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Het is mij een groote vreugde, dat de oude Valcooch in zijn
Regel opnieuw en thans niet corrupt en onvolledig den studeerders in de Nederlandsche onderwijskunde wordt aangeboden. Na de 17de eeuw is dr. G. D. J. Schotel de eerste
geweest, die in 1875 een herdruk van Valcooch bezorgde. Niet
alleen ontbraken aan zijn druk de z.g.n. Schrijfvoorbeelden,
maar ook was zijn inleiding weinig inlichtend en voor een
deel nog foutief, terwijl de tekst van den Regel zelf onleesbaar
was door de vele drukfouten.
Aan deze nieuwe uitgaaf — geheel volledig — is door den
heer De Planque de uiterste zorg besteed en ik vertrouw, dat
nu

Valcooch

weer algemeen

verkrijgbaar is, onze Neder-

landsche onderwijzers nog eens bij hem zullen te gast gaan,
want ook deze oude heeft nog veel, dat leerend en richtend is.
Het uitvoerige werk van den heer De Planque, bevattende
denzelfden tekst van Valcooch's Regel, maar bovendien nog tal
van aanteekeningen, bijlagen en een historisch overzicht over
het onderwijs in de zestiende eeuw, is ook bij den uitgever dezes
verkrijgbaar ).
1

*) prijs ƒ4.90, geb. ƒ5.90.
Velp, Juli 1926.

D. W o u t e r s .

I.
VALCOOCH EN ZIJN REGEL DER DUYTSCHE
SCHOOLMEESTERS. )
l

Ondanks vele en velerlei nasporingen naar den persoon van
Dirck Adriaensz Valcooch, mocht het ons niet gelukken, iets
nieuws van beteekenis aangaande hem te weten te komen.
Zijn naam zal hij wel ontleend hebben aan het dorpje
Valcooch — het tegenwoordige Valkoog — even ten zuiden
van het in zijn tijd reeds zeer welvarende stadje Schagen. )
Blijkens den titel der eerste uitgave van zijn Regel der Duytsche
Schoolmeesters was hij in 1591 schoolmeester te Barsigherhorn,
een dorpje, eveneens in de buurt van Schagen gelegen. Ook
op den titel der latere uitgaven van zijn onderwijsboekje wordt
hij als schoolmeester te Barsigherhorn vermeld. Het titelblad
van zijn Chronijjcke van Leeuwenhorn van 1599, als ook dat
2

*) Over deze materie schreven Buddingh in zijn Gesch. v.
Opv. en Onderw., 1843, Ilde st., 2de ged., blz. 104—120; Alberdingk
Thijm in Dietsche Warande, II, 1856, blz. 17—79; Ter Gouw
in De Tentoonstelling voor Onderw., 1861, blz. 34—42 en in
De Toekomst, 2de R., III (1864), blz. 1 v.v.; Schotel in de Inleiding
van zijn uitgave van Valcooch's Regel van 1875; Van Lingen
in Paed. Rijdr., 3de jaarg., 1875, blz. 78—92; Versluys in zijn
Gesch. v. d. Opv. en het Onderw., 1878, 2de ged. blz. 116—122;
Zuidema in het Nieuw Nederl. biogr. wdbk., III, kol. 1268.
) Schagen ontving in 1415 van graaf Willem IV het poortrecht en werd sedert tot de kleine steden van Holland gerekend; zie voor de welvaart van Schagen Valcooch'» Een
nieu Liedeken van het vermaarde dorp van Scagen in zijn
Chronijcke van Leeuwenhorn, 1599, blz. 23 v.
2
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van de latere uitgaven hiervan, betitelt hem echter met
„Notarius publijck".
Niet onwaarschijnlijk lijkt het ons, dat hij tusschen 1591 en
1599 zijn schoolmeestersambt verwisselde met dat van notaris,
al is het natuurlijk niet uitgesloten, dat hij beide ambten op
hetzelfde dorpje heeft waargenomen. Alberdingk Thijm, die de
beste studie over Valcooch en diens geschriften schreef, wees
er reeds op, dat Paquot in zijn Mémoires de gemeente Schagen
als werkkring van Valcooch's notariaat opgaf; woordenboekschrijvers zouden dit dezen dan weer hebben nageschreven. *).
Ook biografen en letterkundigen van onzen tijd zeggen van
Valcooch, dat hij notaris te Schagen was. ) Wij weten echter
niet, op welke gronden zij zulks doen: nergens toch vonden wij
bij ons onderzoek iets dienaangaande vermeld, al lijkt de bewering ons niet zoo onwaarschijnlijk.')
2

*) Alberdingk Thijm, t. a. p.
Het is misschien niet geheel overbodig, er op te wijzen, dat
het ambt van „notarius" in de zestiende eeuw niet gelijk
stond met dat van onzen notaris. Een notarius moest slechts
een goede hand kunnen schrijven en allerlei schrifturen kunnen opstellen voor partijen, die gemeenlijk de schrijfkunst niet
wel verstonden. Vaak verrichtten dan ook schoolmeesters en
predikanten notarisdiensten of was het ambt dezer functionarissen met dat van notaris in é é n hand vereenigd. V a n
uniformiteit i n het notariaat was v ó ó r de Fransche inlijving
geen sprake. In Holland stond het sinds Karei V onder toezicht van het Hof van Holland. De stadsregeeringen stelden
notarissen aan, die tot de bediening waren toegelaten door het
Hof. De protocollen der notarissen moesten na hun aftreden,
vertrek of overlijden worden overgebracht naar de secretarie
der gemeente, waar ze gefungeerd hadden.
) o.a. Zuidema in het Nieuw Nederl. biogr. wdbk., t, a. p.;
Te Winkel, Ontwikkelingsgang der Nederl. Letterk., II, 26.
) De gemeentesecretaris van Schagen was zoo vriendelijk,
ons mede te deelen, dat het notarieel archief van Schagen
loopt van 1604 af; toen was daar Pieter Pietersz. notaris; in
1624 Hessel Jansz. Valckenborch, dezelfde dus ongetwijfeld,
die in 1621 als „Boeckvercoper tot Schagen" de tweede uitgave
van Valcooch's Chronijcke van Leeuwenhorn het licht deed zien.
2
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Reeds lang voor 1591 bewoog Valcooch zich op het terrein
der poëzie: immers reeds tijdens het beleg van Alkmaar door
de Spanjaarden dichtte hij Een nieu Liedeken, dat hij onderteekende met zijn zinspreuk „ T g h e m e e n leeft deur een". *)
Het is een geuzenliedje, waar hij in den trant der rederijkers
op niet onverdienstelijke wijze de wanhoop teekent der Papouwen voor de schans op Crabbendam tijdens' het beleg van
Alkmaar.
Vele jaren later, in 1591, gaf hij bij Laurens Jacobsz. te
Amsterdam, den bekenden bijbeluitgever, een Barsigherhorner
van afkomst en niet onwaarschijnlijk een zijner oud-leerlingen
of een vriend uit zijn jongensjaren*), den Kegel der Duytsche
Schoolmeesters uit, een boekje, dat voor de geschiedenis van
het lager onderwijs in de zestiende en zeventiende eeuw van
groote beteekenis is. Blijkens den titel was het bestemd voor
wie op de dorpsscholen onderwijs gaven en tevens het ambt
van koster vervulden.
Daar wij nu over het algemeen beter op de hoogte zijn van
de scholen in de steden dan van die op het platteland, heeft
het boekje voor ons nog een bijzondere waarde. Op de vraag,
wat Valcooch bewogen heeft tot het schrijven ervan, geeft ons
zijn Voortrede het beste antwoord. Daarin toch lezen wij, dat
de „plompheyt ende ongheleertheyt die daghelijcx wort geuseert
by den Hollantschen, Vriesschen, en Zeeuschen Schoolmeesteren die Prochie Kercken bedienen", waardoor zij „het Godtlijcke ampt op nul ende van gheender waerden maken", als
ook de domme zuinigheid der „huyslieden ende onverstandighe
Idioten" ten opzichte van het onderwijs hunner kinderen,
hem er toe gebracht hebben „een weynich vande const te
schrijven". *)'
Op dezelfde plaats deelt hij ons mede, dat hij zijn werkje

*) Zie Kuiper's Geuzenliedboek, uitgeg. door Leendertz, 1924,
I, no. 64.
) Moes en Burger, De Amsterd. boekdrukkers en uitgevers
in de 16de eeuw, Amsterdam, 1907, dl. II, blz. 310 vv.
») Wij citeeren uit de uitgave van 1597.
2
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„in slecht rijm ende duytsch" componeerde, „dat meest om
den jongen scholieren wille, die het rijm soeter ende genuechlicker in de ooren clincket, ende int herte connen drucken
dan sware redenen ende duystere materiën". Hieruit zou
men, ten onrechte echter, kunnen afleiden, dat het boekje
dus eigenlijk bestemd was, om den kinderen in handen gegeven te worden.
Reeds de voorrede — wij zagen het — maakte het daarvoor
ongeschikt Bovendien geeft een vluchtig doorbladeren voldoende zekerheid, dat het geen schoolboek, maar een handboek voor onderwijzers was. In zooverre was het evenwel
tóch voor kinderen bestemd, dat de schoolmeester er veel uit
kon lichten voor zijn onderwijs, als: de berijmde gebeden, het
„nieuwe-jaer-liet" en vooral de „leeringhen oft spreucken",
die als schrijfvoorbeelden dienstig waren.
Juist uit het onderwijsboekje, meer dan uit zijn andere
geschriften, leeren wij Valcooch's persoon en karakter kennen.
Voor alles dan was hij een ©xertuigd Calvinist. De godsdienstige opvoeding der kinderen ging hem zeer ter harte. )
Bovendien was hij een sympathiek Christen, bij wien de gedachte zelfs niet opkwam, andersdenkenden ook maar eenigszins i n hun geloof te beleedigen. Eenvoud en bescheidenheid
achtte hij onmisbare deugden, ook voor den schoolmeester.
Klein wist hij zich voor God. Ook bij de kinderen stelde hij
een ootmoedige stemming bij den schoolarbeid op hoogen
prijs, hetgeen o. a. duidelijk blijkt uit verscheiden passages
zijner berijmde gebeden.
Valcooch had een hooge opvatting van zijn onderwijstaak.
De materieele belangen van het „Godtlijcke ampt" waren voor
hem ongetwijfeld sterk ondergeschikt aan de geestelijke,
al geeft ook hij toe, dat het salaris der schoolmeesters wel
„wat magher" is. Trouw bereidde hij zich voor voor zijn
1

