ondei Pontius BiUtutÁ ,Prf

dachtigh wordende dat tyr\íifiülM$

woort wacke-r gheghecflelt was gher.

wceft , feyde , die gheledtín heeften

der Pontius van Aguhe&edenckt oft by

hemdoen ghieen meetdçr fmaet *çft?:

dedealste roren. • я-- •, ,:: . :4j'■í :

0 ' 'глХ if l'g'ûf !t ¡b nGY :* 2' ,b it! lO^'J

3 . ; • v £*» Gbefiepehording ■ r. . г. Í-. a

aî efv íii}ij 'j;,}, •.>!•„:] эЬгч eSbvïl ('î-

WIerdt gevráeghttHoe het quanti

datmen de hoogbfte Slaten en

aenfienelijckfte hedieninghen , n;iet.

aen falcktliedens di^ , in wyfc wert

tehfchappen enfekere..b€vindmgb4n^

andere te boven ginghen i beval/daef

•¿ < Л . '• op
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ophy terftondt tot antwoort gaf: Het

is een oudt ghebruyck dat men de

íwaerfte laften op d'Efels en nierop

de menfchenleght.

V*n bet groot VUtonifebe jàjf, ' l: -

TWee Studenten reyfden bp een

fekertijdt met malcanderen, en

herberghden by een Waerdin die een

Wedидеe. was : onder de Maeltijdt

begoiinèn d^eíe twee Studenten van dat

Platonifche Werëlt-Tjaër te fpreken, en

de te difcoureren , hoe , namentlyck,

alles , wanneer het ten eynde is., foo

wederom y/eCen Tal , al? het pu tegen-

woprdigKÍs- Als fybénWrçkrê :, dát

de Waerdin met v.erwonderír^ haef

diíputeren aenhporde , iprack een

van haer de Waeidm aWusaen: Lie-

ve, aerghenaeme en beminde W^er-

dtri., wy zijn twee arme 'Studenten,1

hebben ooch W¿synigh gelt by oris >'

wantonfe patrimoniale goêdéreii'2ijn



by hetStudercri opghegaen, als ghy

nuwiltgenadighjijck met onshande-

len , en ons foo langh borghen tot dat

dit groote Werelt-jaer fal vôbrby

zijn , als. dan fql.l^n,wy u geycn 'tgeen

*vy u fchuldigh zijn , en ten danck bc-

гaЦпд want wy.íullen alslan op. defc

plactster defer ure,wy felis irí p$-

îbon hier by u wefen , ende wy fullen

oiis dan wederom by malcandercn

vinden , en even fdo hoorpn^iprekeri

als wy nu doen. De Waerdin bedacht.

baer hier op niet langh , maer ant-

woorde terftont, fprekende: Óghy

fnoode Studenten! ick wil met u geer-

re te vreden fijn tot dat ander groote

wrerelt-jaer toejunàer ghy moet my

voor dat verfchenen groote werelt-

jaer eerft voldoen ende betalen ; want

voor 48000. jaer waren wy alle dry

opdefe plaets oockby malkanderen >

even als nu, ehdé doeíi borghde ick u,

betaelt my dat nueSrft, dan wil ick

met u wei te vreden fijn. •

Улп
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Van de .OorUgb. ¡

SEyden , fes Heeren , elck fijn mey-

ningh , d'Eerfte gebruy ckte defç

woorden : De raedtflaghcn zijr» , i¿

de Oorlogh , fcheynbarelijck ; hec

begin liebt , bet midden fwaer , en

het endonfeker. 2. Veelkomen uijt

de Oorlogh , raden tot de Oor

logh , en. weeten van bet ítryden

niet een iter. 3. Een Boer wilde de.

Muyfen van de kaes jaghen, des hy

iîcb terftont met een Kat verfagh;

defe at niet alleen de Muyfen ,maer

cock de kaes. 4. Een Boer , willende

de Muggen verdryven , ftack een deel

flroy aen, om roock te maken. Fluckx

wirden deMuggen,en bet huys,van de

vlam verflonden. 5. De Oorlogh.

leert fijn Heer > als de duyvel fijn

knechten. . 6. De Oorlogh bloeyt

fchoon , maer het draeght quade

fruchten, ¡1 wob X,u ./ /. j . .7/ : ; . .



Iwbejtdt van cenen Nedtrlander оmgelt

- tekjjgben,

. " . . . I . . .'.,'/ • --i'--. J"^

IN de Stadt vanParys aLwaer vér-

;fchtíyáehfoorté van volckereh,ver-

ïieereh,cjuatriin't heetfte van deSomer

éè'ft fèker Nederlander van de lichfte

flagh de welcke focht middel te hebbé

om fijnen tijt; te mogen deür-brengen,

bet welcke men feer- qualijck fonder

gelt kan doen, o \i Wat plaetíe dat cock

loude mogheq fijn , maer voornairae-

lijck in die groote volck-rycke Stadt ,

nam voor de Quackfalver te fpelen ,

ende hebbende een deel ftof van een

vermolfemt bout by een vergadert,

gingh fijn koopmanfchap voortftellen

öpde nieuwe Brugge, vobt-gevende

datfijn poeyer feergoed« Was om de

vloyen te doen fterven, het was in't

hectfte van de Somer, in eenen tijdt

dat allemenfchendaermede leer ge-

plaeght waren, waer door by feer veel-

% 1 * koop-



Ende bfyde wereît. ^9

koop-lieden kreegh , .vQbrrnamelijcfc

door fijn fwetfefl'irieeW vrénide tael,

fcheen hy een bequaem n1an te wefen:

Want in die Landen fijn die geneveel

meer gheacht die uijt vefre Landin

komen.als de gene die daer gheboren

fijn. Hydede dan door heel Parysde

kracht eñ deucht van fijn poeyer ver-

kondighen, ende riep felis met luyder

ftemmen op de nieuwe brugh , wie

wilt hier koopen van dat krachtigh

poeyer 'twelck alie vloyen en onghe-

dierte doet fterveri ih voeghen dat

hem gheen Koop-lieden en o'ntbrae¿-

ken. Hebbende alles verkocht , foo

dat hem nie^ rneer Óverigh en was,

vraeghde elck eendiedér van gekocht

l hadden hoé fy Ш%та?Г^^ШЗ>

i j^n. .gbebruycken.^âei tí^iV'áhtí?

soborde , ghy rhoet dé vloven fangen

ende ais ghyfe hebt: íoo Üóerfé. äfc

mondt open en ftroyfer1 Wat Vah dit

poeyer in , dadelijck fullenfe fterven j

volck fulckx hoorende, was foo

ver-

:

 



vérftoort datfehemby aldicnhy íIch

mener haeftniet.en.haddedenr-ghe-

packt , naer fijn verdienfte wacker af-

gheroft foudi n hebben. ,

Dierghelijcke ghebeurde aen ee-

nen anderen , de welcke gheen geldt

bebbende over al dede uijt-roepen

datai de ghene die een peert wilden

fien welckers fteett ftondt daer bet

liooft behoprde te fhen, niet meer als

elck menfch eenen ftuyver foude be-

talen,het was in de mierckt van S.Ger-

ma'm , alwaer hy groot gelt verkreegh

fonder iet anders te laeren fien als een

peert 'twelck met fijn fteert aen de

Kribbenftont , ende de ghene die het

ghefien hadden lachten daêrorn ,'hbe-

ivelfe ech ftuyyéf gh.eghévén 'haddcn,

fegghende teghen aridere dattet' Ávaét

was , dies hy door d at bedrogh ved

M^WSWffinn ft,''! ;Р'^Ьл.щ
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'"v : Jäcob KatfJ ; " x' '

S Eght : Men fiet eens Mans wys-

heydt, als hy een beftierder is. Ecif

Mans brtalinghe , als hy geloofheeft.

Sijn gedult , als hy in noodt is. Sijn ne-

drigheyt , als hy tot heerlijckheyt ver-

heven is, en fijn ryckdom,als hy doodt

is.

МшbеыШ Dottor.

SEy , van fulcke Heden , die wey-

nigh in koomft hebbende , altijde

groote gaftmalen wilden houden:

Het fchickt Geh niet wel , en het duerc

oock niet langh , datarme ghefellen ,

met groote'Iepelen/, willen! eten. Hier

Ьy . voeght het Nederlandts- vaersje

niet qualyck , dat onder de Luyaerts,

ftóA'etq.ílagh^vanmenfchen,. oock

fchôonpooght tfc boenen ;feggchde :-

Extm*



Exmpel глп oprecbte Menfchen.

ALs Alexander Magma met fijn

(macht en Kryghs-gheweldt den

gheheelen Aerdtboden by-nàer door-

wandelt , ende^ nu veel Steden ende

Landen onder fijn ghebiedt gebraght

hadde , ghebeurden het , dat hy doen

in een Stadt quam in vremde ende on-

bekende habyt. Нy gingh nu felfs

(doch niemandt bekent)inde Vier-

fchaer , om te hooren en te vernemen

oft fyde gherechtigheyt oock achter

de banck ghefmeten hadden. Als hy

nu hier op acht nam , hoorde hy onder

anderen een die fijn fae(çi;aldus yoort-

bragh t ;. Дс htbare eode . jGfjex yoоr fie-

njghe Heeren Rechters , ick hebbe

van de£en. Man hier teghenyiraordigh

een huys ghekochtÄa]s ick daer nu in

begon te graven om een Kelder te

maс сke n , hebbe ick in dat graven een

groote^9ni^e.;ge^s¿^¿^p^d¿?, het

•awv.4 v welck
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weide ick hem cerftont hebbeWedefr

om willen ghevea, door dien hetitny

niettoe-behoorde; maer hybegheert

fulex • niet aen te nemen : daerom

brengh ick den Schat voor Vj. t. en

verfoeck Jat ghy den Man daer toe,

dwinghen-wiltvdat by het fijne aen-

neme ,Want:my metireeht dat, geldt

niettoebeboort. Pe Rechters wilden

nu de weder-partye oock booren fpre»

ken , de welcke defe volghende.reden

Voor den dagh br.aghr : Aenficnlijcke,

Heeren, ghy konde V; lichtelijek.

veríekerén dat defen gbevonden Schat

my nimmermeer beeft toe-behoort.

- t'ls wcl waer , dat ick hethuys van de

grond t af hebbe laten opbouwen ,

maer de plaets was een ghemeene;

pl a e ts , d aer het een ieghelijck op ge -

oorloft was te timméren en te bou-

wen ; daerom kan ick nu den Schat

niet aennemen , om dat. ick gheen

rechte en bequame oorfaeck vinden^

Kail/ Opdèfc manier hebben fy ioo

r'rts ecn
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eért tijdt langh ghedifputeert , tot dat

iy ten laetften daer in over een gua

rnen , dat fy 'tgelt de Rechters fouden

in banden gheven. De Rechter nu

íprack haeraen: От dat ghy ¡beyde

met ueyghen mont bektnt hebt , dat

u het ghevonden gelt niet toe-behoo-

re , daer het nochtans in uwe huyfen is

bégraven gheweeft; onder wat fchyn

fal ick ,die hier vreemt ben , en nim

mer van dierghelijcken bandel heb ge-

hoort , dit geldt dan tot my nemen ?

daer willen my de Goden voor bc-

waren , dat ick vreemt gelt oft goedt

foude aentaften .' Ghy Ieght en fchuyft

den gheheelen handele» degantfche

faeckop niijn Officie ende bedienin-

ghe. Wel aen dan , foo moet ick oock

cenraet bedencken. Hierop.vraegh-

dehy eén van de twiftende Mannen ,

Oft hy niet eenSoon hadde / defe ant-

woorde , jae. Demanderen vraeghde

hy te gelijeks , Oft hy niet een Doch

ter hadde? Defcieydeoeck jae. Wel
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aen dan dat komt wel over èen ,' ick '

gheefderhalven dit oordee! hier over.

Dat u Soon defes mans Dochter tot

eeri Huysvrouw trouwén Tal ,; en defe 1

ghevpndehfômm'é geh« geefick^haei.;

dan tot eefí vereerifrgh oft ''BrÜjftít^

ftuck, Dben Alexander dat htío'rdeV'

wiert hy dpor al te groote verwonde-

ringh als b^^aerVerflaglTen jíprack

derhalvett overlaydèVett Tejide : Ick

hadde. niet .ghejopft, dat eçghens op

de ïrefreî i LпenícniéH^таийсй ghevoM

deü.zijn die die JrheH?chtigheydt meer

handt- haven en ter herten nemen , ais

defé dôë&V De Rechter die hem niet

enkende,c<ftwifte wie het was , andt-

woorde. aldûs : Iflet oock wel moghe-

lijclc datier menfehen gevonden wor-

dén , die anders louden connen doen i

jae (fprack Alexander ) menighmael,

en oock opveelplaetfen- Pen Rech

ter hem hier over verwondereride >

vraeghde- Oft de Coden aen die plaets

de aerde oock wel litten door haer re-

ghen
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ghen bevpchtighen , en oft Pbebus die

oock wel door fijn ftralen befcheen en

verlichte? Als oft hy fegghen wilde,

etat G odt aen die menfchen reghen en

Sonoeiçhyn weygheren ioude , die de

geiechtjghejfj foo tuet onderhielden,

gheiijcjtt een .ghebruyck was,

¿Va een Bqer die de alder-gbeleetfte

TTf Ел¡Jfékfít^óiiípgb.» doch jfk en

JCf weet niet van wat Lißdt , wanden

^lend e ¡eenmael. alleen bunten op het

Landtin een fleçht kleet ^alfoo hy van

nieniancJt.wUde be^e'edt wefen , ont-

moete eепедBoè.r.d\içhet.L^ndt om-

fpitte , de wekkehoeweí.hy uiet ou-

der en was als vyftigh jaer oft dáer on-

trent) gheheelgrys en wit hair op fijn

hooft hadde , ende bloots hoofts il on t

en fpttte. Pe Coningh hem alfoo be-

figh fiendeя íey.cje .tegken nem, weeft

gffirpeJijtaaH.varjiç;-aerdej ende ghy

.' jijjj van
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antwoprdeby de Çoningh. Л^аeгогл

he et ghy i#y alfoo ,fipyde cíe Coningh .

Çpgr : í bcfc^ej ¡bjt hem деli)изд<|*$

wiU«n^tftiçkfc niet Aa.ieft^ÎyçlfÇftpï-

ílende dat by fich voor hem wilde ver-

berghep j) :m.aef ick he,et u jfoa.,

dat naerdemael Godt het Aertryck

heeft ghefchapen ghfibj4ydç van

det^aer/íd) í^ridfiWíft^^aerj^3^

mpet wefen. Het heeft $p.d«n Bergk.

wel. ghefneeuwt feyde de Coningh

teghen hem , fiende dat hy heel wit.

van hair was: den tydt brenght het Too

mede , antwoorde den Boer : de Co

ningh bemerckende door die ant-

woorden dat hy een man van verftant

was • feyde teghen hem ; ghy fije al

wel oadt ,. ende ghy werckt íeertdaer

ft jnder noch al veel ouder als ick ben,

die içk moet voedenenondeihoudtn,

erídeopek fpo moetiiçjt arbeyden qid-

mijneft koft te.winn<efu;hoe veel1 wint

vbi'í ..gby
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ghy däegris i' Vráéghde' de Coniñgh f

ick wihné , antwoorde hy acht ftuy-

vers allè^aegh. i Coot ghy o daer mc-

de wel ónderhbtiderr, vráeghdt- de

Gdntíígh '>4fclF¥hbeí¿ttídch wèl wat

тЯШШ&Чй^Щ arríwebi&'rrj■>

warft úiWbïiàéifib'uVkofli tort ¡flikr-

гШЙйеГМeт^аeг'aeh verdoet ghy

het dan , feyde de Cdningb ? iek ghe-

bruyckcr alie dacgh iTiaer twée tot

ónderhont va» my en mijn vrotiw ant

woorde hy , .met twc e andere betael

ick alie daegh mijn khulden, ende alie

daegh leen icker twee aèn andere, en

de dé overighe twee gheefickwegh.

Hoe ghekrrièt/dàr 'íeylfc deGoningh:

hy SntWooTdè', ick' ¿tP áíijft''1 viouw

verterénder aîleétalijckïwee, ende wy

en kónen voorfoo weynighgeltgeen

groote maeltijdt maken , alfoo ghy

wel dencken koht : de twee andere

daer ick mijn lehulden tnede betael ,

is , alfoo ick noch mijn Vader ende

mijn Moeder hebbe diefoooudt fija

datfe
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datfe niet meerenconnen wercken ,

ende ghelijckfe my in mijne jongheyt

hebben opghevoet, alfoo onderhoude

ickfe nu in hunnen ouderdom, ende

door die middel becael ick het ghene

datickhaer Cchuldigh ben. De twee

andere die ick uijc-leene,fijn toton-

derhout van miju Kindere n , die noch

foojongh fijn, datfe niet konneu ar-

beyden , foo dat ick het hun leene op

hope datfe't my fullen wederom ghe-

ven , als ick niet meet arbeyden en

ká, gelijck ick het wederom gheef die

gene die myinmijn jongheyt hebben

onderhouden , ende de twee overighe

die ick wegh gheve fijn tot onder-

houdinghe van twee Voor-dochter*

van mijn tweede Vrouwe : want ick

en denck niet datfe my die oyt fullen

weder-gheven, alfoofe my niet en be-

ílaen , ende alífe al van fin fouden fijn

fulex te doen s fy fullen groot fijnde

mogelijek komen te trouwen aen foo-

danighe mans die het hun fouden be-

i-T' leiten
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ietten i ende ick bendoorde voor-

waerde van t'houwelijtfc Vau defe

Vrouw verbonden haer te onderhou-

den: de Coningh hadde feer groote

ghenoeghte in de redenen van den

«оeг , ende gheloofde datter niet een

Perfoon in fijn Hofen was,ja féífs niet

de aldergheleerfte , die foodanighe

redenen foude hebbenkonnen voort-

brenghen: Dies hy teghen den Boer

feyde,mijn vrient,ick heb feer groóte

ghenoeghte in uwe redenen ghehadt :

Maer ick verbiede u op groote ftraflfe,

aen iemandt te fegghen , hy fy oock

wie hy fy . t'ghene ghy my heden ghe-

feydt hebt, ten fy in mijn tegenwoor-

digheydt , befiet mijn aengheiîcht

wel , feyde hy , 'tfelve hem tooriende ,

en foo ghy "tfelfde voor u oogen niet

en fiet , wacht u wel uwen mont te o-

penen , om aen eenigh Pcrfoon te

fegghen t'ghene ghy my gefeyt hebt;

'twelcke hy hem beloofde. De Co

ningh keerde met die yerfekertheydt

' - weder
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weder naer de Stadt , waer ghekomen

fijnde, dede hy des anderen daeghs

alle de gheleerde van fijn Hof verga-

deren ; aen de welcke hy feyde dat by

des vorighen daeghs eenen Boer ont-

moetet hadde die bequaem was hun

altefamen in hunriewyshieyt tebe-

fchamen. Hy verh'aelde hun de woor-

dendie den Boer teghen hemhadde

ghefprocken , fonder hun de felfde

uijt te legghen , feggende teghen hun

alleenlijck dat dien Boer acht ftuy-

vers daeghs wont , van de welcke hy-

der twee ghebruyekte tot onderhoudt

van hem en fijn Huys-vrouw , en met

twee andere fijn fchult betaelde ; de

andere twee uyt-leende, ende de twee

laetfte wegh gaf , vraghende hun ál te

famen hoe fulckx te verftaen was. Sy

waren altem ael foobefchaemt datfe

niet en wiften watfe fouden antwoor-

den. De Coningh feyde teghen hun «

ick gheve u drye daghen tijt om u daer

op te bedencken ende foo ghy't in die

tijdt
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tijdt niet en kont gheraden , foo fat

icku als een deel onvv^tende uythet

Hof jaghen. Sy waren hier ran ícer

verbaeft ,w^nt hoefermeerop doc li

ten hoefer meer in verwerdén. Eyn-

delijck befloteii fy den Boertefoec-

kçn ,'ош de uyt- legghinghe uyt fijnen

mondt tç hooren. Sy' ondérfochtèn

. weick been de Coningh op dieu dagh

hadt wefen wandelen , ' t fel ve verftaen

hebbende, ginghenfe dien wéghheen,

ende vraeghden aen al de Boeren die

fe ontmoeteden oft fe met den Co

ningh ghefprockenhadden, tot datfe

eyndeUjck den ghenen vonden diefe

fochten , de welcke bekende eenighe

redenen met den Coningh ghehadt ce

hebben, fegghende dat hy hem feer

wel hadt ghekendt ; fy vraeghden hem

met wat redenen hy de Coningh hadt

onderhouden ? maer hy antwoorde

dat hy hem verboden hadtdaer afte

fpreken : fy vraeghden oft hy met ,

den Coningh niet foo en foo hadde

ghe
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ghefproken? hy feyde ja , fy baden

hem de uyt-Iegghinghe daer van re

willen doen: het welcke hy weygerde,

Sy belriofden hemveel te geven.maer ,

hy wilde fich daer niec op vertrou-

wen. Hetwelckefy fïende , keerden-

fe wederom naer de Stadt met voor-

nemen des anderen daeghs weder te

komen , ende hem foo veelgout en

fil ver te brenghen, datfe hem fonder

twyftel foudenom- fetten : het welck

fydeden, hem foo veel goude ftucken

gelts brengbsride van des Coninghs

munte , dat de Боeг de felfde in fijn

banden hebbende gheen fwarigheydt

en maeckte hun te openbaren t'ghene

hyteghen denConingh ghefcythad-

de; fy keerden feer verblyt wederom

by den Coningh ende verclaerden

hemdieredenendiehy hun voorghe-

ftelt hadde : de Coningh was daer

feer af verwondert , ende vermoede

wel dat fy met den Boer waren te rade

gheweeft , tegen den welcken de Co-

I - ningh
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ningh feer verftoort wierdt i aenghe-

fien hy den Boer verboden hadde aen

eenigh -Perfoon , hy waer wie hy

mochte fijo daer van te fpreecken, het

welck hem nootfaeckte hem alleen te

gaen vinden ghelijek hy te voren oock

alfoo ghedaen hadde : Too haeft als hy

hem fagh, feyde hy teghen hem ,ja

wel mijn vrient, waerom en hebt ghy

u woordtende u beloften niet gehou-

den ghelijek ghy my belooft hebt, ick

myn Heer , antwoorde den Boer, ick

hebbe mijn woordt ent'ghene icku

belooft hebbe ghehouden: want ick

heb van punâ: tot puncí ghehouden

al t'ghene dat ghy my bevolen hadde,

Hoe.' feyde de Coningh, hadtick u

niet verboden de uijt-legghinghe der

woorden die ghy teghen my ghefpro-

ken hebt aen eenigh Perfoon te open-

baren , ende niet-te-min foo weet ick

wel dat ghy het .lenfulcke ende fulc-

ke Perfoonen die het u fijn bomen

vraghé hebt ghefey t , het is waer mijn

Heer,
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Heer , feyde den Boer teghen de Co

ningh : maer ick heb niet ghedaen dan

t'ghene ghy my bevolen liebt, Sy fija

d'eerftemael fonder u ghekomcn,ende

daerom heb ick hun niet willen feg-

ghen , want ghy Heer Coningh had-

de my verboden iet te fegghen ; ten

ware ick u aengfieficht fagh : fy fijn

ten tweedemael wederom ghekomen,

endehebbenmy niet allée nlijck een

aengheficht van u Heer Coningh ghe-

toont, màer veel verfcheyde aenghe-

fichten gheheel ghelijck d'uwe , als

ghy tcghenwoordigh kont fien ,

(diewoorden fcggende , thoonde hy

hem alde ftucken goudts diefe hem.

ghegheven hadden, ghemerckt met

des Coninghs tronie) dewelcke fien-

de, heb ick gheen fwarigheydt ghe-

maeckt hun te fegghen t'ghene fy van

my doen begeerden te weten. De

Coningh was noch meer verwondert

van de fcherpfinnighen gheeft van den

Boer , ende oordeelende dat het onbe-

I 2 hoor
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hoorlijck was , dat een man тап foo

goedt verftandt in een foo armen en

ioberlijcken ftaet op een Dorp foude

blyven , Ieyde de Coningh hem mede

. s inhet Hof, begaefde hem met veel

gefchencken ,ende hielt hem voor fijn

gunftelingh , ende vraeghde hem raet

in de alder-ghewichtighftefaken van

fynen ftaet.

Een jongbe Docker.

iTTTIerdt , van een Landtvooght,

VV die by haerOuders huysvefte,

' op een avondt,wyl fy hem te bed lich

te , feer hardt tot onkuysheyt ver

focht; des fy fich veynfde in fijnver-

foeck te bewillighen , doch datfe eerft

iîjn Leerfeti fou uyt-trecken: Mejonc-

ker verheught zijnde,fteeckt haer éen

been toe ; iy treckt de Leers halfuyt,

enghelaetfich wat te ruften : ftrackx

.gryptefe het ander been, ei. hack de

Leers over de voet ; met loopfe de

kamer
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kamer uyt , en laet de verliefde Land-

vooght , in fyn eenighe Leerfen , ghe-

vangen. Des hy desanderen daeghs,

befcnaemt zijnde,haer nier al leen от

vergiffenis badt , maer daer beneven,

met een goede vereeringb ,befchonck.

JfabclU , Koninghin van Spanien,

SEy : Vier dinghen verluftighen

mijn gheficht, Het eerüe is : een

Ghewapendein 't Veldr. 2. Een Bif-

fchop in fijn Biffchoppelyck kleedt.

3. Een groote Vrouw in haer Hcer-

lyckheydt , en , 4. EeaDief aende

GalSh- с

Varítuendergedien Splynx,wiens raet-

ftl van Oedipus ontbonden ende ußt- • -

gbelejt is.

Niet verre van de Stadt Tbeben in

Griecken- land: , was een won-

derlijck en iclfaem ghediert , Sphynx

I 3 ghe-



198 De droeVe .

genoemt ,'twelckaldiegeendichem

voorby ginghen dit volghende Raedt-

fel te ontbinden , en uyt te legghen

gaf; indiender nu iemândt ghevonden

wierdt,díe fqicks niet machtigbwas

te doen , wiert van dit ghediert ver-

fcheurtenopghegheten. Het Raedt-

* fel nu in fich felven luyt aldus : c

Des Morgbens beeft bet vier voettn,

Des Middagbs twee roete» , :

! Des Avants beeft bet dry voeteп.

Alsnualfooveelmenfchen ont dit

Raedtfelswil verdelght waren, begaf

hem Oedipus daer oock naer toe, die

i. des Raedtfels beduydinghe gheopen-

baert, ende aldus ontbonden heeft.

De Morgen is de Kintsheyt des men-

fchelijcken levens , want dan foo

bruypt het Kindt op handen en voe-

ten ,ende is alfoo viervoetigh.