) Lees b.v. de hoofdstukjes: Wat een Schoolmeester zijn
kinderen ende zijn Scholieren behoort te leeren en Schriftmatighe instructie om den Kinderen te leeren en voor te
houden.
l
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werk, niet op school echter, maar thuis. Een flink onderwijzer
toch, vond hij, moest 's avonds of op den vrijen Donderdagmiddag zijn voorschriften maken. Particuliere arbeid tijdens
de schooltijden gold voor hem uit den booze: „want hy waer
een dief voor Godt ende zijn ghemeent Loon te nemen / ende
geen arbeyt te volbringen".
Vreedzaam van aard als hij was, was hij gesteld op een
uitnemende verhouding tusschen hen, die in hetzelfde schoolvertrek onderwijs gaven, als ook tusschen schoolmeester en
predikant, met welke laatste hij een geregelde conversatie
aanprees. Gaarne was hij zijn dorpsgenooten van dienst,
vooral met zijn schrijfkunst. Steeds had hij dan ook „zijn
schrijftuych opt lijf", wanneer hij ging „by der straten". Voor
zijn leerlingen bezat hij een vaderlijke toegenegenheid. En
toch was hij streng voor ze.
Weinig zag hij — getuige zijn boekje — door de vingers.
Plak en roede, de gewone tuchtmiddelen — andere kende
hij niet — kwamen voor het minste vergrijp in actie. Toch
gaf hij aan „matich te straffen" de voorkeur. Vóór alles
eischte hij zelfbeheersching bij het straffen.
Als een goed paedagoog behandelde hij jonge kinderen, die
pas de school bezochten, op andere wijze dan oudere, die
aan het schoolleven gewend waren. Voortdurend ook hield
hij rekening met aanleg en vorderingen zijner leerlingen.
Nooit was de opgegeven taak te groot, steeds was de hoeveelheid precies aangegeven. De kinderen mochten — een
gewoonte bij het toenmalig onderwijs — elkaar helpen bij
het leeren der lessen, maar trouw waakte Valcooch ervoor,
dat een en ander niet leidde tot gemakzucht of gebrek aan
zelfvertrouwen.
Groote waarde ook hechtte hij aan goede manieren en wel
in den ruimsten zin. Zoo leerde hij de jeugd, hoe zij zich
had te gedragen tegenover een eerbaar persoon; zelfs een
minutieuse behandeling der tafelwetten rekende hij tot zijn
onderwijstaak. Hij was dus ook in hooge mate practicus.
Vergelijken wij hem dan ook met de overgroote meerderheid zijner plattelandscollega's, dan mogen wij veilig beweren,
dat Valcooch èn als onderwijzer èn als opvoeder in de
gelederen der toenmalige dorpsschoolmeesters een vooraan-

10
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staande plaats heeft ingenomen. Zelfs i n de steden zou hij
een goed figuur hebben gemaakt. Naar de positie van stadsschoolmeester zal hij echter wel nimmer hebben gedongen;
daarvoor was hij te zeer met zijn geboortestreek samengegroeid.
Ten slotte nog enkele opmerkingen aangaande den vorm
en de beteekenis der poëzie van het boekje. Het is eenvoudig
samengesteld: bijna het geheele werkje is in gepaard rijm
geschreven. Van poëzie, i n de moderne opvatting van het
woord, is zoo goed als nooit sprake. De taal, die sterk den
Noord-Hollander verraadt, is die van het dagelijksch leven;
steeds beweegt de dichter zich gelijkvloers. Toch komen er
in het boekje wel gedeelten voor, die uitmunten; wij vestigen
b.v. de aandacht op de drie laatste zijner almanakaanteekeningen. Ook de berijmde gebeden — wij wezen er reeds op —
bevatten passages, die gunstig afsteken. Puntig en geestig
zijn vele zijner voorschriften, vooral de minstregelige. Daar
staat echter weer tegenover, dat de langere over het geheel
vervelend en langdradig zijn. Het is echter zeer de vraag, of
vele der schrijfvoorbeelden wel zijn persoonlijk eigendom
waren.
Gunstig kan ons oordeel over de dichterlijke waarde van
het onderwijsboekje dus niet zijn. Maar Valcooch zal ook wel
niet anders bedoeld hebben dan berijmd proza te geven, i n den
trant der rederijkers.
Wanneer Alberdingk Thijm, de beste kenner van onzen
dichter, hem dan ook, wat den aard zijner poëzie betreft,
vergelijkt met Roemer Visscher, daarbij echter toegevend,
dat hij in geestigheid van invallen bij dezen achterstond, al
had hij meer ernst, waar het poëzie gold, en meer betamelijkheid in zijn uitdrukkingen op hem vooruit, dan had hij daarbij
vooral, en misschien haast uitsluitend, Valcooch's andere
geschrift: de Chronycke van Leeuwenhorn op het oog. Daarin
toch is Valcooch veel meer waarachüg dichter. Het werkje
is dan ook heel anders samengesteld: geen gepaard rijm heeft
het, maar een verdeeling i n strophen van 8 regels met een
vrij ingewikkeld rijmsysteem. Bovendien bevat het gedeelten,
die wedijveren kunnen met het werk der beste rederijkers.
Het lied b.v., waarin hij, vervuW met naïeve bewondering en
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warme piëteit „het vermaarde dorp van Scagen" bezingt, is
niet zonder verdienste. Het referein: „Een beclach vande
Dijckmeesters / Basen ende Hanskuyers / die opten Sype
wercken", behoort ongetwijfeld tot de beste refereinen der
16de eeuw. Schilderachtig is ook de beschrijving van de overstrooming van 1570. *)
Wat eindelijk de mate van oorspronkelijkheid van zijn
onderwijsboekje aangaat, deelen wij nog mede, dat Valcooch
vrij veel aan andere schrijvers ontleende. Vooral voor zipn
schrijfvoorbeelden nam hij heel veel letterlijk over uit Andries
van der Meulen's Ketyvigheit der menschelicker nature. Het
komt ons bovendien niet onwaarschijnlijk voor, dat hij nog
veel meer voor dit gedeelte van zijn boekje van anderen heeft
afgeschreven. Ook uit Lowys Porquin's Utersten WiUe heeft
hij enkele bladzijden — zij het terwillen van zijn rijmsoort
eenigszins gewijzigd — in zijn werkje opgenomen. Zelfs zijn
opdracht Aan de School-Meesters is een bedekte omwerking
van Porquin's voorrede „tot den Goetwillighen Leser".
Dat het boekje in den smaak viel van het publiek, bewijzen
de vier uitgaven, die er binnen een kort tijdsverloop van
verschenen. Dafforne, een tijdgenoot,-, zelf schrijver over
onderwijstoestanden en ex-schoolmeester tevens, die nogal
kritisch was aangelegd en geen blad voor den mond nam,
sprak er geen kwaad van. V a n Niervaert en op diens voetspoor Hakvoord, die trouwens graag met andermans veeren
pronkte, nam er zelfs een passage uit over voor de keerzijde
van het titelblad van zijn Opregt Onderwys van de LetterKonst.
In de achttiende eeuw hooren wij het werkje niet meer
noemen; ) in de tweede helft der negentiende werd het
echter weer sterk naar voren gebracht. Ook in onzen tijd
2

*) Voor den inhoud van de Chronijcke verwijzen wij naar
het artikel van Alberdingk Thijm, t. a.p.
) Zuidema's bewering in het Nieuw Nederl. biogr. wdbk.,
dat het boekje nog op de scholen der achttiende eeuw veel
werd gebruikt, meenen wij dan ook, om meer dan een reden,
voor kennisgeving te moeten aannemen.
2

12

Valcooch, Regel der Duytsche Schoolmeesters.

staat men er niet zoo heel vreemd tegenover: dank zij de
tegenwoordige onderwijsbladen en vooral de paedagogische
vakstudie, zijn de meeste onderwijzers, zoo niet met den
inhoud, dan toch met het bestaan van het boekje bekend.
Jammer echter, dat zij zich tot nog toe met den zoo slordigen
en bovendien zoo moeilijk te verkrijgen herdruk van 1875
moesten tevredenstellen.
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Wnt nlfmeiife tan toner tafrnt f » UJoiteiift bjooitw
»TR en Derf tjen met booten t'eeruger trjt
•Ets tuaet bat gtmfc «Ml
roeben fimjt:
«föaer ahnDoetaeii ijen ter €bantaten wert»/
«rto SÖP'ttSfflW tjirnjM OOf» tantec geilen juectit,
Frojerb.30.i7.
Cen odgtictrie ïSftöer en jT^óeöer btfpoM
ente met lupftricna boer goeoe leenng* en ghrbobtj
©tftnoeten be «forten «enne tomcréeRm uitputten/
toe tic jonghe attenten lullrn hem optutten.
•aTfltjemmt leeft öeui « n .

TOT AMSTERDAU.
©oerj ILaur t nj3 !lac0bf3.mDen gulöert
2ppÖtiCi!ti0«U{t, 1 5 9 7 .
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RONDEEL.

5

Een deuchdelick Jongelinck van natueren goet
Sal alle neersticheyt doen om hem te verderen
Met alderhande wijsheyt en geleertheyt vroet.
Een deuchdelick Jongelinck van natueren goet
Want de rechte Wijsheyt Godt kennen doet/
Hem beminnen/vreesen/dienen/en vieren/
Een deuchdelijck Jonghelinck van natueren goet
Sal alle neersticheyt doen om hem te vercieren
Wel den jongelinc die hem oeffent in goede manieren.

RONDEEL.
10

15

Wacht u Jonckheyt wel/zijt altsamen gestreckt
Om u eerlijck te dragen / tsy wat ghy wilt beginnen /
Leeft sober / schout al dat tot sotte liefde treckt
Wacht u Jonckheyt wel / zijt altsamen ghestreckt
So sult ghy reyn blijven ende onbevleckt
Tot goede consten/en deucht bereyt u zinnen.
Wacht u Jonckheyt wel / zijt altsamen ghestreckt
Om u eerlick te dragen/tsy wat ghy wilt beginnen/
Goede naem / en faem / sterft niet ter werelt binnen.
Elck sie toe
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VOOR-REDE.