DeMiddagb is. de fleur des levens,

waerinmen dan^ptwce voetengaer,

ghelijck het behoorelijck is.

Den Avondt is den hoogben Ouderdom,

want
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want als dan pleeght men met een

ftockjen te gaen , en foo dry-voetigh

te zijn.

M. Koningb глп T.

WAs foobefadight enghefetvan

wefen , dat hem de iijne fchiej:

noyt de mondt tot I aechen fagen ver

fetten j des de Hof jonckers , aen des

Koninghs Broeder , foo veel verwor-

ven, dat hy, met beleeftheyt, naer

d'oorfaeck van defe inghetogentheyr,

aen de Majefteyt, fou vragen. Welck

bedryf foo haeft niet was ghe-

pleeght , oft de Koningh fey : Heer

Broeder, morghe ial ick, aen u,d'oor-

faeck van mijn gheftadigh treuren

Verthoonen. Onderwyl deedt hy een

diepe put graven , en met gloyende

koleneen ftuckweghs opvullcn :bo-

ven defe Put ftelde men eengantfcb

krancke Zetel. Voor de Zetel een

difch vol Conincklijcke fpys en dráck.

I 4 Boven
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Boven de Zetel hinghmen , aen ten

dunne draet , een bloot en fcherp

Swaert. Des anderen daeghs deedt

hy fijn ßroeder boven de put,upde

krancke Zetel, fetten - ghebiedende

met etn aen vierghewapende mannen

hem, van alle kanten , met uijtghe to-

ghen fwaerden,tedryghen. Hier by

voeghde hy Trompeiters en alder-

hande fnarenfpel. Fluckx fy de Ma-

jefteyt: Nu Broeder, eet, drinckten

fijtvrolijck. Strackxgafdefe torant-

woort: DoorluchtigheMajefteyt,hoe

fou ick 1 uftigh en vrclijck konnen ii jn,

dewyl ick van alle kanten, met afgrj f-

felijcke onghelucken , ben berjart:

want flaen ick d'ooghen natr bencden

foo fien ick niets anders dan ter brau-

dende hel. Hef ick mijn gheficht

opwaerts , foo fchrick ick vopr het

vallen van foo een fcherpe klingh.

Voor my ftaet een volle difch: maer

defwackheydt van mijn Zetel , laet

niet сое dat ick my daer naer buck.

Hoe
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Hoe fou ick dan een vrolijck ooghen-

blick , in defe ellendighe itaet konne«

ghenieten? Hier op voer de Majefteyc

dus uijt.-Lieve Broeder, ick benal-

tydtin fulck een ghevaerlijcke ftaet,

als ghy u felis tegenwoordigh bevint.

Want, ilaende mijn gheficht opwaertj

ioo bevindt ick daereengheibenghe

Godt , die mijn Taken richten en oor-

deelenfal. Sien ick nederwaerts, ick

gbedencke datelijck aen depijneder

verdoemde. Wend' ick het gheficht

achterwaerts-, ick yoorbeelde my my-

ne voorlede fonden. Sien ick voor-

waerts, dacr vint ick de doodt en mv-

ne fwackheydt. Keer ick my ter rech

ter oft ter flinckfehe handt, foo be-

fchou ick de duyvel, gantfeh befigh

om my tot fonden op te royen en in

het verderf te ftorten, Maeckt eens

overflagh , oft het wel moghelijck

voor my , dit ghedurigh overdenc-

kende , is , op defe werelt een oogen-

blick,met lacchen, te verflyten. Hier

- i I 5 mé
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ine bildt fich de Broeder vernoeght,

en bedanckte de Majefteyt vanfulck

eennutteonderwyfinghe. •

Van de groote vlyt ende neerßgbeyt des

Landtt-тлш Furii Crefmi,

NIet verre van Roomen woonde

een Boer Furïus Crefinus ghe-

noemt ; defe hadde nu wel eenen kley-

nen acker, maer bouwde het mec fulc-

ken vlyt ende neerftigheyt, dat het

meer vruchten droegh als een van fi jn

Naburen; wierdt derhalven voorden

Raedt van Roomen befchuldiçht, dat

by door eenighe Tooverye fîjns Bu-

ren-vruchten op fijn Acker braghr.

Wat hadde defenutedoen i hy ver-

fcheynt ghcwilligh voor 'tRecht, m et

fich brehghende fijn Dochter,die feer.

fterck vanlicbaem was, defghelijcks

oockal fijn ghereetfchap , fijn groote

en fwareyfer-fpaen, groote vetre en

ftercke Offen , en al w at to t de Lan t-

( ' I . boa-
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bouwerye van noode was jen fprack

doédeRechtersmet defe woorde aen:

Ghy Quirites , om dat ick voor V. E.

aengheklaeght ben van weghen mijn

Tooveiij , fiet, daer is een ftuck van

mijn Toover-werck , ( thoonende fijn

mede-ghebraghte ghereetfehap) kon-

de ick V. E. nu oock mijn neerfligh

aerbeyden, mijn fweet , mijn waec-

ken en forghen mede voor oogen Rel

ien , dan ioudt ghy al mijn Toover-

werck lien. Hier op wiert hy terflont

vry en los ghelaeten .

Julia.

a(Jam, in een prachtigh gewaedt,

,haer Vader begroeten , waer o-

verde Majefteyt fich nierai te wel ge-

liet; doch fy, dit merckende, quam

des anderen daeghs in andere kleede-

ren voor hem. Des de Key fer dus ter-

ftont uytvoer : О ! hoe veel beter pail

dit ghewaedt aen Auguli i Dochter,

als
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als dat vaa ,gitteren. Fluckx gaf de

Princes tot antwQort : Heden beb ick

my voor mijo Vaders, en gitteren had

ick my voor mijn Mans ooghenver-

ciert.

EengbeßepeJVethottder.

HAdt defefluyt-j-edeghemaeckt :

Wie Oproer maeckr, moet fter-

ven,en dien volghende moet men foo

een , die Oproer ftilt , beloonen. Een

ander , hebbende Oproer ghemaeckt

engheftilt.begeerde fijn loon. Den

Sophift Secundas , dit hoorende.heeít

de knoop dus ontdaen ; vraghende :

Wat is hei eerfte bedryf? Oproer ma-

ken. En het tweede i Oproer ftillen.

Leyt dan,fey hy teghens deBedryver,

eerftde ítraf vao het eerfte, en ont-

fanght dan, is het u moghelijcfc , de

loon van het tweede,

Een
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len wys Млп.

VAn een klappaert , die fulcke din-

ghen te bert broght daer van

d'eerbaerheydt een walgh hadt , ver

focht fijnde,hilt'dencus, terwyl de

vuylbeck, metfijn verteliinghe , be-

figh was , in het Boeck. d' Andere

hadt foo haeft het lefte woort niet ge-

fproken , oft hyvraeghde : VVat htm

daer van docht^daer op de Wyfcman,

veynfende oft hy , uijt een gheweldi-

gheoptooginghc.tot fich felvenouam

tot antwoort gaf : Hou het my te goe-

de i dat ick u niet voldoen : wyl ick

niet een woordt.van al uw' verhael,

heb verftaen : ick heb met mijn lich-

aem hier , maer met mijn finnen en

gedachten binnen Brugghe in Vlaen-

deren ghewreeft.
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Etn Vifioen.

P Limas Secundas heeft in fijnSendt-

brieven dit volghende Vifioen be-

fchreven.

Te Atbenen in Griecken-landt , was

een fchoon , groot, wel ghetimmert

en wel gheleghen Huys , doch dit ge

breck walíer, dat het daer alle nacbc

in fpoockten, weshalven het van nie-

mant konde bewoont worden, maer

altijdt ledigh ende fonder inwoon-

ders ftaen bleef.

Met de Gheeft'nu , die fich daer

verthoonde, was het volgender wy-

fegheftelt : Te middernacht hoorde

mengheraes van Yfer•werck, als oft

daer yfere ketens ghtflept wierden ,

eerft van verre , daer naer naderde

het : Dit ghedaen zijnde , verthoonde

fich eenoudt, mager en leelyck man,

met een langhen grauwen baert en

hayr , ( fcbrtckelijck en yfelijck om

- . aen
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aente.fien)hebbcnde om fijn voeien

groote boeyen, draghcnde op fîjne ar

men groote fwaerte , welcke hy met

groot geluyt fchudde. Wie dit fроосk

íagh van de lnwoondeis des huys, die

wiert fchrerlyckkranck, ende lieppe-

ryckel van fijn lyf en leven.

Omdefccorfaeckennu, wilde nie-

mandt dit huys hueren,ick laet ftaen

. daer in woonen , en al even-wel wiert

hettehueroftete koop ghefet. Den

PhilofoophAtbenodorus quam nu by geval

te Athenen, lteft het opfchrift des huys,

ende wat men hem des huyfes ghele-

gentheyt wys oft niet wys maeckte ,

foo keerde hy fich daer doch niet aen ,

maer het huys vooreen feker iommc

gelts ghehuert hebbende , trock daer

fel ver met fijn huysghefin in. Tegen

den nacht bevooí hy fijnfamilie ,dat

fy in't binnenfte van het huys flapen

fouden : fich felf ltet hy een Tafel let-

ten in't midden van denvloer , nam

fijn keers a fijn fchryf-tafel , en andere

--..) , : ooot-

4 ' . ' '
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nootfaeckelijckheden , fette fich aen

de Tafel , vinghaen te mediteren en

te fchry ven, op dat fijn gedachten niet

moede wierden, Eerit was het feer

ftil in het buys , ghelijck het by nach

ten pleeght te zijn. Maer niet langh

daer naer , beginnen defe yfere ke-

tens te parlamenteren. Atbenodorus

keerde fich nerghens aen , maer vaert

in fijn arbeydt voort. Het fpoock

maecktehethoelangher hoe ergher,

nuliepljet.uythethuys, nu quam ter

weder in, quam oock eyndelijck foo

dicht naer Atbenodorus toe loopen , dat

by hem fchier by fijn zyde ftont : Atbe

nodorus floegh fijn ooghen op , ende

bevindtdathetinder daet foo is, als

hem daer af bericht was. Defen

Gheeft ftont en wenckte Atbenodvras

met de handt , als oft Atbenodorus by

hem foude komen. Atbenedom knick

te hem weder met 'thooft toe, dat hy

wachte foude; vaert alfoo weder voort

infijnfchryven. Het fpoock rammel

de
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de hem tíocn met de ketens over het

hooft ; Athinodorus opficnde , ver-

merckte,dat hem het fpoock weder

wenckte , flonltdoen dieshalven op.

Defe Gheeft gingh nu al voor hem

heea , hy , dekeers uyt-gelefcht heb-

bende , volghde hem al rot in den

Thuyn toe , waer defe Gheeft ter-

ftont verdween. Atbenodorus phickte in

den doncker noch een handt vol kruy-

den , wierp die op de plaets , daer hec

fpoock van hem ghefcheyden 'was.

'sMorghens daer aen gaet hynaer

de Magiftraet van de Stadt , vertelt

ende openbaert hethaer ,'tghcen hem

wedervaren was ; De Magiftraet be-

vool datmen op die plaets graven fou-

de, ende vernemen, Wat daer verbor-

ghen was ? Hier vontmen doen eenige

doode Menfchen-beeoders met ke

tens en boeyen aen malkander gcbon-

den,defe Iteteñ fy in een Sarck leggen,

en met gewoor,elijcke ceremonien en

-Lyck-ftatie ter Aercjebelteden. .

'• V. ' Naer

Î
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Naer dien tijdt is hct huys van

fpodckeryen ofte Gheeften vry ghe-

bleven , en men heeft daer naer dien

tijdt niet meer vernomen.

Klaes Nar.

VOeghde fich , terwyl de Keur-

vorft befigh was om eenighe e-

deleGhefteenten te befien , feer naer

by de Vorftelijcke zetel , fiende feer

fcharp op de koftelijckheydt ; desde

Vorft dus uijtvoerrWel Klaes, wat

fchatghy dit goedjewel waerdigh te

•fijn ? fiuckx gaf hy tot antwoort : Soo

veel alffer eenfyckeGeckvoorghe-

venwilt.

EenSpeelman.

SYnde met Klaes feer ghemeyn-

faem, verfocht.ietsvanhem telee-

nen : dochgants omniet : maer Klaes

gaf, aen hem , dit tot antwoordt : Ick

wilde het,waertghy mijnvyandt,feer
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garen doen, om u , dacr door , tot

rnijn vrient te maken ; maernughy

mijn vrient fijt,fou ick u niet garen tot

een vyant hebben.

VnnWuus ende Bejfus.

ALs de Peét lbicus eens cpeentijdt

van eenighe Roovers aengerant

wiert , ende fy hern een deghen op

fijn ftrot fetten ,om hem te vermoor-

den:Riep hy de Kraen-vogels, die

daerbygheval voor-by vloghen, om

hulp , en badt die dat fy fijn doot wil

den wi eken , want hy fagh geen men-

fchen op het veldt. Een korten tijdt

hier naer , quamen defc Moordenaers

in de Stadt, en ginghen mede op de

Marckt wandelen , neffens andere

treflelijckelieden: doen vlogen daer

juyft defe Kraen-voghels over de

M arckt. Soo dra als de Moordenaers

defe ghewaer wierden , feyde den een

tot den anderen : Sier,daer zyn lbici

wreec
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wreeckers. Dcluydendit hoorende,

vraeghden : wat íy van den vermoot-

den Ibicus te íegghen hadden i De

< Moordenaers verfchricktenhier over,

wierdenterftontbydekop ghevat.in

hechtenisghenomen,en naerbeken-

tenis van haer misdaedt, wierdt hun

haer rechten loon ghegheven.