5

10

15

20

25

so

Als ick aenmercke de plompheyt ende ongheleertheyt die
daghelijcx wort geuseert by den Hollantschen, Vriesschen, en
Zeeuschen Schoolmeesteren die Prochie Kercken bedienden,
want die slechts een naem conde schrijven, ende een Psalm
onstichtelicken singhen, begaven hen terstont totten Schooldienste, en wilden terstont groote meesters zijn, daer sy noch
geen Clercken mochten strecken, ende verachteden dien, die
inde const van School-houden nuttelijck en ervaren zijnde, en
daerenboven dienende en hen bestedende metten Ghemeenten
om eenen cleynen soberen loone, waer door sy maken de edele
const, ende het Godtlijcke ampt op nul ende van gheender
waerden, want de huyslieden ende onverstandighe Idioten zijn
so verdorven, als sy slechts eenen School-mester *) connen
crijghen goeden coop, soo ist met hen ghewonnen spel, al soude
de gantsche Ghemeente, ende plecke daerom intresten en
schade lyden, ende haer lieve kinderkens in eeuwighe onwetenheyt van lesen ende schrijven blyven, dit aensiende heeft
my ge jammert, opgheweckt, ende seer gemoveert, om daer
een weynich vande const te schrijven, nae die gaven die my
van Godt gegeven zijn, om den onwetenden ende plompen
School-meester te aenmercken hier in mijn boecxken hoe sy
gestelt moeten zijn die een ander wil leeren, ende oock den
Dorpen voor sulcke ongefondeerde School-meesters te caveren,
ende hen ghelt beter te besteden. So heb ick dan dit boecxken
fraey i n ordene gestelt, ende in slecht rijm ende duytsch gecomponeert, dat meest om den jongen scholieren wille, die het
rijm soeter ende genuechlicker in de ooren clincket, ende int
herte connen drucken dan sware redenen ende duystere
-materiën. Dit boeck ghevet den eersamen Lezer voor eerst
te kennen wat een Schoolmeester is, wat deüchden, en gaven
*) Lees: School-meester.
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hij behoort te hebben, wat hij sal leeren, wat gereetschappen
ende boecken hy tot zijn ampte moet hebben, hoe hy alle zijn
doen, ende ordonnantie ter Scholen, ter Kercken, ende elders
aenleyden ende beginnen sal, soo achtervolgende mijn boeck,
verclaren en mede brenghen sal, met noch een Instructie om
te leeren solfaceren met het gammavt. Voort sal den goeden
leser hier in noch vinden veel schoone ghedichten, spreucken,
ende Moralen, eensdeels wt der Schiftueren genomen ende
eensdeels gedicht na des werelts beloop, ende in elck salmen
groote stichtinge en nutticheden vinden, also wel inden cleynen
als in den grooten, en zijn opclimmende van twee reghels
tot twintighen toe, waer wt den goeden Schoolmeester zijn
voorschriften (dienende totten kinderen) ordentlick, ende fraey
maken, ende schrijven sal na het vermoghen ende scientie zijnder schoolkinderen, ende eensdeels zijnen scholieren van buyten
leeren, hier zijn noch achter by ghevoecht schoone inventien
om jnckt te maecken van diversche coleuren, om daer mede
schoone trecken van letters te maecken ende vercieren, so ghy
sult bevinden, Bidde een yeder die mijn Boeck ghebruyckende
is, dat sy tselfde int goede willen nemen, ende Godt dancken
die den sterffelicken mensche wijsheyt ende gratie ghegheven
heeft den arbeyt voort gemeen profijt te aenvaerden, en dinct
altijt dat de mensch vol gebrecx is, ende niet al en can begrypen. Vaert wel.

A E N DE SCHOOL-MEESTERS.

25

8 0

Eerweerdighe / Vrome / Schoolmeesters wijs
Neemt dit werc i n danc / niet gemaect om prijs:
Want ter hooger Scholen en heb ick niet gheweest /
Een yder punct en leeringhe dat ghy hier leest
Wilter neerstich op mercken als de vroede /
Scruteert het te rechte / en suyght het goede /
Ick hope ghy sulter gheen quaet in smaken
Nochtans isser yet gefaelt / geeft my schuit der saken:
Want ick heb mijn best gedaen na mijn scientie /
Dit ist mijne / een ander brenge voort beter sententie
Tis den rechten reghel der Schoolmeesteren fijn.
Ist dat ghy nacomet de leeringhe mijn /
Ghy sult comen tot grooten lof en eeren/
Ick can u op dit pas geen meerder leeren /
Want Godts Gheest niet meer ghinck openbaren
Ick geef u dit tot een Testament / willet wel bewaren.
WAT E E N SCHOOLMEESTER IS / ENDE W A T G A V E N
H Y BEHOORT TE H E B B E N .

85

40

46

Een Schoolmeester sal wesen een sachtmoedieh man
Tot wien zijn gemeente trouheyt aen bespeuren can
Van goede name ende fame / by den menschen een aensienen
Onderworpen zijn ghemeent om alle tyden te dienen/
Dat also wel den armen als den rijcken /
Van welck dienst hy een deuchdelijck loon sal strijcken /
Subtyle van sinnen / niet van grover conditiën /
Hebbende volcomen verstant/om te bedienen zijn offitien
Hij sal wesen een Leeraer der ionger ieucht /
Oock een vat vol eerbaerheyt / ende deucht /
Een exemplaer van goede seden en manieren/
Een Man die hem selven wel weet te regieren /
2
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50
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60
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Twintich iaren moet hy wesen ouwen;
Buyten zijn Dorp en moet hy gheen School houwen /
Een goede hant van schrijven hebbende voor allen /
Lisp / noch weeck / behoort hy te kallen /
Geen vrouwen moghent ampt bedienen ende aenvaerden
Noch rasende menschen / wreet als Beyren en paerden /
Noch die met eenighe melancolyen zijn ghestelt /
Somma hy moet altyt wesen een vromer helt
Gheloovich met zijn Wijf ende kinderen
Om diensten te crijgen / sal hem als dan niet hinderen
Als sulcke deuchden by hem worden bevonden
Oock niet lichtelicken worden versonden /
Elck stadt en Dorp sal hem dan gonstelijck zijn
Een deuchdelic man is Veel eeren weert tallen termijn.

ACHTIEN J J E U U H I J I Ï J N

J3.JN i-uiM^uc-.m

SCHOOLMEESTER BEHOORT MEDE VERCIERT TE ZIJN.
Hoort ghy Schoolmeesters ick sal u oorconden
Wat deuchden noch by u behooren te zijn bevonden
Ghy die een Ghemeente dient/tsy Dorp oft Stadt/
I. Ten eersten moet ghy met geen hooverdy zijn beclat
66
2. Manierich/en simpel gaen in u habijt en cleeden/
3. Met alle Borgheren des plecks houdende vreden.
4. Geen dronckenschap beminnen / noch overvloedich brassen
5. Stadich in School te sitten opte kinderen te passen/
6. Met gheen lichtveerdich volck handel noch wandel bedryve
70
7. Wel geschickt te zijn / in lesen ende schryven /
8. Weten te solfaceren / op noten de Psalmen te singen.
9. De Cloc te stellen / datse de uren op haer tijt voortbringen
10. Die Kerck reyn en suyver van binnen houwen
II. Secretelick zijn gemeent te dienen met trouwen/
76 12. Instrumenten / brieven / requesten leeren dichten.
13. Schrifture doorgronden / om de menschen te stichten
14. Veel Wereltsche affairen / en handelinghen te laten
15. Zijn schrijftuych opt lijf hebbende / als hy gaet by der straten
16. Met zijn Predicant dicwils converserende /
so 17. Veel goede exemplen zijn Scholieren leerende /
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85

19

18. Acht hebbende op der Kercken goeden/
ïtyt alle dees deuchden sal hy hem neerstich spoeden /
Ende so hy dan desen (na zijn vermogen) nacompt alle/
So sal hy voor Godt ende zijn pleck zijn liefghetalle /
E n so hy een doogniet is / en eenich punctken gaet buyten
Men sal hem van zijnen dienste uytsluyten /
E n Waer hy coemt ende waer hy gaet /
Armoet is hem naeckende / nijt / wangonst en haet»
WAT MACHT ENDE AUTHORITEYT D E N SCHOOLMEESTERS H E B B E N INT S T R A F F E N DER KINDEREN.

90

95

ioo

105

U0

Die Schoolmeesters hebben sulcken vrydom ende macht
So gering de kinders om schoolgaen zijn gebracht
Van haer Ouders / Mombers / ende Curateuren /
Terstont moet hen slaghen / en straffe ghebeuren /
Vanden Meester sonder haer te vraghen eenich woort /
Geduerende so lang zy misdoen/en in boosheyt gaen voort
Was daer een Scholier die een groot-feyt had gedaen /
Eener ghequetst / oft int school had doot gaen slaen /
E n d'overheyt wilde hem om tfeyt corrigeren en vangen
Hem geesselen / coppen / en aen galgen hangen /
So wanneer den Schoolmeester straft den selven scholier
So moet ofstaen den Heer / Prins en Justicier.
E n can niet comen aenden Scholiers lijf en goet
Noch niemant derf hem geven geit oft boet
Veel experte Schrijvers ons dit selve doceren
De roede can alsulckes af doen ende weeren
Voort al stonden d'ouders voor der Scholen deur
E n den Schoolmeester leyde haer kint om geesselen veur
E n slagen gaf na zijnen w i l en behagen
So moeten die ouderen het selfde verdragen
In het school te treden hebben sy geen macht
Om tkint den Schoolmeester te ontnemen met cracht
Eer die straffinge gedaen is te vollen
Nu raed ick den Schooldienaer dat hyse so niet ga sollen
Noch stooten / datse bloeden / of de leden breken
Want waert dat ghy in de furie so waèrt ontsteken
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D a t g h y h e m smeet bloedende / verdooft / of v a n s i n
Dien

Meester rade

Want

i c k te v e r t r e c k e n so

'tmisdaet (aenden

Scholier

verbaest

haest

gedaen)

sou

druypen

Op zijn cop / dus Schoolmeesters hout maet i n slaen en stuypen
W e e s t coel gesint / niet h i t t i c h v a n
120

U instrumenten

gemoeden

sullen slechts wesen plack en

W a n t dat daer boven is / dat

is v a n den

Wee h e m die daer coemt i n sdorps

W A T

GHEREETSCHAP

MEESTER

TOT ZIJN

125

w i l m a k e n dat

H y sie toe d a t h y

D E N SCHOOL-

BEHOORT

A l die een A m b a c h t w i l leeren en
En

ongenaden.