Een ander : met name Beffus , wat

op feker tijdt met fijn Vader in een

Badt ghegaen„ alwaer hy naer ont-

ftaene haet en twift fijn Vader jam-

merlijck vermoorde , en fich heyme-

lijck uytde wegh maeckte. Eenigbe

daghen hier naer quam Beffus in een

Herbergh,daer hy de Swaluwen fagh,

en hoorden die onder het dack in haer

neft fonghen : nam derhalven terftont

een Spies , ftiet het neft van boven ne-

der, en dooden de Swaluwen alfoo.

Van de teghenwoordighe Gaften ge-

vraeght zynde : wat oorfaeck hy had-

de dat hy defe Swaluwen van boven

ñederftiet en doode ? foo antwoorden
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hy : Hoort ghy niet , hoe dat de loofe

Voghels fingen : Beffut heeft fijn

Vader ghedoodt ? Hier op wierdt hy

doen oock aenghetaft , en naerdat hy

fijn mieJaet bekent hadt , heeft men

hem een billycken ende rechtveerdige

doodt aenghedaen.

Txpytus, eeb Edel Jongbelingb.

GIngh , volghens de ghevvopnte

der oude Romeynen , met fijn

Vader in de Raedt. Soo haeft was hy

niet in huys ghekomen , oft fijn Moe-

der vraeghde aen hem : watter voor-

ghevallen en befloten was ? Doch hy

pooghde fich te onfchuldighen , (eg

gende: dat hem fulckx was verboden.

Hier door wicrt de Moeder veel be-

gerigher dan fy te voren was-, foo dat '

fy hem niet ongequelt kont laten ; des

hy,om van haer ontflaghen te fijn>dus

uytvoer : Men heeft in den Raedt be-

raedtflaght , oft het , ten roordeel

Tan't
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van'rgemeyn , becer was dat een Man

twee Vrouwen, oft dat een Vrouw

twec Mannen hadt. De Moeder,hier

over verfchrickt , voeght fich terftont

by fommighe van de voorñaernfte

Vrouwen i en vertelt al wat fy , ujt

de mondt van haer Soon , hadt

ghehoort. Des anderen daeghs ver-

íchenende verdoolde wyven op het

Raedthuys , biddende , met overloo-

pendeooghen, datmentoch veei eer

fou toeftaen , dat een Vrouw twee

mannen , dan dat een Man twee Vrou

wen , fou hebben. De Raedt , Gjnde

hier over ten hooghften verwondert ,

wiftniet van waer defe be roerte der

Vrouwen heur begin hadt. Fluckx

hçeft Papyrus , opftaende , de faeck in

de volle vergaderingh vertelt. Hier

opwiertgoedt ghevonden dat gheen

Knaep i dan Papyrus allecn , van die

tydt af , in de Raedt fou moghen ver-

fchynen.

.» . i-

. tu
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Eenondattckbaren G*ß.

PHilippus , Koninghin Macédonien ,

des Grooten âlexandri Vader , hade

een van fijn Hovelinghen eertyts uyt-

ghefchickt om eenighe nootfaecke-

lycke dingen voor hem te verrichten.

Alsdefenu wederom ghedachte fich

naer huys te begheven , heett hy door

onghefluymigheyt des Meers t'Schip

breuck geleden : de Hovelingh quam

in zee te vallen * wierdt van de bae-

rengins ende weder gheJrcven , fwe-

vende ende fweinmende in fijn groot-

fte lyfs-ghevaer. Maerdaer woonde

noch aen den oever des Meers een

Landt-man, welcke, doen hy defen

half dooden Hovelingh iп't oogh

kreegh, terftont fijn bootjen nam ,

voerdaer mede in de zee, nam defen

half dooden menfeh daer in, braghe

hem in fijn huysjen ofte hutjen,warm-

dehemby'cvicr ,trockhemdrooghe

klee
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kleederen aen, in't kordt hy verquick

te hem met alles, metetenend'rinc-

Icen , dat hy binnen weynigh tyt fijn

voorighe ftant ende ghefontheyt we-

derom bequarn ende verkreegb. Den

Hovelingh reysde nu weder henen,

ende kornende hy den Koningh , ver-

telde hy hem^fijn groot lyi's-gbe-

yaer , daer in hy gefteecken hadt. Phi

lippus begeerde van hem dat hy daer

een vereeringh voor nemen foude:

doen badt defen ondanckbaré menfeh

den Koningh, dat hy hem des Landt-

mans ( fijn gewefen Waerts ) buys en

de hof,landt ende zandt, aen de Zee

gelegen, vereeren wilde. Philippus heeft

hem gehoorgegeven? den Boer wor

ter uytghedreven , ende den Hove

lingh worter weder inghefet. Ditliet

denBoer oock niet ftil iwygend voor-

by pafferen , maer vervoeghde fich

van ftonden aen by den Koningh , ver-

telde hem den geheelen handel , hoe

*t inder daet daer medc ghegaen was ;
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hoehy, teweten, denHovelingh van

de doodt verlort , ende hoe veel wel-

daden hy aen hem bevvefen hadde,

beklaeghde fich der halven bitterlyck

endejammerlijck over deíe al te groo-

te ondanckbaerheyt. Philippus nu de

faeck beter dan te vooren verftaende,

liet cten Hovetingh by fich voorderen,

ende hem voor in fijn voorhooft met

een gloeyende yfer defe letters bran

den : Ingram Hofpes, dat is, Een on-

danckbaren Gaß. Alfoo kreegh den

Boer fyn voorighe goederen weder

in fijn poneffie.

Exempels vangbeloofweerdigbe , ende daet

beneffens oock^ van valfcbe Menfcben,

DOenden Keyfer Auguflut over de

gheluckighe Viârorie van Anto

nius endeCleopatra triumpheerde,wiert

een ¿Egyptifch Priefter in de Stadt

van Roomen ghebraght : van defen

Man wiert ghefeyt , dat hy fijn leven

К langh
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langh niet mee r dan eens gheloghen,

ende de waerheydt ghcfpaert hadde.

Den Raedt door dit goet gherucht be-

woghen , heeft onder malkander bc-

floten , hem niet alleenlijck op vrye

voeten te ítellen , maer oock tot hoo-

ghe Priefterlijcke digniteyten te ver-

heffen , jae heeft een Pilaer tot fijner

eeren oprechten laten.

Daer-en-teghen fchryft Spart 'utus ,

dat tentyden des Key fers Claudtt een

Romeyn, met name PampkUus, ghe-

ftorven is , van welcke men terftont

naer fijn affcheyden uytftroyden , dat

hy in den tijt iijns levens niet een waer

woort liadde laten uyt fijn mondt

gaen , vveshalven den Key fer een ghe-

bodt liet uytgaen.dat men defes Pam-

phili lichaem niet foude begraven,

maer fijn goedt confiskeren., lijn buys

afbreken , fijn Vrouw ende kinderen

nyt de Stadt verdryven, ende al het fy-

ne verwoeften , op dat van defen

mcnfch niet meer fouden ghefproken

wor
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worden. Hier uyt is te fien, dat, oft

fchoon de Romeynen en de iEgypte-

naren qualyck met malkander fton-

den , fy eveawel de waerheyt gelboft •

bemint ende ghe acht , de leughens

daer en teghen ghelaftert , ghehaee

ende gheftraft hebben : ja dat meer is,

fy hebben haere vyanden tot een ghe-

dachtenis een Colomme laten op-

rechten , daer fy ter contrarie haer ey-

ghen mede-borghers niet hebbe wil

len vergunnen , dat fy mochten ter

aerde befielt worden.

Van de Raven, die den Keffer Atigußus in't

Latj/n gbegtoet bebben'.

H Et fptfeeck-woortvergeeftfchen

arbeyt doen , en den Moor tc

wnffen is uyt defe volgende ghefchie-

denis ghefproten.

Als-den Keyfer Auguflus in den flagh

Ьy АШо de overhandt verkreghen had-

de , en weder triumpherende in de

К 2 Stadt
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Stadt quam , ontinoete hem een Bor

gher , een Rave in de hande hebben-

de , welcke Rave fonder ophouden

fchreeuwde : Weeßgbegroet , Cafar, gbj

vverwinnatrgby Keffer. Hier over heeft

den Keyfer hem foo verwondert.dat

hy defe Rave voor 20. duyfent pen-

ninghen (hoeveeldaer een penningh

gheweeft fy , moet men in de oude

Roomiche Schryvers lefen ) koopen

. liet. Met defe woordê wierdt hy oock

van een Exter en Paptgaey ghegroet ,

die hy daerom oock foo dier liet koo

pen. Als feker Schoenmaecker ghe-

hoort en vernomen hadt , dat den

Keyfer voor die groetende Voghels

foo veel gelt ghcgheven hadt, be-gon

hy derhalven oock een Rave te on-

derwyfen , en defe woorden te leeren :

Ave Cafar , Vieler , Imperator. Мaет als

nu de Rave defe woorden niet haef-

tigh ghenoegh leeren konde , fprack

den Schoenmaecker uyt een onver-

duldighen ende miftrooftighen geeft :

Ick
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Ick hebbe arbeyt en onkoften verlo

ren : t'welck de Rave beter leeren en

onthouden kon als hec voorighe. Nu

ghebeurde het op feecker tijdt , dat

Auguilusdes Schoen-maeckers huys by

gheval voor by pafleerde jdoen bcgon

de Rave te roepen : Ave Cafar , Viäor*

Waer op Augußus antwoorde : Uk^bebbe

t'hujsgbenoegbvanfuhkengroetert. Doen

wierc de Rave fchicrlijck indachtigh

fijne andere woorden , en feyde dat

het Augußus hoorde : Ick^ bebbe arbeyt en

onkoften verloren. Hier over wierde ah- .

guflus ghenootfaeckt te lacchen, die

defe Rave doen daerom oock dier-

der als een van de andere liet koopen.

Vraegb en Antwoort Ep'täet'u . >

Vraegb. tTT At is de min i

Antw. W Eenquellinghevaneen

leedighghemoet,befchaemtheydt in

een longhman , rootheyt voor een

Maeght , dulligheyt voor een Vrouw,

К 3 een
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een fpottelyck dingh voor een oudt

Man.

Vraegb. Wat is de fchoonheyt ?

Amwoort.ben aerdigh bedrogh, een

gheluck voor een corte tijdt , een ver-

flenfte bloem , een vleeifelijck ghe

luck, een menfchelycke begheerlyck-

beyt.

pfraegb. Wat is de armoede?

Antwoort. Een gehaet goèt , èen Moe-

derderHeyligheydt, een verdryvin-

ghe der forghe , een vinfter der wys-

heydt, een befittinghe fonder Yerwyt,

een gheluck fonder nyt.

Vraegb. Wat is een vrouwef

Antweon, Een gheftadighe forghvul-

digheydt,des mans verftooringhe,een

onverfadelijck dier , een ftryt fonder

afftandt, een daghelyckffchefchade,

een huys van onweer , een kuys mans

fchipbreeckinghe.

i . - . n.rr: u. . .
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Koninck, HenrUk. de Groot.

OP feker tijdt vermoeyt zynde

van de jacht , gingh in een her-

bergh t en fat aen tafel met de Coop-

Jieden. Naer het maeltijdt genoten tc

hcbben, begonmen te fpreken van fijn

bekeeringh;fy en kenden hem niet,

want hy was altijdt ftadigh ghekleedt ;

een Coopman van Verckens begoft

daer op te ffgghen. En Uet ons daer van

n'tttfpreken , de Ton rickt altydi naer den

baringb. Een weynigh daer naer de

Koningh fich wendende naer de ven-,

fter, fagheenighe Heeren aenkompn,

die hem fochten , en hem fiende ,ter-

ftont naer de kamer traden.üe Coop

man fiende datic hem noemde Sire en

U Majefteyt , ftont feer verfielt, en

wide wel ghèfweghen te hebben. De

Koningh vän de kamer vertreckende ,

klopte hem opdeS^ouders , feggen-

de. Fyn man ,.d^fpbn ricckt altyde

naer den haringh/' К 4 Van
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Van ten Lceuw en een Hont.

I An Mocquet fchryft íh fija reyfen ,

dar alfoohy te Maroco was , en de

Stadt nauwkeurigh befach , da: hy

oock gingh om de Leeuwen te fien ,

die in een groote íteene muer , boven

heel open fijnde , ghefloten wa ren.en-

de men klom met een trap op de fei ve,

aldaer fagh ick ( fey t by) onder andere

dingen een faecke aenmerckens waer-

digh , van een hondt die eertydts voot

de Leeuwen tot haer voedfel ghewor-

penwas. DefenLeeuwdéoutfte van

allen, d'andere minder fijnde , hadt

den hondt die men hem toewierp on

der fijn klauwen ghenomen , om hem

teverflinden doch eerft eenweynigh

daer mede willende fpelen , was t'ge-

beurt , dat den hont den Leeuw fe-

fteerden,als oft hy fijn kracht erkende

en hem met de tanden eenighe feerig-

heydt, die hy onder de keel was heb -

bende

* •* i
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bende foetelijck krauwende, nam den

Leeuw foodanigen vermaeck daer in,

dat hy den hondt gheen quaedt ghe-

daen, maerdien bewaert hadde voor

d'andeie,en 'twas nu, als ick hem met

defe Leeuwen fach , al feven jaren ge-

leden , dat hy by die gheweeft was.loo

de Clmfkn flaef , die haer bewaerden

my feyde: den felven verhaelde my

oockidar wanneer hy aen de Leeuwen

t'etengaf,de hont met haer at,en haer

felfs fomwylen het etcn uyt demuyl

rucktejdat oock terwylen dAeeuwen

om haer onderhout vochten, de hont,

foo veel in hem was , fijn befte dede

om haer te fcheyden ; en wanneer hy

fach,dat hy fulcks niet en konde doen

door een natuerlycke ingevinghe foo

feer begoft tehuylen, dat de Leeuwen

(die voor. het ghehuyl der honden ver-

vaert fijn ) uch terftont quamen te

fcheyden , en haer met den anderen te

verdraghen.
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Mafanielk.

EEn vis-handelaer te Napels,werpt

hem felven op als onder Koninck,

'twelck hem gheluckte , ter oorfake.

van de groote en nieuw op gekomene

ichattinghen , riep, ende Нес roepen ,

op de ftraten : Godt leve , langh le

ve de Paus , langh leve den Ko

ninck van Spagnie,en hetgoctjaer,

en fterve , fterve de quade rege-

linghe. Heeft meeft alle de hoofden

van groote op ftaken gheftelt , en alle

liare goederen verbrant, fielt fich,uyt

haeftigheyt en fonder eten zynde,met

een dul hooft , oock teghen fijn eygen

volck , 'twelck die niet konnende ver-

draghen,is hem van vier eetveiwan-

ten vier fchoten gebraght , waer van

hy ftorf ,naer dat hyontrent tienda-

ghen , met groot ontfagh gheregeert

hadde, fijn hooft wiert van een V lees-

JiouwerafghehoHwen, en in de Stadt
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alom ghedraghen, en Суп lichaem van

de jonghcns langhs de ftraeten van

Napelsghcflept, Dit is ghefchiet in

den jaere Chrifti. 1647. van den 7,

tot den 16. dagh, van Hoy-maendr.

Napelfche beroerten, Ëerfte deel.

'tVerlede Gbevaer.

SEker Man van de hooghe berghen

van Bange , trock in t midden van

de winter, van fynent , naer de Hooft-

ftadt van't Herdoghdom der Geben-

nen by d* Л Uobrogen, om daer te han-

delen. Toen hy naer de wegh , die

toen met fneeuw bedeckt was, ghe-

vraeght bad , wees men hem dwers

overeen groote beemd , daer een pad

was. Defe, de poel voor de beemd ne-

mende , trock met fijn peert , daer

by op fat , daer over , fonder te denc-

ken dat hy dertigh waterflroomen on-

derfichhadt. Hy ,in de ftadt gheko-

шeп ; begon de Uheone en groote

beemdi
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beemd , die voor de poor t was, te pry-

fen , en de ryckdom van deplaetc naer

de fchoone weyden ( foo hy meende)

te fchatten. Men feyde hem dat het

lande kleyn , en de weyden weynigh

tvaren. Hoe .' feyde hy , dat is immers

eenbeemdvan dry mylen Iangh, en

ten minfte een breedt. Meent ghy de

poel ! feyde men tot hem. Wat poel ?

nerfeydchy : wandele hebber gheen

ghefien, Tpen feyde men tot hem ,

dat de groote plaets , die hy ghefien

hadt, een poel was. Men vraeghde

hem wat wegh hy ghehouden hadt.

Maer hy bevondt dat hy alleen, fonder,

behulp , en fonder andere gheleyde ,

dan fijn goede Enghel , dweers over

defe poel ghetrocken was. Ieder waf

fer at verwondert. Men vertelde hem

"rghevaer , dat hy gheloopen hadt , foo

fchrtckelijck , dat hy , door krachtigh

inbeelden,dekoortskreegh. Hy be-

gaf fich te bed , en ftierf in foo vrem-

denmymeryen,datmen geloofde dat
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• fijn fieckte, die hem terdoodt braght,

nice dan van een gheweldighe vrees

quam.

Siet hier noch een ander, van ghe-

lijcke uytgangh. Seker Jood , uyt het

landt keerende , raeckte op iljnEzel in

flaep. Ditbeeft,de wegen ghewent

zijnde , gingh over een im alle planck,

die , als een Brugh over fekeгe fchrie-

kelijcke afgront lagh. Toen hy in de

ftatiniljn herbergh ghekomen was,

wierden hem ghevraeght door welcke

wegh hy quam. Hy feyde dat hy't niet

will. Des'morghens braght men hem

by de planck ; op dat hy lien fou voor

welck gevaer Godt hem bewaert had.

Hy , dit Tiende ,-kreegh íulck een

fchrick , dat hy in onmacht viel, en

noch niet weer bekomen is.

Van



Van de Gbewoonte. . . .

WAt de opvoedingh indejonghe

kinderen van hare jonckheydt

afvermagh , ende hoe veel daer oock

aen gelegen is , dat felve maeckt ons

r/ttf<îrcfmbekendt , in fijn Boeck van

de opvoedingh der kinderen, daer hy

oock onder andere defe volghende

Hiftorie verhaelt.

Den beroemden Wet-ghever Lycur-

gus , by die van Sparta , hadden eens

twee jonghe honden in eene werp ge-

worpen lijnde , maer ghewende die

by fonderlyck , ende brachtfe op ver-

fcheyde manier, aert ende wys op:

Pen eenen ghewende hy tot net ja-

ghen, endenaerftighe wacht:den an

deren liet hy leegh gaen , en voede

hem altydt шее leckere beetjes ende

in alle luyigheyt op. Als de Lauda-

moniers nu op een fekeren tydt al te

Uttel by malkanderea vergadert wa-

iep,

t

I
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ren , fprack hy tot haer : Ghy bemin-

de borghers van Sparta, die hier al te

famen verfamelt fijt , op dat ghy we-

ten mooght , en dat u Heden bekent

roagh wefen , hoe groote pttogayf

de leere, de oefFeningh ende deghe-

woonte heeft om tot groote ftaet en

deught te komen , dat wil ick u Heden

terftondtmet defe twee honden aen-

wyfen. В racht hier op in't midden van

hare vergaderinge een ichotel met ge-

braedt , en een levenden Haes , ende

ftelde fijne twee Honden daerlosen

ledigh byj doen Hep den eenen fchier-

lyck naer den Haes , ende vervolghde

hem : maer den anderen maeckte ilch

vrolijck by't ghebraet . Doen de Bor

ghers dit noch niet verftaen , nochte

begrypenkonden, wat Lj/curgus daer

door af- beelden , voer hy voort in fijn

difcourstfegghende : Hoort ghy Lace-

damoniers, defe twee Honden ftjn van

eenderley Ouders gheteelt , opeene

tydt , op een ; ende de (elve plaets ,
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maer op verfcheyde manier,aer t,ende

wyfe heb ick die op ghetrocken, waer

over den eenen nu oock een Hafewint

hondt gheworden is , maerden ande

ren nerghens anders goet toe is , dan

alleenlyck om fijn buyck te vullen: op

de felve manier gaet riet met uwe kin -

deren; treckt ghy die indeughtop,

en houdt ghy die tot neerftigh ar-

beyden , foo wordender ghefchickte

iuyden uyt , die het ghemeyne befte

konnen voorderlijck ende dienftigh

fijn ; maer is't faecke , dat ghy die laet

opwaffen in lafter ende íchande , in

welluften , en leegh gaen, foo bren-

ghen fy even foo veel nut ende pro-

fijtby , alsdefen vuylen ende onnut-

tenHondt.

De tjdtgbe UtAf.

EEn man, in Switferlandt op een

gheberghte , met een groot bofeh

bedeckt, verdwaeltzijn.de, wiert daer
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van de nacht overvallen. Нy , niet

verder gaen konnende,vermits hy niet

wift waer hy fijn voeten fetten fou,

bleef flaen ter plaets, daer hy was,

om daerhet overighe van de nacht te

verflijten. Hy klom, vermits hy de

Wolven oft Beren vreefde , op een

dicke hoom , die by geval hol was , en

viel daer in ,ghelyckin een kuyl, oft

in een ope gracht. : .

Toen den dagh gekomen was , will

hy niet wat hy doen fou , om fich uyt

ditgraf ,daer in hy levendigh bcgra-

ven was , te redden. Нy de met fijn

banden alle pogingen , die hy bedenc-

ken kon ; maer vergheefs. Hy riep en

kreet ; maer al om niet : want hy was

meer dan een uer gaens van de be-

woonde plaetfen. Hy verfleetdry da-

ghen in defe bangigheyt , en wift geen

beter raet dan fich, in defe perflende

noot , vierighlijck aen Godt te beve-

len , en . alle hoop van leven verloren

hebbende, fich tot welfterven te be-

reyden.
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reyden. Maer een Beer , op'defe

boom klauterende, om daer honigh te

vinden,daerophyfeer verleckert is,

fette een van fijn pooten boven op

de kant van't hol , daer de man inghe-

vallen was. Defe man , gheloovende

dat het een ander menfch was, die hem

quam heben , vatte defe poot aen , en

hielddie fooñyívaft, dat de Beer, die

bevreeft wiert , de man om . hocgh

trock, tot dat by aenit ts anders vat

fcreegh,en de Beer los lief, die van

fchrickinghenomen, wechvlood, de

man onbefch pdight lier, en hem in de

fer voeghen van de doodt verlofte.

Op wat manier bet de eude Romeynen met

de Bruydt ende Bruyloften^Mwe-

л V denbebben.

i!/- , .• • • ; . .

BY: de Romeynen was het een

ghebruyck-, wanneer een Bruydt

cñBrujdegom c'famen bruyloít bielden

dat men aen de Bruyt defe: volghende

din-
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dinghen prefenteerde , en voorftelde,

ab ten eerften;

Í, Wateren vier, dat moefte fy met

haer banden aenroeren.

2. Wierden haer de hayren met

het fpits van een hellebaert onder-

fcheyden , ende een iicheyfel ghe-

maeckt. .

3. Wierden haer vyf brandende

waflche Flambeauwen ofte Faekels

Yoorghedraghen.

4. Sy wierdt met een breeden riem

om haer lichaem ghegort.

5. Ghelyck als by de Griecken op

de Bruyloften ghefonghen wirdt Hy

men ! Uymertus ! alfoo fonghen de Ee-

mejnen het Bruylofts-liedt Talaßus I

Talaftus\ r-

6. Wanneer men nu naer gehoude-

ne bruyloft de Bruyt fonde by haer

Man 'thuys voeren, gingh fy felver

nietgoetwilligh over den diempetvan

het Hays, maerwiert varióte byRe

fende Vrichden opghelich'í , ehdé al

foo
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too als met ghewelt in hays ghedra-

ghen.

7. Sy moeft oockeen Spinne- wiel

ende Spin-rockenin des Bruydegoms

buys brengen , ende de deur met Wol

oft Vlas oock kroonen ende eieren.

8. Dit ghefchiet zijnde,begon iy

haren Echten Man toe te roepen, feg-

ghende: Daer ghy Cajus zijt , daer ben

ick C4/4. : . :

9. Eer fySte bedde gingh, wierdt

haer defen Brujtt-gardel opentlyck ont-

bonden.

10. De BtujittnàeBrujdtgQmmot-

ften eerft een Que-apfel op eten,welck

gtbruyck Solon verordonneert heett.

1 1 . Daer naer wierp den longh ghe-

trouwden man menighte van Вл[е1по-

tett onder het volck.

. 1 2. Men mocht gheen Btuyloften

aenftellen in de maent van Mey.

.15. Gheen Vryfter «faer het geoor-

lofc op heylighe daghen te trouwen ,

maer de Weduwen was fulekx ver-

gunr.  Defe
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Defeen dierghelycke ceremonien

fijn doorgacns van Plutarchus aenghe-

teeckent,enfijnoockby andere Au-

theiaste vinden.

Van de wonderlycke werckingh des Mußjcks

aen drwDeenichen Komngb Ericus.