E N BOECKEN

AMPT

T E

gereetschap

schandelen

goet

Daer h y lustich zijn ampt / en hantwerck me
So s a l ick n u hier leeren den
Wat

gereetschappen

T e n eersten
180

hebben

s a l h y hebben een fraeye

M e t een w a c k e r e roede v a n w i l g e n
dat

doet

Schoolmeesters

sy moeten

Met

een pennemes

scherp

Een

santdoosken daer

Met

een s c h r i j f l a d e k e n d a t m e n

tot

ampt

hantplacke

tacke

c a n snijden

de sanden

sampt

haer

/

opt papier

deurglijden

sluyt als een

cas

Daer sal h y i n houden / pennen / signet / groen
135

HEBBEN.

handelen

zijn w e r c niet c o m ' tot
eerst heb

roeden

quaden

M e t een i n c k t h o o r e n k e n d a e r b o v e n ö p

was

staende

E e n lustighe C o k e r op zijn syde als h y is gaende /
Een

metalen

Kandelaer daermen

E e n schoon Protocollus daer
Een
1*0

Rekenbort / daermen

op

set

twee

lichten

/

h y w t leert brieven dichten

met

penningen opleyt en

E e n L e y / een Schrijfboec / d a e r h y zijn scholiers i n
E e n b l a u teghel / met een Looper v a n kieseling

reeckent
teeckent

steen

D a e r h y alle c o l e u r e n v a n i n c k t o p wrijft seer reen /

145

Een

s l o n s k e n o f l a n t e e r n k e n o m n a 't u e r - w e r c k te g a e n /

Een

lustich

camerken daer

zijn

dinghen i n

staen/

E e n bosch ganse pennen / en pargamenten vellen /
E e n glas v o l swerten i n c k t daer b y stellen /
M e t d r i e of v i e r boeck w i t p a p i e r
C y f f e r b o e c x k e n s w e l d r i e ofte v i e r /
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155

160

166
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Een Bybel / Huysboeck / Psalmboeck / en Testament
Met een Puitrum daer den Bybel op sal leggen jent.
Schelpkens / Horenkens / groot en cleyn van faetsoen
Daer hy alle coleuren van inckt in sal doen
Als sy ghewreven ende worden ghemaeckt.
Ghy Schoolmeesters die tot den schooldienst geraeckt /
Coopt dees dinghen om u ambacht wt te leeren /
En me te doen / begeeeft u tot studeren /
Hy wort ghe-eert / die begaeft is met conste
En by zijn Dorp crijcht hy faveur en gonste.
Op u persoon hebt acht / op mijn reden wilt mercken /
Daer quamen noyt Meesters / of twaren eerst clercken
Dat ghy niet en coent / wiltet vry vraghen /
Schaemt u niet al bent ghy out van daghen:
Want een wijs man seyt / al waert ick stonde
Met een voet int graf / en ick niet conde /
Nochtans sou ick wel willen leeren veel dinghen
Men moet altoos door d'enghe poort in dringhen /
Die slaperich is / en niet wil wercken
Te recht moghen sy heeten onnutte clercken.
WAT EEN SCHOOLMEESTER ZIJN KINDEREN ENDE
ZIJN SCHOLIEREN BEHOORT TE LEEREN.

170

176

180

Een schoolmeester die om schoolhouden is geordineert
Hy sie toe dat hy de Kinderkens wel instrueert
Leerende die Wet / 't Evangely ende Propheten.
Lucas laet ons in zijn seventiende capittel weten /
Dat so wie argert een van desen cleene
Het waer hem beter dat een molensteene
Om zijnen taeyen halse worde ghehanghen
Ende int diepste des Zees gheworpen te zijn sonder verlangen
Want de jeucht is tot ydelheyt ghenoech geneghen
Al leertmen haer geen beuselen / noch sotte pleghen /
Gods woort salmen van joncx op int herte prenten /
So comen goede oude boomen / van ionghe enten:
Want ist dat de Meester leert quaet abuys
Ter scholen / ter straten / ter Kercken oft in huys /
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Na sulcken werck sal hy ontfangen loone.
Dus ghy schooldienaers wilt ghy verdienen d'eeuwige croone
Dient Godt/betracht u ampt wel tallen stonden/
Laet gheschickte woorden comen wt uwe monden
Leert de kinders niet dan Schriftuer en deucht /
Mits rekenen en tellen/so ghy best meucht/
Comen sy met grollen en onnutte boecken ter scholen
Die tegen Schriftuer strijden/ende de waerheyt doen dolen/
Stuertse vander hant of Godt salt u wreken /
Men mach iuyst niet heelen alle gebreken /
Maer die zijn best doet / en yvert na de waerheyt
Zijn siel hy verlost wt alle swaerheyt
HOE DE SCHOOLMEESTER H A N D E L E N SAL / MET D E
K I N D E R E N DIE EERST BEGINNEN SCHOOL T E GAEN.

195

De ionge scholiers die noyt ter scholen hebben geweest
Als sy comen / bennen sy beschroomt / en seer bevreest
E n souden wel van ancxt wter scholen loopen/
D'ouderen moeten hen met applen / coeck daer toe coopen
So moet dan de schoolmeester haer met soete coutinghe omgaen
2C0 Sullen sy blijven /ende ter scholen volstaen.
D'eerste maent moetmen hen slaen noch focken/
Saechtkens verbieden / met hen onderwijlen iocken
A l tuymelense/al springense eens langs ter scholen/
Ende men haer siet i n Scholen ordinantie dolen/
aoö Tmoet by den Meester door de vingeren zijn gesien /
De tweede / de derde maent salmen haer bien
Sachte hantplacxkens en propere grauwen
Haer bevelende niet tot sloot te loopen / noch rabbauwen
Om bootschappen te loopen / savonts vroech te bet
210 Hun penneken inde hant vaten / alsmense op elc letter set
Als sy nu vier oft vijf maent ter scholen volherden
So salmen hen nu i n sulcx niet meer te laten bewerden
Maer somtijts om haer boosheyt straffen /maer niet als danderen
Dier een jaer oft twee hebben gaen wanderen
216 Dus te met sullen sy schools ordonnantie worden wijs
Matich te straffen geve ick den prijs.
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ORDONNANTIËN DER SCHOLEN AENGAENDE.

220

225

280

235

240

246

260

Een yegelijck die schicke hem alle daghen
Wacker ter scholen niet als den traghen
Somers te sessen / swinters te seven uren
Smiddaechs voor twaelven moet de coemste gebeuren
Dit moet tgheheele iaer door geschieden
Tis Meesters ordonnantie ende gebieden
Boven dien / elck scholier / de knechtkens voornamelijck
Sullen de muts afnemen als sy eersamelijck
Comen ter scholen / ende de meyskens excellentelijck
Moeten den Meester groeten seer reverentelick
Daer na sal hem elck scholier terstont keeren
Om neder te sitten / ende zijn lesse leeren
Diet als dan niet en can te deghen / en gaet falen
Aen den wijsten laet hy hem overseggen drymalen
Twelck hem niemant moet tot weygheren stellen
Op een hantplack te verbeuren sulcke ghesellen
Niemant en come ter scholen tis des Meesters begeert
Of hy sy eerst wel te deghen ghestoffeert
Van als dat hem noodich is totter doctryne
Papier / inckt / pennen / tbort moeter al syne
A l die hier i n vergetelijck is in eenige weghen
Met een hantplack sullense worden geslegen
Dan elc zijn les connende / dan deen na dander opseggen
Die knechtkens sullen haer mutse afleggen
Die meyskens voort opseggen / nygen eenpaerlijck
Sprekende met stemmen luyde ende claerlijck
Faelt yemant int spellen en lesen die niet en can
Een hantplack vanden Meester verbeurt hy dan
Dus is de selve Scholier geraen voor desen
Niet op te seggen / oft hy sy eerst onderwesen
De lesse opgeseyt hebbende / elck schick hem sedich
Stil lek en s al sonder clappen / oft loopen onvredich
Die ghene die schrijven leeren om te schrijven
Byde materie vant voorschrift moet hy blijven
Het Papier niet besmodden / de pen onbevlecktelijck
Oft hy sal slagen hebben correcktelijck
Elck Scholier sal hem so lang tot schrijven pogen
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Als den meester roept dan deen na dander comen vertogen
Een yegelijck zyn voorschrift gestelt int nette
Maer die dan willen zijn vry vanden Palmette
Moeten namelick tot haerlieder vromen
Handelen en wandelen sonder stooten en dromen
Dan getoont hebbende als goede subdyten
Sullen sy proper gaen sitten om te ontbyten
Niemant mach sulcx sonder oorlof bestaen
Ten sy de Benedictie ons Heeren is ghedaen
Lichtveerdige jockinge / mach van niemant geschien
Met hoofden / voeten / handen lijf ende knien
So lange is duerende het eten ende onbyt
Of hy sal correctie ontfangen in corter tijt
Nu als het ontbyten is gedaen ende vol-ent
Danckt dan Godt van sulcke weldaden jent
Daer na elck zijn les leert schryven en lesen als vooren
Oock die cijfferen / reeckenen / en tleggen behooren
Niemant sal thuys blyven op onledighe daghen
Sonder wichtige oorsaken / of den meester eerst vragen:
Want vander scholen aldus blyvende
Maeckt de kinderen wilt / inobedient / en kyvende
Op den lesten dach al vander weecken
Salmen om best schrijven / en spellen spreecken
De bestdoender sal hebben tot zijnen loone
Een lustige letter / oft voorschrift seer schoone
Dus een yder doet neersticheyt dat hy prijs bekinne
Want arbeyt versoet door des loons ghewinne
Voorts salmen saterdaechs die schole vaghen /
Hier sullen die meyskens hen toedragen /
Alsmen des avonts thuys gaet moet dit gheschien
Men sal den Meester reverentie bien /
't Huys comende haer Ouders avont en noene /
Redelick en sedelick antwoort te doene.
Dus yemant die daer leert lesen en schrijven
Moet neerstich by desen reghel blijven /
Ende hier toe schicken zijne ganghen // al
wie misdoet correctie hy ontfanghen // sal.
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HOE DE K I N D E R E N T E R SCHOLEN S U L L E N SITTEN.