ICkben noch indachtigh , het geen

ick voor ecnige jaren by een Chro-

nyckfchryver ghelefen hcbbe, datter

eerty ts aen het Hofvan den Koningh

in Denemarken , Ericus ghenoemt , een

wonJerlijcke Luytenift gheweeft is ,

welcke roemde; dat hy door fijn konft

de ghemoederen der toehoorders foo

feer beweghen konde, dat fy van hare

íinnen fouden berooft , ende rafende

dol worden. Om fulcks te fien ende

te bevinden is den Koningh Erlern heel

nieuwsgierigh geweeft , beval derhal-

ven aen den Mufleck-Meefter; dat hy

fulcks foude te weegh brengen,eñ in*t

werck ftellen. Defe heefthetaenge-

nomen,



238 Ve droeïe

nomen , ende belooft het felve te

volbrenghen. Op dat nu alles fonder

fchade mocht toegaen , heeft defen

voornoemden Luyteniß bevolen; alie

gheweer ende wapens aen een kant te

brenghen,ende daer ontrent wachters

ende Trawanten te ftellen , de welo

kb , wanneer fy een tumult hoorden ,

fouden komen infpringhen , ende al

bet onheyl , wekk daer door foude

konnen ontftaen voorkommen ende

flutten ; en dan , op dat fy oockniet

uytfinnigh mochten worden fouden fy

hem (den Muficant ) de luyt uyt de

hant grypen , ende opfijnhooft ofte

aen de mueren te pletteren flaen. Wat

ghefchieter.,' In't begin fpeelden de

ferí meefter een pnghewoonlycke

ernfthaeftighe melodye op fijn Luyt,

waer door de toehoorders tot de treu-

richeytghebracht, ende by naer als

verflaeghen wierden. Terftont daer

op, heeft hyfoo een lieflyck, luftigh

ende vermaeckelyckliedt ghefpeelt ,
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dat de ghemoe deren der omftaen-

ders heel verandert wierden, met uyt-

terlijcke mijnen hare vrolijckheydt te

kennen , ende te verftaen ge vende, jae

Jconden haer ter nauwer noodt ende

qualijck ghenoeght van den dans ont-

houden.Op het left begon defen Luy-

tenift op een fonderlinghe ende door-

dringhende manier te fpelen , foo dac

aldeteghenwoordighe van haer fin-

nen berooft wierden , ende onder

malkander begonnen te vechten,flaen

&c. Op dit ghetier quamen de Tra-

wanten terftont ingheloopen , die den

woedenden ende nu dullen Koningh

Erms, niet foo veel hebben konnen

teghen houden ende bedwinghen , dat

hy niet een Rappier van haer allen

machtigh wiert, daer hy vier van de

fyne mede ter neder ftack: ten laet-

ftcn is hy evenwel ( naer 'dat (men

de Lijyt van fijn Meefter ghenomen

ende aen ftucken gheflaghen hadde )

door hulp van eenigheStoel-kuffens
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ter Aerde neder gheftort , en fijn ra-

fernye ende uytfinnighey t is alfoo ge-

ftilt. Tot fijn voorigh werftandt nu

wederom gheraéckt zynde , heeft hy

fich ove* fijn fonde ende Doodt-flagh,

Ieetwreiên ende berouw hebbende ,

met fijne Ghemalin naer Jeruialem

ende^het Eylandt Cyprus vervoeght,

daer dèrt Koningh Emus ende fijn Ge

mahn te famen quamen te overlyden.

Van de Seren Slaepers.

WYIefenby fommighe Catotyckf

Schryvers , ende oock by VoU-

teunusyin fijn o. Boeck , datter in het

jaer naer Chrifti gheboorte 447. Se

ven Mannen gheweeft zyn, met Na

men , Maximums, Malcbus , Martinia

nus , DjronifiUi , Johannes , Serapion, ende

Conñammus, welcke , doen fy de bit

tere vervolghingh van den fnooden

Tyran Decius fochten te ontvlieden ,

van Epbejus fich naer den Bergh Cctlius

ver-
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vervoeghden , daer fy in eendiephol

kropen,ende haer daer in verbergh-

den. En oft fy fchoon met gheen eten

verfien waren,foo zyn fy doch al even-

wel doorGodts Almoghentheyt en

de Voorfienigheyt bewaert , ende van

ghcen hongher aenghevochten , maer

in een foeten flaep ghevallen , ende

fyn alfoo 196. achter een volghcnde

jaeren blyven flaepen. Naer ge-eyn-

dighden flaep hebben fy onder mal-

kander veraccordeert, ende over een

ghekomen , om Chrifti wille Marte -

iaren te worden , begaven haer alfoo

weder naer het verloop van die 196.

jaren in het dertighfte jaer der Rege»

ringh van den Keyfer Tbeodoßus in de

Stadt Epbefus op een Paes-dagh, niet

anders meynende, oft fy hadden maer

eenen dagh ende eenen nacht ghefla-

pen. Maer men heeftuyt haeroude

ende nu al reets onghewoonelijcke

kleedinghe , uyt haer veranderde ende

vervremdefpraeck,ende andere om-

L ftanr
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fbndigheden befpeurt, ende eynde-

lijck uyt haer eyghen woorden bevon-

den t want fy voor lieden waeren , en

de hoe langli fy gheflaepen hadden ,

Defghelycken hecft oock tot Ьи-

beckpen Scholier feven achter een vol-

ghende jaren gheflapen , die doen

daer naer by gheval ghevonden ende

opghewecktwiert, volghensde ghe-

tuyghenis , welcke Crant^ius hier af

gheeft , in het achtfte Boeck op het

39. Cap.

Deouden , als , 'Diog. Laertius , Au

las Gellitts , ende meer andere, verba

len oock dierghelycke ghefchiedenis

van Epimenidesy vangheboorte uyt het

Eylandt Creta , die ten tijden van

Pythagoras , van 6ja Vader uyt-ghe-

fchickt wiert, orh een verloren Schaep

weder tcfoecken. Defe begaffichin

de middaghs hitte in een ßergh daer

by 57. jaer in bleef ligghen flapen.

Uyt defen flaep ontwaeckende , focht

-hy fijn Schaep noch , het welck hy

doch
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dochniet en vondt , vervoeghde fieri

derhalven weder riaer fijn Ouders

buys , daer hy alle dingh verandere

vondt , maer wiert ey ndelijck van fijn

jonghften Breeder С die nu al een ouJt

Man was ) ghekent._ ¡;

1: ;.згч-i«2гЬ rvv; . .-. ;•-<.. .

- V г/ : . -rV» к** kujfen.

Plutarchus ftelt onder andere fijne

Romeynfche. vraglien oock defe

voor î namentlyck , Waer van het

eerft: ghekomen is , dat de Vrouw-

lieden haere naefte bloet-verwanten *

welcke mans Perfoonen fijn , ende de

mannen daer-en-teghen de Vrouwen

kuflen i Onder andere oorfaecken

fijn defe wel de voornaemfte. Eerftc-

lyck, om dat het te Roomen verbo-

den was , dat geen vrouw mocht wyn

drincken :op dat meg nu befpeuren

mocht , oft der vrouwen adem oock

naerwyn ftonck, maeckte men een

•wet ; dat de naefte Bloetverwanten

: La haere
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haerevriendinnenfouden den monde

bieden , ende haer lipjes met een kus

drucke; waert nu dat fy wyn gedronc-

ken hadden , foo moeften de mans

haer daer over beftraffen ende aen-

klaghen. WelckeVrouw nu bewuft

was dat fy gheen wyn ghedroncken

hadde , reyckte den mondt yrywil-

ligh toe , ende kufte hare Vrien-

den. De andere oorfaeck is defe :

Naer de verwoeftingh der Stadt

Troja, verfamelden haer al de over-

gheblevene Troyaenfche Vrouwen

ende' Mannen , ginghen te Scheep

om een ander Landt ende wooningh

te foecken , quamen eyndelijck in

шНeяЪу de Rivier Tybris, Hier klom

men de Mannen uyt het Schip op het

Laftdt4begavenhaer Landtwaerts in,

ende deVroawen bewraerden de Sche-

pen. Defe hielden onder haer raedt,

hoe fy het beft fouden in't werck ftel-

lenom daer re blijven, quamen ten

laetftenhier in oyer eén.dat fy het
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vier in de Scheper, íbuden fteecken ,

om dat hare Mans dan nietvoorder

fouden gaen. De Mans begaven haer

haeft weder naer de Schepen , door

dien fy faghen de flickerende vlam ,

ende. vernamen het brandende vier,

van meyningh wefende hare Schepen

te redden. Doen defe Vrouwen nu

haer Mans toornjgheyt vernamen en

de ghewaer wierden , liepen fy naer

haer toe , vielen haere Mans om den

hals , kuften haer , ende. ftilden alioo

nier. alleenlijck met hare vriendelijck-

heydt haer Mans toornigheyt , macr

beweeghden ende bepraeten haer

oock , om daer te blijven , een Stadt te

bouwen, ende dat landt in te nemen,

vvaer van dat naderhande de Stade

Roomen haer oorfpronck gekreghen

heeft , ende dit ghebruyck van kuflen

is altijdt by de Romeynen tot een eea-

wigheghedachtenisvande Troyaen-

fche Vrouwen ghebleven.

L 3 . Van
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Van Apollonius Thyan«us een

beroemden Toovenaer.

PHtloßratus, een beroemden grieck-

fchenHiftori-fchryver , heeff-het

leven van Apollonius , ( welcke een Py-

thagorifch Philofooph geweeft is,en-

detot Epbefus gheleert heeft) wytloo-

pigh befchreven. Daer hy onder an

dere veel gbedenckwaerdighe dingen

van verhaelt , ende datter in fynen

tijdt gheen ervarender nochte gauwer

Toovemer gheweeft is, als hy. Hy

Iiadde twee Wyn-tonnen bereydt, een

voor regheu ende quaedt weder, en

de de ander voor fchoon weder. Als

nu Indien met groote drooghte ende

dorheytbefwaert was , dan opende hy |

de eene Tonne , liet daer reghen ende

wolcken uytkomen , waër door het

Landt bevochtight wiect wanheer

het nu daer^en-teghen te veel regen

de , dan dede Apollonius de andere Ton

op,
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op, ende liet daer de winden uytvlie-

ghen,welcke den reghen verdrevcn

ende helder en klaer weer in de plaets

maeckten. Behalven dit alternad, foo

gheboodt hy aen Stoelen , Bancken ,

Beeckers , Glafen ende Kannen,wan-

neer hy met de Indiaeniche Wyfcn

aen de Tafel Tat , dat die moeften op-

paflen , infchencken , aendienen , See.

het welck oock terftont ghefchiede.

Wanneer Apollonius wandelde daer

Boomen ftonden , dan groete hy de

Boomen, maeckte oock dat fy haer op

de eene zijde booghdë , ende hem in'c

Griecks met luyder ftemme antwoo i-

den ende kedanckten. Doen deferí

Apollonius by den Keyfer Domitiane van

weghen fijn Tooverye aengeklaegbt,

ende voor hem gheftelt. wiert,naer dat

de klachten ghefchiet waren , ver-

wachte men antwoort van hem, maer

daer quam niet voor den dagh,door

dien hy verdween, ende men hem met

eer en fagh , voor hy te Epbefus by fijne

L 4 Dif-
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Difcipelen ftondt : Alwaer hy kort

daer naer, op Catbedra flaende, ende

fijn les houdéde.fchielyck ftil fweegh,

ende in een Geeft veranderet ¿ riep

daeroockdaedelijck met ïuycUrkee-

len op; Recht ! Recht , Stephanas!

vaer voort ! flaet dien vervolger ! dien

Schelm ! Dat is wel , ô Stephane ! ghy

hebt u dinghen recht gedaen , fiet !

daer leydt hy ende is al doot ! In dit

felve oogenblick wierdt den Keyfer

Domitian*» doorfteecken.

Waer de Swaluwen des Winters Upen.

T'Is notoir ende bekét.dat dcSwa-

luwcn teghen 'taenkomen des

Winters haer Somerlijckc Herber- 1

ghe verlaten, den Waerdt de rugge

toekeeren, ende wech vlieghen. Nu

is de queftiejWaer defe ondanckbaere

gaftenhaerenkours naer toe fetten?

Soo veel de experientie hier af aen-

gaet, foo ghetuyght die felvc, dat de

Sipa-
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Stpaluwen haer by hoopen naer de Zee

ofte Rivieren begeven, haer daçr in

verberghen , fonder eten , fonder a-

dem haelen , en fonder eenighe andere

nootiaeckelijckhedc daer op de gront

ftilblyven ligghen, roerenhaerniet,

indien fy niet door ongheftuymigheyt

des waeters daer van daen gheftooten

worden. Als nu 't water weer begint

op te doyen, entegende Somer komt.

dan foo worden fy oock weder als lc-

vendigh, kruypen dan recht naer den

Oever , daer fy haere yederen door

natuerelycke warmte weder droogea

en daer van daen vlicghen. Sulcks is in

der daetbevonden, door dien de Vif-

fchers fomtydts verfcheyde Swaluwen

'sWinters uytbetwacter pleeghen te

brengen, die in haeruyteriijckeghe-

daente wel heel doodt fchynen , maer

wanneer men die in een warme kamer

brenght , en haer daer een weynigh

laetligghen, foo befpeurt men iader

daet , oat fy nietdoodt fijn , inaer ter-

L 5 ftont
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ftont weer levendigh worden,en ront-

om in de kamer vlieghen; doch fulcks

duert nietlangh, maerfterven dade-

lijck , en blijven altijdt doodt , nade-

liiafii fy te rechter tydt niet fyn wac

ker ghfciworden, noch haeren Winter-

flaep volbraght hebben. • 1

Wat dt ¡ohoonbeyt vermag!) en kan te

''*;}..' . weegb brengben.

IN't Eylandt Cjpris (gheleghen in

de Middelandtíche Zee , hedens-

daeghs de Turcken onderworpen )

woonde eertijdts een voornaem Édel-

man , Ariflippus ghenoemt , dcfe hadde

dry Sonen , en onder anderen oock ee-

nen , die wel de íchoonfte van haer al

ien van ghedaente was , maer daer-en-

teghen oock dom Jbot, fonder ver-

ftandt,çn konde.£arftfch niet, nojch

door luft, noch door dwangh in щп

hooft brenghen , waer over hy van ie-

der een voor een Dwaes ghehouden

I I, wiertj
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wiert j leefde des halven als een on-

verftandigh beeil, uijt wekke reden

hy oock Cjmon, dat is, in hare fpraeck,

een ßeeß, ghenoemt wiert. Defen Су-

mоп gingh eens op een vollen middaglv

op het Veldt, een groote houté knod-

fc op lijn fchouders draghen': ende

begaf fich nu hier onwetende in een

wout , daer hy een Ioufvrouw, mec

onghemeene fchoonhey t begaeft, oii»

der de boomen fagh ligghen flaepen.