29e

300

306

SlO

De Kinders sullen op Loca sitten van malcander
Niet als Hencxsten loopende d'een deur d'ander /
De Meyden sullen sitten i n een Loco alleen /
Ende die knechten sullen oock sitten by een /
Na tfondament der Scholen hem is streckende
Op datter geen oneerbaerheyt tusschen hen sy verweckende.
De outste schrijvers en reeckeners die meest weet
Sullen dicht aenden Meester wesen haer steedt /
Op dat de Meester te bet mach sien haer bedrijven /
Oft sy wel reeckenen / en leggen / na tvoorschrift schrijven
De cleynste Scholiers sullen sitten daer van /
Op dat elck schrijver zijn schrift te degen schrijven can:
Maer als de cleynste haer willen overseggen laten /
Na d'outste mogen sy dan gaen / maer al by maten.
Die schrijvers sullen sitten een voet-breet wijt:
Want int dicht sitten / stooten sy malcander met spijt /
So dat sy elleboghen noch beenen connen rueren.
Wt den heert moeten sy gaen / alsmen vueren
De handen eerst wel warmen dick ende vaecken
Want met coude handen canmen geen goet schrift maken.
Elck Schoolmeester w i l desen reghel na comen
Want goede ordonnantiën prysen de vromen.
HOE DE K I N D E R E N V A N ENDE N A DE K E R C K S U L L E N
GAEN / ENDE HOESE S U L L E N SITTEN / ENDE
DAER IN DOEN.

315

320

Als de kinders wter scholen na de Kerck gaen /
By tween sullense te loopen bestaen /
Inde Kerck comende sullense gaen sitten terstont /
N a den Preeckstoel koerende aensicht / oogen en mont /
Met blooten hoofde sitten / so lang die Predicatie duert
Neerknielende alsmen God aenbit / ende om zijn sonden truert
De Psalmen sullen sy singen met heldere keelen /
De Sanghers sullen naest den meester hen deelen
Op dat sy metten Meesters houden goet accoort.
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Dan voort sullense neerstich letten opt woort
Dat vande Predicant aldaer wort wtgesproken /
Als nu ten eynde die predicatie is ghebroken /
Sullense beleeft opstaen / maer toeven so langhen
Alst meeste volck wter Kercken is ghegangen /
Dan sullense eerst rijsen by smeesters belyven /
Sedich by paren / nae tschool gaen sonder kyven.
Dan int school comende sal die Meester sonder verbeyt
Hen afvragen wat den Predicant heeft geseyt.
Wat den text was / wat Godlicx hy heeft gepreeckt
Die dan swijcht / ende int vertellen yet ghebreeckt /
E n heeft niet sedich geweest i n al zijn doene
Correctie sal hy terstont hebben also coene /
Dus elck meester volge mijnen regel hier inne.
Die een goet end w i l sien / moet eerst hebben goet beginne.
OM ORDENTLICK HONDERT KINDERS TE HOOREN /
E N W I E M E N EERST HOOREN SAL.

340

345

350

355

Eerst sult ghy de kinders hooren die leeren in bryven
By thien regulen te hooren moet ghy blijven /
Voorts die daer leeren hoochduyts lesen / of i n Donaten /
Twaelf reghels ghehoort hebbende moet ghy't laten /
Daerna de Historiën ende Louwijs Porquin /
Hoortse 16 reghels tsalder me ghenoech zijn:
Daer na die daer leeren in Souters / of half Testamenten
14 reghels hoortse / tis genoech om haer i n te prenten.
Daer na de Catechismus of de Fonteynen /
Hoort haer slechts vyve regulen alleynen /
Dees gehoort hebbende / beginnen te schrijven deen na dander:
Hoort van de Embder bedingen na malcander
Vier regels / tis genoech / oock niet meer
Laet dan de Francynen bedingen tot u nemen haer keer
Hoort die maer vier regels iuyst en even
Dan hebben de voorste al haer schriften geschreven
Laatse dan eten en drincken na ouder costuymen
Dus doende sult ghy Schoolmeester geen tijt versuymen
Hondert kinders sullen binnen twee uren zijn gehoort
E n sullen degelick in leeringhe gaen voort.
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HOE D E KINDERS HAER DOEN MOET W E S E N A L S
SY OPSEGGHEN.

860

365

870

876

880

885

Als de kinders op-seggen tsy spelden oft lesen
So moet het boeck inde slinckerhant wesen
Ende de pen sal hy inde rechterhant vaten
Drie kinderen salmen aende bane staen laten
Als deen van dryen heeft opgeseyt sal dander comen
Int opseggen sullen sy niet mommelen noch dromen
Maer luyde en helder die woorden wtspreken
Op elcke letter / en woort de pen stippen en steken
De pen vant woort niet houden eer syt hebben verclaert
De wijste moeten altijt by een zijn gepaert
D'opseggers pen moet niet vet zijn / maer suyver en claer
Yseren pennen / noch spillen moeten sy hebben aldaer
Op dat sy malcander niet steken dat het gae swellen
Quade woorden moeten sy tweemael overspellen
Connense haer les niet / laetse vry wederom gaen
Bet wetende dan wedercomen aende baen
Niet een letter / noch tittel moeten sy voorby loopen
Voor voeten op de woorden seggen en tspelden aenknoopen
Die achterste twee sullen niet luyde lesen noch Warren
Op dat den opseggende niet sal verbijsteren noch verwerren
By een groote capitael letter salme hem tles doen laten
So cant den scholier onthouwen / en weer aenvaten
Opgeseyt hebbende sullen sy manierlick van den meester af wijeken.
Ende als dan sedich weder na haer loken strijeken
Om 't nieuwe aenstaende les weder over te sien
Want tis een goet clerek die acht op sMeesters gebien
Ende tis een goet Meester die zijn clerek gade slaet /
Wt goede ordonnantiën sprayt weynich quaet
W A T M E N T SATERDAECHS SAL DOEN R E P E T E R E N /
ENDE D E KINDERS A F V R A G H E N / DUERENDE
T G H E H E E L E JAER.
Men sal de kinders af vragen en hen laten repeteren
Wat sy van de Meester ter weec hebben gaen leeren
Dees nabeschreven puncten van hen neerstich ondersoecken
Eerst bevelende creucken ende smetten te doen wt haer boecken
Voorts besien oft sy i n haer Koker hebben dry pennen /
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Oock inct / papier / of sy noch de pen wel vaten kennen /
Tpapier opt bort / en tlijf / hoement sal houden en leggen
De vocalen en consonanten te onderscheyden en seggen
Hoe veel daer zijn / en hoemense sal wtspreken:
Hoe zy oock een woort i n syllaben sullen breken /
Wat een enckel v en dubbel w. verschillen int spellen /
Het boeren ghetal sullen zy oock weten te tellen:
Wat de letters doen / hoemense sal noemen /
Hoe veel maenden / weken / int Jaer comen:
Langhe woorden sullen zy tegen malcanderen schrijven /
Waer de letters losse / of vast behooren te blijven /
Waer zy behooren te dicken ende te dunnen /
Of zy de trecken van boven of van onder maken cunnen.
Wyders sullen zy 't Gheloof en Vader ons anderen
Stadelicken en deghelick teghen malcanderen /
Met die Catechismussche lessen van buyten /
Of haer spraeck / en gestien al wat sluyten /
Wat zy int slapen gaen / ende opstaen lesen:
Hoe haer handel en wandel opter straten mach wesen /
Of sy haer muts afnemen ende de luyden groeten:
Wat sy smorghens aen 't lichaem wasschen moeten /
Hen oock afvragende waer Jesus Christus is geboren /
Waerop / en hoe hy ten oordel ) sal comen voren /
Wien hy oordeelen sal / wat loon de quade sullen ontfaen
Ende hoe het metten goeden toe sal gaen.
Hen oock vragende wat maent het is / en wat dach /
Bevelende ter Kerck te comen / voor tleste clockgeslach.
Die francynen bedingen salmen int a / b / c / die letters afvragen
Anders salmen haer niet veel meer voordragen.
Nu die dees vragen en lessen niet beantwoorden can /
Twee placken inde handen sal hy hebben dan /
Ghy Schoolmeesters wildy geschicte scholieren maken /
Beneersticht u Saterdaechs i n dese saken:
Of u Scholiers sullen altijt blijven plompe gesellen /
Nemmermeer yet vande conste vertellen:
Want altijt moetmen met der ionckheyt wesen i n til.
Hij hoort oock niet te eten die niet arbeyden wil.
1

415

420

425

*) Lees: oordeel.
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E E N ONDERWIJS OM SCHRIJVEN T E L E E R E N .
Die dat schrijven wel en perfeckt w i l leeren
Hy moet zijn sinnen daer vlytich toe keeren /
Ende maken die letteren boven ende beneden gelijck
430 Op zijn maet / so cort / langh dunne ende dick /
Een voude langs tpapier moet hy eerst maken /
Daer moet hy recht in houwen / buyten noch binnen raken.
Tpapier moet recht leggen voor hem op den knie /
Die pen sal hy vaten met duym en vingeren twee /
435 E n sitten recht op / thooft niet slim houwen /
Tegen niemant clappen / noch d'oogen yet aenschouwen /
Schryvende vrynioedich / onbeswaert sonder troeren
De pen stijf houden / hem niet versetten dan na tbehoren:
Den achtersten vinger moet slechs leggen opt papier /
440 Niet de geheele hant want tis geen manier /
Die selve pen drijft een weynich over cant /
Schrijft snel aen een / met een loopende hant /
Die pen op papier oock niet douwende of wringende /
Van lange steerten te maecken zijt u dwingende /
44& Hout u pen vol inckt tot allen ty /
Ghy sulter hem me sparen u schrift te gladder sy:
Ghy moet oock niet schrijven op stipkens noch lijn:
Deerste letter laet een Capitale zijn /
Maeckt die huysen der letteren even groot en lanck /
450 Of u schrift gaet creupel ende manck /
Set u regels / recht iuyst en even van wyde geschoren
Hout u pen niet inden mont / steecktse achter d'ooren /
In den koker stekende / dien eerst schoon besnoeyen /
Op datter geen korst aen gaet backen en groeyen
466 Alsdan siende zijn geschrift over oft perfect is geschreven
Isser t'onrecht geboeckstaeft / tmoet zijn wtghewreven.
Ghy oude en ionghe scherpt hier toe u verstanden /
Feylter yet van desen u schrift is tot schanden.
460

OM E E N MAN / OF OUDE SCHOLIER DIE L E S E N CAN
BINNEN E E N MAENT TIJTS SCHRIJVEN T E L E E R E N .
Den eersten dach salmen hem leeren trecken en malen
Vier lettren van voren / d'ander dach noch vier verhalen
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Den derden dach twaelf / den vierden dach sestien /
Den vijfden twintich / den sesten het a / b / c / ghemien
Als hyse nu can trecken van boven tot onder /
Dan sult ghy hem leeren huysen maken bysonder /
Dat moet geschien lange een heele weeck.
Als hy dan huysen maken can effen recht op zijn streeck
So salmen hem de letters leeren dicken ende dinnen /
Hoe langh / hoe cort sy behooren / hoe sy beginnen /
Dit salmen hem leeren i n drie weken al.
Die leste weeck hy nu versameien leeren sal /
Dat is waer die letters hooren los of vast /
Als hy dese weeck heeft gheschreven / op zijn doen gepast
So sal hy connen schrijven binnen een Maents stonden.
Dit heb ick menich geleert / en is warachtich bevonden /
Hoe wel zijn hant so radt niet en is ervaren /
Nochtans sal hy zijn boeck wel connen bewaren:
Want die radheyt / en dra spelden sal comen metter tijt /
Useren doet leeren / diet doet met sinnen en vlijt.
H O E M E N VOORSCHRIFTEN SAL SCHRIJVEN E N
ORDINEREN.

Veel Schoolmeesters zljnder i n dese contreyen /
Die nau wit van swert connen scheven:
E n willen de kinders terstont schrijven leeren /
Ghevende voorschriften wt nae haer begheeren /
Niet weten hoe lang / hoe cort sy behooren te zijn /
Ofde materie van dien oock heeft eenen schijn /
485 Zy claddent hier uyt / ende ontwerpent daer /
. E n nemen Rethorica noch kints verstant niet waer /
Want als den Scholier slechts een naem can spellen /
Terstont zy dien op het schrijven stellen.
Ghy Schoolmeesters ghy dwalet seer groff /
490 Wildy aen v schryvers begaen prijs en lof /
Dat zy wel perfeckt leeren schryven i n corter stont /
So neempt mijn leeringhe altoos inden mont /
E n laet mijn boecxken v sijn eenen patroon /
Twelck ick v in ordine heb ghestelt seer schoon.
480
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Leert v kinderen eerst wel lesen ende boeckstaven /
So mach hy het schryven dan wel hanthaven /
Wilt hem dan geen voorschrift schryven langh' en breet:
Maer het a / b / c / eerst / en van elck letter twee /
Sonder eenighe woorden / oft namen daer in verhaelt /
De letters moeten zy eerst trecken leeren onghefaelt.
Eer zy het versameien van dien beginnen /
Nu als zy 't trecken vande letter hebben gaen vinnen /
So sult ghy dan twee reghels hem setten onder /
Twee maent daer naer vier / vier maent ses besonder /
So voert doende na hem Godt gheeft scientie:
Maer blijft altijt stadich by mijns boecx intentie /
By twee reghels sult ghy altijt hoogher opclimmen /
Niet hooger als twintigen / of hy soude hem verslimmen
Wildy v Scholier sendtbrieven / en oratien leeren dichten
So volgt Ciceronis / ende Erasmus stichten /
En meer andere Autheurs die de mate houwen.
Voorder alle maent moet ghy zijn voorschrift vernouwen
Schryven hem ander materiën / ende sneden.
Laet hem etlicke brieven ter scholen uytschryven meden
Laet v scholiers tweemaal 's daegs toonen /
Besiende haer voorschriften of zy-se al houden schoonen
Laetse niet tsamen crullen / maer steken slecht int papier
Nu ghy Schoolmeesters volgt mijn doen ende manier
Wilt alle avonden / of dohderdaegs v voorschriften maken /
Hy is wijs gherekent die past op zijne saken.
DEN ARTIJCKEL BRIEF OM INDE SCHOOL TE HANGHEN.

626

Die zijn muts niet af neemt voor een Man van eeren
Die daer loopen / crijten / vloecken ende zweeren /
Die wilt en onsedich loopen lancx der straten /
Die spelen om ghelt / boecken / oft loghenen praten /
Die der luyden Eenden smijten / en beesten jaghen /
Die niet en doen dat haer ouderen behaghen /
Die met messen poghen / int hayr plocken /
Die int velt loopen deurt hoy springhen met stocken /
Die buyten Meesters oft ouders raet thuys blijven /
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Die ghelt / boecken / pennen / papier nemen als dyven /
Die naeckent baden / in erten / in wortelen loopen /
Die inde Kerck rabbauwen / of snobberij coopen /
Die zijn Benedictie niet over tafel en lesen /
Noch smorghens / noch avonts niet bidt ghepresen
Diet Boeck scheurt / oft verrabbelt zijn papier /
Die malcanderen gheven toenamen hier /
Die zijn eten werpt voor katten ende honden /
Die niet willen weergheven / dat sy int school vonden /
Die in d'anders drincken spout / oft op zijn eten treet /
Die wt school clapt / en niet heelt tsecreet /
Die speecksel wten neuse oft den mont /
Metten voeten niet wt en treden terstont /
Die opte wallen / loopen alsmen gaet na huys /
Die malcander beworpen / met snot vloyen / en luys /
Die niet sedich loopen na de Kerck of daer van /
Die malcanderen smyten stucken / korf of kan /
Wat Scholiers dees voorsz. puncten niet onderhouwen /
Sullen twee placken hebben / of hen met roeden clouwen.
DEN PRIJS BRIEF BY DEN MEESTER GHESCHREVEN /
HANGHENDE BOVEN DEN KINDERS PRIJS SCHRIFT.

550

565

560

Moet en couragie hebben mijn scholieren vercregen /
Doort prijs schrijven hier vry onversweghen
Meyskens / Knechtkens / wt alle hoecken /
Reden ist dat ick alle middelen moet soecken /
Om die kinderkens te leeren met soetheyt claer /
Niet met vloecken / slaghen / of groot misbaer:
Maer door dese middelen moet ickse leen /
Wy zijn maer middelen ende instrumenten cleen
Daer de Heer zijn werck moet door wercken /
Wy mogen neersticheyt doen / maer God moet stereken /
Want den eenenen leert met grooter vreucht /
Ende dander met slaghen / en groot ongeneucht /
Want de gaven-des Heeren zijn menigerhande /
Den menschen gegeven tot zijnen verstande:
Deen is deuchdelijck / dander is saechtmoedich /
Dander sterek in consten / welsprekende overvloedich /
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Dit zijn al saken ghegeven tot smenschen salicheyt /
Vloeyende wt den heyligen Geest met liberalicheyt
Ongrondelick zijn zijne weghen seyt Paulus jent /
Wie heeft Gods raetsman geweest zijn sin bekent.
Hier mach elck Vader aenschouwen met oogen
Zijn jonghers geschrift hangende hier fraey ten toogen
Hoe sy in corten tijden hebben aengewonnen.
Voor d' Ouders geen meerder eer onder der Sonnen /
Die een deuchtsamich kint hebben vercregen /
Dat met wetenschap begaeft is te deghen.
Dus moeten sy te met leeren lesen en schrijven /
Want die hen anders vermeten / tsy mannen oft wijven
Doen den Almachtighen Godt spijt ende schande /
De gaven des Heeren zijn menigerhande.
VIER PRIJS-DAGHEN INT JAER ALSMEN OM GROOTE
PRIJSEN SCHRIJFT.
Om. dees prijsen voor elck een te verclaren
Diemen sal ghebruycken viermael ter jaren.
1. So sal deerste prijs zijn die den Meester sal hangen wt
Inde Vasten opten dach van sinte Gheertruyt /
Die dan best schrijft na des Meesters advijs /
Een Bredaelsche Koker sal hy hebben tot zijn prijs.
2. Dander prijs sal wesen inden Somer sinte Jan /
Die dan fraeyste ende netste schrijven can /
Sal hebben een Schryfladeken met een pennemes daerin
Elck sie dapper toe dat hy prijs ghewin.
3. Den derden prijs sal wesen sinte Michiel /
Ende die alsdan den prijs te winnen gheviel /
Hy sal hebben een fraey Psalmboeck met sloten /
Elck wil zijn gaven en const ontbloten.
4. Op sinte Andries sal den grooten prijs zijn en den lesten
Die prijs wint / een nieu Testament sal hy hebben ten besten
Eer en lof sal hy noch vanden Meester ontfaen /
Ende den Idiot sal schande ende oneere begaen.
Nu elck Scholier thoone hem vlijtich int werck /
Den Meester sal op eens yders hant nemen merck /
Een loopende hant moeter slechts zijn gheschreven /
Die wat anders voorbringen / sullen niet hebben bedreven.
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T E GEVEN.

Tis

geweest een c o s t u y m e o v e r l a n g h e j a r e n /

Dat

de Meester donderdaechs nae noen orlof sal v e r c l a r e n /

Het

w e l c k is m i d d e n ter h a l v e r w e k e n

Om

d a t de m e m o r y des c l e r c x n i e t te s e e r s a l b r e k e n /

'Twelck deurt l a n g

studeren

is

/

geworden

moe

en

laf:

W a n t E r a s m u s ende m e e r g e l e e r d e n s c h r i j v e n h i e r a f /
O p t e n s o n d a c h s u l l e n s y ooc n i e t s c h o o l g a e n

noch wercken.