Hier bleef hy een tijdt langh ftaen ,

leunende met fijn fwaer en dwaes lich-

aem op defe knodfe , aenfehouwende

dit waerde Venus Beelde , cn vertoefde

daer foo langh', tot fy uijt den flaep

ontwaeckte. In dit aenfehouwen en

grondelijck betrachten, wiert fijn here

íoo ontfteecken,ende fijn ziel foo ver-

he.ughten verblijdt,dat hy heel ver

ändert zijnde van ghemoet , ilch naep

buys begaf, fijn V ader biddende , dac

hy fijne Broeders foude aenporrenom

fijae voetftappen naer te volgen: Be-

' §inc
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gint van ftonden aen de Studie te han-

teren , en dede in weynigh tijdt fco

goede voortgangh , dat hy niet al leen

een fubtylen Phtlofoopb was , en op aile

Jnfirumenten aerdigh naer de konft

enmaetwiftte fpelen, maer in' с ry-

den , ringh-ïteecken, loopen, worfte-

len , vechten , en dierghelycke Rid-

derlycke Exercitien fooervaeren, dat

hem niemandt kon naer doen , t'geen

.^Jiyhaer voor dede , weshalven fijn

naem en faem, fijn prys ende eer,over

het hcele Eylandt met de filvere

Trompet door de vlieghende Ionck-

vrouw wiert uytgheblafen. Doen hy

nu door liefde teghen lphigenia ont- ■

fteecken , uijt een onverftandigh ge-

diert een verftandigh menfeh was

gheworden , begeerde hy anders nie

mandt ten houwelijck als de ghemelde

Ipb'tgentA. Maer fy was aJ,tot fijn groot

ongheluck : aen een ander verlooft.

Hierom heeft Cjtnon haer evenwel

niet vertaten , maer is haer noch eyri

de-
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delijcknaer veel uytgheftaen onghe-

luck , ende naer veel moeyte ende ar-

beydt, deelachtigh ende machtigh ge

worden , ghelijckmen fulcks by Boca-

ttus lefen kan.

Van een Meeßerdielevendigbe Neufen ende

Ltpptn kondc лепfetten.

TAliacoth , een feer beroemt , ende

daerbenevensoock expert Itali-

aenfch Medecyn-mecfter, beeft by

onfen tydt een fonderlinghe greep

gevonden ,waerdoor hy in plaets va«

afghehouwen Neufen ende Lippen ,

i nieuwe Neufen ende Lippen foo kan

aenfetten , dat fy weder waften , ende

dat uyt de huyt von boven aen den

arm , naeft het Schouderblat , daer by

foo veelaliTervan nooden is, af fnyde,

ende dat aen de plaets daer de Neus

gheftaen heeft aerdigb by brenght ,

ende dat foo lange tydt by een voeght

ende vaftbindt, tot dat de afghefne-

dene

' - . С

ч
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dene huyt vaft aen't aengheficht ghe-

waffen is , welcke by dan daer naer foo

fnydt , datfe een Neus gelijck wordt,

ghelijckmen fulcks in Taliacoths Boeck

lefen ende vinden kan. Dewijl daer

veel ghevonden worden , die fulcke

pyn , ende fulcke foierten niet uyt-

Itaen willen , ofte konnen datmen

haeruythaer eyghen annfoude fny-

den , foo wordender luyden ghevon

den, die fich door gelt daer toe laten

omkoopen , om , wel te verflaen,

vlees uyt haer armen te laeten fnyden,

waerdoor halve Neufen konnen ghe-

heelt worden. Hier komt my met een

te vooren het gheen ick voor defen in

de Sténographia ghelefen hebbe.

Een groot Heer hadde fich oock

een Neus laten aenfetten , ende het

Vlees uijt een arm Mans lichaem la-

ten fnyden. Defen rijcken Heerghe-

bruyckte defe valfche Neus wel eeni-

ghe jaren langh fonder letfel daer aen

te hcbbenj rnaer nu gliebeurdehet,
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dat defen armen Man quam te fterven,

ende foo haeft lîjn veritorven lichaem

begon te ftincken , ende te verderven,

doen vervuylde deíen rijcken fija

Neus oock, wiert ftinckende, ende

viel van hetaengheficht af; wilde de

fen rijcken nu wederom een Neus

hebben , foo moeft hy weer een nieu-

we laten aenfetten.

Vandev/antfcbapMjfcben de Paddcn ende

Spinne- koppen.

ERafmus van Rotterdam befchrijft

cen wonderlijcke ghefchiedeniife

in fijn famen-fpreeckinghen, welcke

waefdigh is datmenfe veihaelc, ende

oft hy net fchoon eén Fabel noemt,

foogheeftde dagelijckfche experien-

tie daer ghetuyghenis van , ende wort

felis oock met de natuer beveftight,

Dat de Spinne-kop groote vyandt^

fchap teghen de Padde draeght , is

kennelijck uijtdit volgende exempel.

Den
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Den beminden Lefer weet buyten

uvyftel, dat in Britanien de Kamcr-

vloeren met groene liefen beftroyt

worden : een feeckeren perfoonhad-

de eenighe bundelkens in fyn flaep-

kamer verfamelt , om de felve ter ge

legener tydt te ftroyen; als hy nu naer

het middaghmael op fyn rugh laghen

fliep y iíTer een groote Padde voort

ghekropen , ende heeft den mondt van

defen flaependen belegert , fyne vier

pooten op de opperfte ende onderfte

lip gheflaghcn hebbende : de Padde

daer ai te trecken was een feeckere

doodt « niet af te weeren , was noch

wat wreeder als de doodt fei ver. Ee

nighe lieden in dit geval , datmen dea

perfoon rugghelincks aen een venfter

foude draeghen , aen het welcke een

groote Spinne- kop aen fyn webbe

weefde. Dit ghefchiede alfoo de Spin

ne- kop hacen vyandt in het oogh heb

bende , laet fich dadelyck langhs hae-

ten draet afvallen , fehlet op de Padde

baren
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baren Angel uyt , ende keert foo we*

derom langhs den draet naer haer

Spinne-ragh : de padde fwol op, maer

konder niet af ghetooghen worden ¡

wiert doen weder op een nieuw van

de Spinne-kop ghetreft fwol noch dic

ker , ende leefde noch evenwel : ten

derdemael ghetroften fijnde , heefc

fy haer Pooten los laten gaen , ende is

doot ter aerde ghevallen. Met defc

danckbaerheyt heeft de Spinne-kop

haeren Huyfwaert geloont.

Drj Meefler-ftucken vandry Gbebroeders.

VOôr defen hebben wy noch van

lieghem gheiproken : maer ick

bevinde dat dit volghendehet voor-

gaende overtrefr. In ons dorp feyt

Philippus äAitiipe in fyn nieuwe fa-

bryck-konft, woonde een Man, Simo-

net ghenoemt , wiens Vrouw dry So-

nen opeenen tydt baerde. Doen de

kinderen nu volwaffen waren , liet de

Vader
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Vader een ieder een handt-werck lee

ren , den eenen by een Barbier , den

anderen by een Smidt , ende den der-

den by een Scherm meefter. De Va-

dernu oudf gheworüen zynde, ofit-

booc fyne dry Sonen by hem, ende be-

loofde aen die geen , de welcke fyn

Ambacht het beft. gheleert hadt , fyn

huys voor uyt. Dit ftondt de Sonen

feer wel aen , door dien elck op fyn

kOnft vertrouwde. Men beftemdenu

een dagh, dat defe dry Broeders in te-

ghenwoordigheyt van haer Vader en

de vèél andere luyden haer proef-

ftuckfoudendoen.-Den Barbier trat

eerft te voorfehyn , trock fyn Scheer-

mes uyt de koker , en fiet ! daer komt

juyft op dat ooghenblick een Haes,

van twee honden ghejaeght voor by

geloopen , den welcken defen Barbier

oock achtervolghde , ende fcheerde

hem denBaertaenfyn Muyl foo aer-

digh , foo gladt , ende fonder eenighe

befeeringh af, dat hy het niet beter

fonde
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foude konnen doen oft hy fchoon ftil

op een ftoel geieten hadde. Den twee-

den , de Smidt , wilde oock fyn konft

aenwyfen : ende fiet .' doen recdt daer

juyft een Ruyt'er voorby in volle Ga

lop. Hy niet traegh zynde, liep achter

dit Peerdt , fyn Hamer ende Tangh in-

de handt hebbende , brack alle vier de

Hoef-yfers eerft van des Peerdts voe-

ten , ende fmeede daer terftont weder

andere aen , met fulck een gauwig-'

heydt, ofthet voorhero vaft ghebon-

den hadde gheweeft. Den leiten en

de ervarenften , was de Scherm-Mee-

fter , want defen nam fyn Rappier,be-

gaf fkhdaer mëdeop deftraet in een

grooten flagh-reghen, endeflingerde

daer mede met fulck een gauwigheyt

om fyn hoof t ende lichaem , dat daer

niet een enckele druppel water hem

ophetlyf en viel, maerbleefeen lan

gen tydt fonder natte worden in den

reghenftaen.

Van
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Van de montkenfcbap van eentgbe ^onght

Studenten,

TE Agrigent in Sicilien ftelden op

feeckeren tijdt dry jonghe Stu

denten een Maeltijdt aen , iwelghden

foo veel eten ende drincken in , dat fy

niet alleen vol q^de droncken, maer

oock van haer verftant berooft wir-

den : want fy beeiden haer felven in,

dat fe op de Zee feylden , ende dat het

Schip van weghen al te grooten laß

moeft fincken , endete grondegaen.

Om hetfelve nu te verHchten , wier-

penfe 4l uy t de kamer watter by ende

ontrent was , Stoelen ende Bancken ,

Kannen ende Glafen,niet anders mey-

nende , oft fy ontlaften haer Schip, en

de fmeten alles in't water. De men-

fchen * die hier ondertuffchen voor by

ghinghen , verwonderden haer over

dees dollicheydt, ende naemen met

groote begeerte naerhaer , het gheen
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fy wegh wierpen , ende ginghen daer

vrolijck mede naer huys. Des mor-

ghensdaer aen , wierden defe Licke-

broers voor den Raedt ontboden , de

welcke haer van weghen haere dronc-

kenfehap berifpte, ende heerlyck over

den hekel haelden , haer vraeghende ,

Hoe fy totfulcke rafernye ghekomen

waerenrVaerop fy afrtvrçoorden: Dat

de noot in het Schip fuleks vereyfchte,

ende daer doorghenootfaeckt waren,

eenighe goedèren over het boortjte

werpen i om niet hèel te gronde-te

gaenj ende fy achten het oock veel

lichter ende beter , ( feyden fy , ) ee

nighe waeren , dan haer leven quyt te

raken , ende het was oock beter goet

te verliefen,als Schip^-breuckte fyden.

Éen onder haer allen , die m&ii voor

den outften ende wyften aenfagh,had-

de fleh in defen noot onder het bedt

verborgnen > ende, feyde voor den

ce doodt te ontkomeh ,fich itt't

Raedt ; dat hy om de fehroome-
 

onder



z6i î)e droeVe .

onderfte deel van't Scbip begheven

hadde. Uyt welcke dwaef&ieden :den

Agrigentfchen Raedt befpeurde , dat

fy van Baccbus overrompçlt waren ge-

weeft , ende niet hadden uyt-ghefla-

wrrj.. -S.':- :i Ы- • г :

Pythagoras k^tumilde, ende ongbetero

de gbedmxen met woorifen bepraten ,

ende dp felve bedwingben.,;

P ïtkfgoras gAfinde op .fekeren tydt

jpdVSorner* van TTarèntexi naet

het veldt , orttmoete.hy byigHeval eeo

Koe-herder , Wilckehet Veç dreef ,

waeç onder een Os was , die qp de gc-

faeyde Ackers gins ende weder Нeр}

jae alles vermeide ende, aen ftucken

beet rv?at hem vóprquam .; Teghen

welcke Koeherder Pytbagoras defe vol-

ghetide reden aepftelde , fegghende:

Staetop,ende weydt uw' vee, daer

ghy toeglneftelt fijt , ende ftaet foo ftil

niet , eflde wilt ondertuífehen de Ac
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kers van andere luyden gheen fchaede

toevoegtien , maer verbiet uw' Os,

opdat'hy het Kooren v<erichoone.De-

fen dommen ende ongheflepen Boer ,

lachte den goeden Pytagoras heerlyck

uyt , hem met defe woorden befchim-

pende : Ick hebbe die konft ende die

fpraeck noy t gheleert , waer mede ick

teghen onvernuftighe dieren íoude

fpreken , ende den Os verftaet myо

Tael ooek niet ; maer içk fien u voor

eenenkonftighenMecftcraen.daerom

indien het u belieft , foo mochtghy

het verbodtinu eyghen naem dpen,

ende defchade felfs voor comen.

Pythagoras Het íich nict langh be-

fpotten,maer gingh van ilonden aen

naec den Os toe , blies hem wat * het

por, waer op het ghediert hem ter-

ftont ghehoorfaemde , ende verlier de

fmaeckelyckekruyden der menfehen,

weder keerende naer fijn ghefelfchap«

Spa-
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Spurina ten ujtermatenfchoeitywgeUngb,

macckt fin fdven leelijckt

S Purina een Hecrurifch longelinck ,

was met uytmuntende fchoonheyt

begaeft,waer door oock alle vrouwen

ende Ionckvrouwen , die hem maer

eens aenfagen,met heftighe liefde te-

gen hem ontftecken wierden, jae be-

geerden hem oock alternad te genie-

ten. Dewyl hy nuoock vamghemoet

wel verciert,befchaemt,kuyfeh , ende

eerbaer was , heeft hyVom da"t*pde«

door fijne fchoonheydt ntet tot vüyle

begeerten fonde moghen ontfteecken

worden , fijnwonder fchoon aenghe-

ficht gekrabbelt ende gefcheurt , ende

fich daerdoor leelijek ende verfchric-

kelijck gemaeckt , meynende dat het

beeter was geen fchoonheydt te heb.

ben, als andere daer door tot vuy le lu

llen ende begeerten te ontfteecken

ende verleyden.