M a e r sedich met h a r e o u d e r e n c o m e n ter K e r c k e n /
A l d a e r hooren Gods woort b i d d e n ende lesen /
6io

D i t ghebiet

Godt i n zijn thien gheboden

ghepresen:

Viert den Sabbath wilt hem heylich m a k e n /
H i e r moeten

d'ouderen op passen

voor alle

saken.

Opte oorlof d a g e n s u l l e n sy niet loopen w i l t en rebel
S p e l e n m e t t e e r l i n g e n / k o l f / ende k a a r t s p e l
616

O m ghelt niet

/ n o c h s p e l d a t G o d n o y t geboot /

M a e r h a e r spel s a l z i j n / h o e p e n / tol / e n k o o t /
B i c k e l e n / c u s e l e n / so de k i n d e r e n p l e g e n te d o e n :
W a n t wt

sulcke spelen

sietmen

geen q u a e t w t b r o e n

/

Int s p e l e n s u l l e n s y niet k i j v e n / c r i j s s c h e n / e n s w e e r e n
620

N o c h int water
Om

baden

g e w i n / Boecken / Nestelen

Oock wachten

dat sy

H a e r spel s u l l e n
Onghelijck
625

/ noch swemmen

sy

/ sullen sy niet spelen

h a e r ouders niet
met

sedicheyt

ontstelen

mingen

voortbringhen /

L i e v e r te v e r l i e s e n d a n te w i n n e n d o o r b e d r o c h e n k i j v e n /
Niet m e e r w i l i c k v a n d e n oorlof / en spelen
WIE

DE LETTERS

GHEVONDEN
Hadden

ons

Want

/ ENDE

'T P R E N T E N

Voor-ouderen ons

niet

beschreven

/ en onbesneden

w a e r ons

sy de l e t t e r e n e n t s p e l d e n h e b b e n

Over m e n i c h hondert j a e r / ende langhe
Mercurius

Quintus

schrijven.
EERST

HEEFT / METDE LETTER

G r o f / bot / beestich
630

/

/

eendrachtelijck

/ n o c h b e d r i e c h l i j c x yet

/

leeren.

CONST.
/
leven:

gevonden
stonden.

/ so D i o d o r u s seyt c l a e r /

V a n t eerst de l e t t e r e n i n E g y p t e n / d a t s w a e r /
C a d m u s d r o e g h e r sestiene d a e r n a i n G r i e c k e l a n t /
Die

h y selfs f a n t a s e e r d e

d e u r zijn v e r s t a n t

Valcooch, Regel der Duytsche Schoolmeesters.
635

640

645

35

Melicus ginck daer noch vier toe ordoneren /
Palamedes noch vier / alsmen Troyen ginc destrueren /
Anaxagoras schreef d'eerste boeck metter hant diligent.
Een Pieter wt Duytslant vant eerst de prent
Waer deur duysentich dingen nu openbaren
Die eertijts duyster ende verholen waren /
Principael de seven consten diemen leert inder scholen /
Die altehant yet begeert te leeren mach niet dolen /
Tsy in Byble / Wetten / en andere Historiën /
Hy wort een gheacht man tot eeuwigher memorien /
Rijckdom ende heerlickheyt isser me te bejaghen /
Wel hem die consten soeckt / die Godt behaghen.
DEN W R E C K E R OM DE KINDEREN A L L E SES W E E C K E N
TE VOREN TE L E S E N .

660
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Wel aen ghy goede kint ontfangt de letterconsten dan
Sy sullen v maecken een goet verstandich Man /
Goede consten gaen alle schatten te boven meest /
Wie goede consten derft is een claer beest /
Goede consten toedoen d'alder schoonste gerucht en faem /
Wie goede ccnsten can / is allen menschen aengenaem.
Een mensch sonder const / is vlees sonder verstant /
Bloeyende jeucht men altoos by der const vant /
Die der consten derft is gantsch scheluw en blint /
Wie daer consten can / is naest Gode bemint /
Die fraeye consten vercieren een verstant seer grof /
Hy weet niet die de consten niet weet / noch haer lof /
Hy haet alle goet / die de goede consten haet.
De consten deurgaen d'afgronden / en der Hemelen graet /
Wetenschap aller dingen den consten doet /
de consten wijsen v alle consten vroet.
Hebt ghy den const / ghy hebt alle goet der aert /
Ist dat ghy jolijt / en vreucht des herten begaert /
Wilt tot den edelen consten u selven bringen:
Want goey consten zijn te begeeren boven alle dingen /
dus ghy jonghe schoone verstandighe kint /
Siet dat ghy dees dinghen neerstich versint /
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Vergaert v selven vruchten der deuchden /
Gheeft v tot studeren ghy jonge jeuchden:
Want die vergaert vruchten i n den oogste teer
Certeyn hy is verstandich en wijs wel seer.
Maer die vast slaept inde somerschen lucht
die valt schandelick in een quaet gherucht /
V ooghst is nu by / v somer nu loopt /
Terwijlen v cracht met jonckheyt is verknoopt,
die daer slaept en sluymert inden bouwe
Sal vruchten maeyen mèt grooten rouwe /
Ende die rou sal dueren v leven lanck.
dus tot studeren neemt wacker v ganck
So moecht ghy een man worden van verstant
Ende int endt regeeren / Steden / Dorpen / en Lant.
WAT BOECKEN M E N DE DUYTSCHE SCHOLIERS
EERST L E E R E N S A L IN DESE SCHOLEN.

685

600

695

700

Den scholiers als sy ter scholen eerst nemen haer ganc
de cleyne francynen bedingen sal wesen haer aenvanc
Die gheleert hebbende van buyten en van binnen/
Metter Embder bedingen sullen zijt dan beginnen
Die Embder bedingen slechts gheleert hebbende spellen
Inden Catechismus oft Fonteynen men haer sal stellen.
Dien eerst wel en proper leeren boeckstaven.
dat kennende nae haer conditiën ende gaven /
Salmen haer de selve tweemael deurlesen laten,
dien gheleert hebbende / sullen sy aenvaten /
den Souter Davids / sondaechs Evangeli / of Testament
daer nae salmen haer leeren een geschreven letter geprent
Als Historiën van David/oft Louwijs Porquin.
desen dan connende seer aerdich en fijn /
Sullen sy leeren een Latijnsche letter of Donaet
Een boecxken dan daer 't fondament van cijfferen i n staet
By Robrecht van heusden i n ordine ghestelt/
Om Arithmetica en 't rekenen voorts te leeeren C. cresvelt
daer nae brieven van diversche Handen /
dees boeckén sullen de Schoolmeesters gebruyckenindees landen.
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Schoolmeesters van ander Provinciën en steden /
Moghen desen reghel wel volghen meden.
Ick w i l haer laten gebruycken haer eyghen manieren /
De Latinisten laet oock houden haer hantieren /
Niemant w i l ick raden hier te gaen buyten /
Of daer moest wat nieus opstaen voor de jonge spruyten
dat gheloofwaerdich was te lesen en leeren:
Want alle dingen huydensdaechs vermeeren /
dus elck doe en leer dat hy volbrenge Gods ghebodt /
tis wel gewrocht / die door zijn doen crijcht dopperste lot
E E N VONDT ENDE MANIERE HOEMEN DES DAECHS
VIERHONDERT KINDEREN SAL HOOREN / NOCHTANS
GOEDE INSTRUCTIE ONTFANGENDE.

716

720

725

730

785

Een Schoolmeester die vierhondert kindren w i l regeeren
En w i l maken dat de selve wel leeren /
Hy moet op zijn doen wel vlijtich slaen gade /
Vroech ter Scholen zijn / en tsavonts wat spade /
Want met grooten arbeyt salt moeten zijn ghedaen.
Nu den Schoolmeester sal ick openen die baen /
Hoemen vierhondert kinders viermael 's daechs sal hooren /
Dat elck leering ontfangt / geen tijt gaet verloren.
Ten eersten sult ghy v kinders deelen aen vier partijen /
Ende hondert in elcke Loco doen vlyen /
Knechten en meyden van een / te hoop ongeleerden en wijsen
Dit volbrocht / sult wt elc hondert twee hoorders kiesen
die de wijste zijn / en v best gesint /
Laet die regaert slaen op elcken kint /
Of sy al overgheseyt zijn / of sy kennen haer les.
Voort elck zijn hondert te hooren bevelen expres /
So heeft elck hoorder vijftich tot zijnen paert /
Eerst tot driehondert toe / hout sulcken regaert /
Deen hondert van vieren hoort selve voortan / '
Ten fyne roept by v de ses hoorders dan /
Hoortse me ordentlicken sonder vergeten /
En laetse dan ghelijck drincken en eten.
Nu als is volendet haren ontbijt /

38

Valcooch, Regel der Duytsche Schoolmeesters

Dan een ander versch hondert hoorende zijt /
Laet v hondert die ghy gehoort hebt en onderwesen /
Weer byde voorgaende hoorders 't les laten overlesen
En hooren die / so sy te voren deden danderen /
7*0 So wordense proper gehoort deur malcanderen.
Ende als ghy dan een hondert gehoort hebt weer /
dan is smorgens twee hondert by v gehoort / en niet meer
Wiltse dan roepen om haer Schriften te toonen /
Laetse na huys gaen / maer wilt den hoorders loonen /
745 Op datse int ent niet onwillich worden in haer saken:
Want die arbeyt doet moet loon ghenaken.
Nu afternoen als sy weder comen ter scholen /
Altijt in v hoorende scholiers / wilt verbysteren noch dólen /
Doet / en hoort weer als ghy de tweehondert deden /
760 Het derde hondert hoort / voor drie uren meden /
Beveelt v twee hoorders wt elc hondert als voren te doen
dan hebdy driehondert gehoort / twee smorgens en na noen.
Als sy nu hebben na noen geten / Psalmen gesonghen /
Tles leerende v scholieren hebt bedwongen /
765 Stelt v twee hoorders als voor weder in ordonnantie /
Hen bevelende in haer doen te houden opsicht en accordantie
Hoort dan weder hondert dat is vande vierhondert den lesten
So hebt ghy sdaechs eens gehoort die heele resten.
Wiltse selve toonen die daer leeren schrijven /
760 Of ghy hadt sulcx een die de toonende (als ghy) conde geryven /
Gaet selve altemet strijcken deur de loocken heen /
Doet goede instructie haer allen ghemeen /
Past smorghens te sessen v hooren t'aenvangen
Maeckt savonts v voorschriften / tsy cort oft langhen /
765 En smorgens die wtdeelt / aen diese sullen ghenieten /
In den arbeyt zijnde / die te schrijven sou v verdrieten /
Dus wilt v tijt niet verslapen noch versluymen /
Want daer de tijt cort is / canmense niet nemen ruyme.
EEN SCHRIFTMATIGHE INSTRUCTIE OM DEN KINDEREN
TE LEEREN EN VOOR TE HOUDEN.
770