Eeni-
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Eenighe Raedtfelen, wiens uyt-leg-

ginghe het felve ghetal achter-

volghendeaen-wyftv

I.

KE» ben 'tnietfëwkjen jonck Gefel,

\En wilde oockjtiet dat ukjiet waer,

Nochtam foo hoop uk^evenitfel ,

Dat ick. bet werden fal hier naer.

. . ' - • " ть . ..• .} V . r.

\ - r¿.. - II. ••>..-...*.•.: •

' . . • -л . .' . . 'i

D-Engro,tñ*n Predicant die beefier

tutee gbebonden ,

Twee echtelijck^ getrouwt , en be/de fin

det fanden,

Daer was nojt rycker paer , noch flecijtet

JFeefl beSiemt ,

De Bruydt was moedernackit den Brujgom

fonder bemt.

M Dat
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III.

DAt met en deugbt wordt wegbgbe-

fmeten,

Waer voor is't goedt , dot wild' ick. treten.

■ IV.

ICkJen omoofel ende rtj ,

Van Çwлtte konfi oft Tooverj ,

Van moon oft dieft oft and'rejcbanden ,

Waer toe dan fuUken wreedenßrafi

Te moeten in een ßeenen Graf,

Tot polver oft tot afcb verbranden,

V.

IC\ Uef van water w'tnt enßeen,

Daer medemoet ickjijn tevreen,

Men noemt mj t'onrecbt fomtytt dttf,

En ben wcb aüe mans gberief, . ;
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VI.

MXnVader was nocb Boer noch Mayer,

млeг ben gecomen van een drayer ,

Dus diaj ick.oockjioor arm enryck,,

Maer ben den Efel fcbiergbelyc\t

Wantfal ickJtloeck_aen't draejen Uyven,

Soo moetmen my met ßagben dryven.

V IL

• ' |. 1 En deed1 een baeckxken met een ßeel

X Den EfeI foude wefen eel,

En waer dat maer uyt bem gbetrocken ,

Soo waer by eel jpyt alle Bocken.

' VIII.

D Лeг is een beerlyck.werck.géouwt ,

Waer Hide G : bet waer van gout >

'tis foo deurlucbtigb in ons oogben ,

Dat kleynengroot ficb Jpieg'len mogben ,

Vaeck.wordt hier Ramans Jpelgbeßeelt,

En recbt паeft leven afgbebeeltj

M 2 Een
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IX.

ЕЕ» ÇàckjPAs vol en wordt geleegbt,

SU vintmen dut by ficaerder weegb t ,

Als fijnde horde vol gbelaen ,

Неe kan dut fijn ígby meughtet глeи.

X.

VA»ryckdom wort ick\.muß geboren ,

Door myguet thenigb menfcb verloren,

in vallen van btt hoogb от leegb ,

En oft ick_fcboon nie: fwaer en weegb ,

En fcbyn beel licbt in Uders oogben ,

Nocb moet by fijn van groot vermoghen ,

Itt wel te recbt een ßarcke man ,

Die my gbevoegblyck, dragben can i

■ XI.

ICk.beb veel geldtt engoedt , en bengbe-

' fondt van lyf ,

jtf» raedt eent wat bet doet dut ick. dus

arme bl/f. lonck.
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XII.

I Onceen dorn en teer enftPdck,

Droegbick^licht ten beelfwaer packj

Maerout enflank. teel bedacht,

Viel myttlailigb fulcken vracht.

XIII.

DAer is ten Man in onft lande*

Heelmlgeleert goedt van verflande,

Cloeck.in alle ßjnbedryven,

Hjf can Niet Ufen, mkjütet fchryven,

Нуcan Niet ßreken , en Niet boortn ,

tn U tot een goet ampt gbekooren,

Щ tan Niet fien datr't licht endacris,

En defe Man is Secretar*.

XIV.

IC^_ ttrordt gebenden engbeflagben ,

'kMoetfonder mifdaet dit vetdragbcn ,

Wat baetet dat icl^maeck.gbehnt ,

M 3 Doer*
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Daermoetenbrandt-merck^op mjп buyty

Des fpiegelt и gby dieffche knapen ,

Diemeer ah unverdient Stadts wapen.

T О E - G I F T.

OP DE

RAEDSELEN.

El»buyfman fio ick. beb verflaen ,

Sprackopetn tydt een Raedts-beer aen

I» feydegoeden dagb mjп Heere,

Den Raeds-beer Sey wat's и begeete ,

Gby fyt een Raeds-beer foo \vertta.,

Den Raeds-beer weer die feyde ja ,

Syt gby dan Raeds-beer} foo wiltraden,

Wat beb ick, in Щ* Sack^gbeladenf

*tls wit oft bont oft fwart oft grauw ,

'tis levenit erit kan feggben mauw ,

>í« Raeds-beer raed ест wat is datte ,

'£oerSey de Raeds-beer 'tis een katte,

Gbj btbbet febitr by naer gbevat ,
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Sy doen den Boer dan 'tfcbeelt noch wat ,

Doch foo veel met als wyn en water ,

Neen 'tis gbeenkat maer 'tis een k*ter ,

Wtlt gby al minor Raeds-beer gaen f

in сом gbeen beere raedfels raen ,

Dus wilt met Hujpen eerfl verkgeren,

En't raden van de Beeren leeren :

Hier nacr volght de uyt legginghe. ¡

I.

КEn ben met oudt fey longe-Viet,

De jeuiht.can vreugbdt volburden,

Оm out te fijn en wenfih kantet , . -

Doch hoop noch out te warden.

II.

A Dam Bruygom Eva Bruyt , - V

Liepen met de naeckte huyt.

M 4 net
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III. ...

H Et goedt waet't goedt veor is , dat

wort gberraegbt y \

Маeт van't ondeugcпde wort nietgewatght,

'tOndtugend' is nut nut , betgoedt ügoedt ¡

Tot voordeel varítgefmdte't klttt envoet.

IV.

TOehackdaer menigb veel van bout ,

Mi» ten fieenen pjrp gbedout ,

Sju roock. en fmootk. is jdtlbejt ,

Vttr mi ñ't raedtfel ujtgelejt.

DE Meulenaer den vronten Man ,

Die fonder wint niet muelen can ,

Ъп fonder fiten en can by nitty

'Datr bebt gbj dm bet rtcbt bediedt.

De
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vi.

DE DryftoU fal by drayend' bltjven,

Die moemen ahnet fiagben dryven,

Dit beelt de luje Leer-knecht aft

Die met en wtlt als door de ßraf,

Stet defen luyaert Щеп tragben ,

En wilt met wercken Ms demßagen,

Die luy ftjn in bet fehle gaen,

Die moetmen dryven al met flaen ,

Een froode ftü is'tal fijn dagben,

Daer in men't water ßaegb moetdrtgen.

VII.

Als gby bet woortjen efel fftlt\

Soo is eenfdaer ingbeslelt ,

f Is een baeckxken met ten fieri t

Neemtf daer uijt foo [peitet eel.

VIII.

DE Galgbemeeßgemaeckt van hont,

G. in de plaets van H. fpdt Gout ,

Eick. fpiegbelt fich aen dit gbebouw,

M 5 'tsy
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'tSj klein oft groat oft Man oft VreuiPy

Voor al aen die , die tegben danck^y

Hier fladigb klimmen Creeften ganck ,

Hier fiemen hoe dat Hamangongb,

Die aen ftjn ejgen Galgehongb,

IX.

LIgbt op een fcbael ten blaes volmnt,

Gbyfult bevindenmynen vrint ,

Dat ¡cbillen fal wel menigb aes,

Dat fwaerder weegbt de Itegbe blaest

X.

DE weide beeft een fwaer gbewUbt ,

Maer fcbeynt in ieders oogbenlicbt ,

De weide fcbjnt een groot gbemack^

Maer isgbewis een forgb'ljjck.pack^ ,

Wat door de weide al gbefchiet

Van ongeval oft groct verdriet,

En hondert duyfent qualen al ,

Gefproten uijt dit dartel mal ,

Die dit verbalen fou te goer t
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Uadt tijdt van doen wel fevenjaer ,

'kßegb tot beßujft een ßarcke man,

Ist , die de weide dragben can.

XI.

ЕЕя rycke Gierigaert van onverfaedt

gbemoet ,

Die leeft al hteft by reel altijt in aerremoet.

XII.

DE Sonde valt de jonckbejt licbt ,

Waeiom t bevluyfl is baer geficbt ,

Maer d'outbeyt gaet die overwegben,

En weet wot daer in is gbelegben ,

Die weet wat laß de fondeis,

Die valt bet fwaer in fijn gbewis ,

О ! jeugbt en houdt gbeenfond" veorffel,

Want eeuwigh duerendeis de bei.

Vrin-
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XIII.

V Rinden dat gby betwel verfmt ,

De man en к niet doof noih bltnt ,

Ну canoock,fcbryven ende Ufen,

Щ is niet flom , hoe сап dat weftn ,

Mocbt iemant vragben van dt lient

'tWoort Niet gbejcbreven can hjfien.

'tfVoort Niet-, gbefprokfn can by hooten,

Niet can by feggben naer behooren ,

Ну m wk.fcbryven 'woorrje Niet ,

Hier bebt gby winden bet beditt.

XIV.

DE heel en oeck.de halve Amen ,

En vele andere te [amen ,

Vie worden door des Kuypers bandt,

,Wel vast geßagen in den bandt,

Daer naer kpmtfe d'yker yken,

'tGeen men dagbeljckx fiet blyken,

Als by brant op ieder vat

Etnigb trapen vande ñadt.

GRAF
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GRAF-SCHRIFT.

VTS feer »/feljc^«n voorfubtigb van

JL Komnck^Henrick^gbedaen, ' .

Dathj van Koper iiet mneckent'Graf

Dacr in by doodt fou flacn :

Waer't vangout t'waer lanckjßeßolen , en

hjr naecke daer uyt gbejaegbt :

Soo fnood' f/n de dieven beden , d'mick.

Godi moet fjn gbeklaegbt.

GRAF-SCHRIFT.

Van een fpanfche donia , begra-

- ven te Milanen«

to hp bievtout» dente Maria die

Van Henricus VIL Koningh van

Enghelandt.

 

Te

1
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Тe Wittenbergh heeft Marten Lu

ther dit volghendeGraf-fchrift.

M Arten Lutber, Baccbus,Gargantua,

en Pantagruel ,

Sijn vier Slampampers , en Braßers

Die malkanderen gbeljrckenwel.

E E N A N D E R.

Hier leyt begraven Anthoni van

Aken ,

Godt geve de ziel in den Hemel te

raken ,

Maer wanneer t'ghefcbieden fal , can

men niet verftaen ,

Want nam de reyfe feer ongewillich

aen.

Een ander.

Hier leyt Magiñer Tiüeman,

О Godt hy was een vrómer man

Hy leerden de Kinderen А. В. C.

En nu ruft hy in расe. T E
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TE DOORNICK.

ONder andere Graf-fchriften is

te vinden die volghende in de

Minder-broeders Kerck ghemaeckt

ter ghedachtenifle van twee gehoude

perfoonen die naderhant hacr elck in

een befonder Cloofter begeven heb-

ben , den Man in't Minder-broeders

Cloofter , en de Vrouwe in't Cloo

fter van de H. Clara , alwaer met der

tydt den Man Pater is gheworden , en

de Vrouwe Mater in haer Cloofter.

Hier leyt den Vader, hier leyt de Moeder%

Hier leyt de Sufler , bur leyt den Broeder ,

Hier leyt den Шп , bier leyt bet wijf ,

Doch maer twee 'fielen en een Itjf.

Van
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. Van een goede .Griet.

LEfer heb /с£, wel onthsuve -, ... *

Hur' leyt Griet een goede VrouWe ,

Cow van leven , foet van аег/ . : *

.От haer vysheydt (eer vermaert :

Lief-ghetalligh tot haer Maghen , .

' Sy kS'fl leyden , en verdraghen,

Evenvel tiier veel eUend' ,

Riteckjeh fy tait Graf te» E N D'.

' . -

: _• A t PJR. О Б Л T I>£.

TOt eerelyck vermaeck mach dit Boecib

gediuckt worden ; niet hebbende ieghe::

• het Gelodve ей goede manieren , bequaemom

dé Ionckheyt uyt de handt te rucken de onbe-

hùorelycke botcxkens die rnen noeinfc S. Ni

ches en S. Martens Giften. Soo nochtàns dat

Chriftelyck moetvetftaen woiden j bet ghenc

• . riaer het begiofel P. j. ghefeyt woçdt , K4»tc

hemmten aii oftmen noch fonde haeien , tnii

te hatten:ait oftmen noch fou beminnen. Te

weten : is't a aimen iernant bemint met befo :

dei ghéffieynfaemheyt , datmen dat doen ù

met voorlichrïgheyt ,alsdieweet,dat by kir

•i. vyant worden: ende is't datmen iernant afihy

van iyn gemeynfaemheydt. datmen dat behoo-

relyck doen fàl , ende als die weet dac by no:

kan v/ient woMenv

P. de P- '* B, L. C.













 



 



 