Leert haer datter een Godt is van daden crachtich /
Die hem om boosheyt doen sal straffen onsachtich /
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Zijn Godtlijcke gaven / zijnen Heyligen Gheest /
Zijn ghebenedijde woort / 'twelck is aldermeest /
Zijn Heylicheyt / wijsheyt / ende zijn heerlijcheyt te kennen
Die tot ons zijn Almachtige hant gaet wennen /
776 A l dat ons toecoemt / wy van hem verbeyden /
Dat ons niemant van Christo soude scheyden /
Dat hy ons verlost van alle boose quaden
Dat deur zijn louter onwtsprekelijcke genaden.
Leert haer kennen zijn eenigen soon met zijn bloedige wonden
780 Oock zijn liefde waer deur wy salich zijn bevonden /
E n weten te deurgronden zijn goedertieren gratie /
Ende datmen op hem moet stellen onse fondatie.
Leert haer lijden cruys / pijnen / smert onverduldich /
Gheven eer / en schattinge die wy zijn schuldich
785 dat wy oock sullen schouwen alle murmureeringhe /
Met weldoen beschamen die ons willen brengen in verseeringe.
Leert haer te schouwen alle afgoderyen /
So ons het eerste ghebodt gaet belyen.
Leert haer dat sy de waerheyt niet houden verholen
790 Hen te myden voor seckten / end' alle die dolen /
Christum navolgen met hert ende sinnen /
E n die haer benydende zijn / die leeren beminnen.
Leert haer deen des anderen last draghen /
den rock te gheven die na den mantel vraghen
795 E n hem terstont oock de ander kaecke bieden.
Een ander te doen / so zy willen haer te gheschieden /
Hem by te staen met tijtlick goet en haven.
Leert hem na Liefde / Hope / ende Gheloove draven /
Dat de volmaeckte Liefde in hem worde vervult /
800 Den naeckten te cleeden / die van coude brult.
Den gevangens verlossen / den dorstigen geven te drincken /
Leert haer de twaelf articulen des geloofs seer vast /
Wat Godt ons i n de thien Gheboden leyt te last.
Jesum Christum met hert en sinnen aen te hanghen /
805 Hier na met hem verrysen / spijt der godloosen prangen.
Zijn twee Sacramenten te gebruycken na der Schrifturen
Hem aen te bidden / als arm sondaers tot allen uren /
Hy is den Wech / Waerheyt ende leven:
Want ons en is anders gheen name ghegeven.
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L e e r t h a e r d e n l i s t i g h e n a e n l o o p des D u y v e l s te
Die

keeren

o m o n s gaet a l s een L e e u o m o n s te v e r d e s t r u e r e n /

L e e r t h a e r de W e r e l t te h a t e n e n d e v e r l a t e n /
Dat

w y een genadigen

G o d h e b b e n d i e o n s c o m t te

baten

W a e r d e u r w y de e e u w i g h e g l o r i e e r v e n /
sis

D a t Sonde / H e l l e / Doot / ons niet m a c h bederven:
E n d e e e u w i c h m e t h e m te sijn / los v a n a l l e q u a l e n .
Ghy

Schoolmeesters

wilt dit a l u kinderen verhalen

H i e r h e b i c k de p u n c t e n i n t corte aengeteeckent /
S o s u l d y een goet S c h o o l m e e s t e r
820

b y G o d zijn

Die

een a n d e r te rechte s t u e r t

HOEMEN E E NURE-WERCK
SMEEREN
In

/ geen q u a e t s a l h e m d e e r e n .

SALSTELLEN / REGEEREN /

/ ENDE

SCHOON

MAKEN.

H o l l a n t b e n n e n veel u r e - w e r c k e n v a n n i e u

Eens-deels

c l e y n / e n eens-deels v a n g r o o t e n

Deen vol r a d e n / d'ander d u n ende
825

gerekent

E n d e v k i n d e r e n sullen v ende Godt leeren obedieren /

Deen nieu

/

d'ander out

versleten

smal.
in yser

in

D e e n i s m e t n o o r d e n W i n d e n n a u te s t e l l e n
Dander wil den

Meester met

nat

fatsoen
doen

weer

stael.

/

quellen

/

S o d a t de g h e n e d i e g e e n goet steller e n is /
Z i j n u r e - w e r c k stelt somtijts w e l
830

Dattet
Ende

op

zijn

d a t het

u r e n niet
oock

mis.

perfeckt

somtijts

stille

en

gaet

staet

/

/

W a e r d e u r d e n M e e s t e r m o e t veel m a e l b o v e n

885

Nu

o m a l l e dese f e y l e n te

So

sal

somtijts

d'ondervindinge

perfecktheyt

leeren.

T e n eersten m o e t d e n M e e s t e r w e l p a s s e n o p het s m e e r e n
Hem
Hy
Dat

o o c k w a c h t e n v a n veel s m i j t e n e n v y l e n /
s a l slechts d e l e d e k e n s

smeeren onderwijlen /

eens o m die twee ofte d r i e w e e c k e n

G e w a r m d e b o o m o l i e / oft c l e e n s m e e r
840

spoeden.

verhoeden

/

sal h y e r i n leecken

A n d e r s geen s m e e r i n g e n d a e r toe d o e n .
Nu

e e r h y h e m tot d i t s m e e r e n

gaet

spoen

S o m o e t h y eerst de l e d e n m e t een m e s k e n s c h r a b b e n /
De

v u y l n i s s e en peck / d a e r schoon w t crabben:

/
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Want die dat niet doen / en smeeren opt oude fondament
So wortet slymerachtich ende hem te staene went.
Nu als het twee oft drie weken op zijne smeer
Heeft gheloopen / gaetet af / neemt weder een keer
Loopt traech / luyachtich en overlanghen /
Dan moet ghy passen de looden wt ende in te hanghen
860 So d'expertentie v leert / elck tacxken is een quartier.
Nu weer mager zijnde / smeert op v voorgaende manier
Altijt past dat ghy 't onrust wel clareert /
Want daer by wert een ure-werck gheregeert.
Past oock op de swaerheyt en lichtheyt vande looden /
866 E n alle dreck wt ronsels en tacken te roden /
Ende dat de clepels oock rustich om swieren /
Luystert nau toe / waer de leden gieren /
Terstont wilt daer met smeeringhe by zijn /
Een ure-werck is te regeeren met const / sonder pijn
860 E n arbeyt / nu alst door lanckheyt is worden rebellen /
• Ende den Schoolmeester niet langer weet te stellen /
So haelt terstont een Meester fraey ende net /
Die alle dinghen weer i n zijn oude sleuren set /
Tis doch quaet te doen dat wy niet en kinnen:
865 Want hy is wijs / die een dinck aenleyt met sinnen.

sis

W A T A M B A C H T E N E E N SCHOOLMEESTER ONDER ZIJN
SCHOOLDIENST W E L MACH DOEN.

870

875

Om dat dick en vaecken een sober regiment
By den Schoolmeesters hier te lande wort bekent
Om redenen dat haer salarium is wat magher /
Waer deur sy dick moeten zijn een clagher /
Jae sy hebben oock geen stallen met Koeyen /
So behoortet wel dat sy onder den dienst wat roeyen /
Met eenich hantwerck tot haers huys opbouwen /
Nochtans haer gemeent voldoende int school-houwen.
Want alle Ambachten machmen onder den schooldienst niet doen
Maer eenige die ick v hier na sal bevroen /
Ten eersten mach de schoolmeester wel een Notaris zijn /
Een Schotgaerder / een Secretaris fijn /
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886

890

895
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D'impost inteyckenen / en oock droochscheren /
Hayr af snijden / somtijts oock wonden cureren
Glasemaken / cloetmaken en dootkisten /
Steen houwen / schilderen / stoelen verwen en vernisten
Oock schoenlappen / ende clompen maken
Rou Korfmaecken / ende den acker haecken /
Boeckbinden op veteren / en breyden netten /
Een paer koeyen houwen / ossen vetten /
Somtijts met naeyen een stuyver verdienen /
Oock wtsteken hechten i n houten i n bienen /
Boecken wtscErijven / boelbrieven invanghen /
Etlicke lepeleryen daer een stuyver of twee aenhangen /
Over somer can hy desen best becomen.
Nu als hy eenich vande hantwercken heeft voorgenomen
Voor en na den schooldienst moetet zijn gedaen /
Of zijn ghemeent souder schae ende interest by ontfaen /
Om dat hy zijn aengenomen dienst vercleent:
Want hy waer een dief voor Godt ende zijn ghemeent
Loon te nemen / ende geen arbeyt te volbringen /
Dat zijn al sonden / en verboden dinghen /
Dit machmen i n veel Schriftueren lesen /
Wel hem die in zijnen dienst wert ghepresen.
HOE H E N DE SCHOOLMEESTERS TER SCHOLEN B Y
MALCANDER BEHOOREN T E HOUDEN.

900

905

910

Daer twee / dry of vier schoolmeesters in een schole zijn
Behooren niet te twisten / maer tsamen trecken een lijn /
Want David seyt hoe lieflijck is tallen stonden /
Dat Broeders i n eendracht worden bevonden /
Eerbiedich / en dienstich teghen malcander /
Deen sal sitten opt west ent / opt oost ent d'ander /
Haer scholiers sullen zy parten en deelen van een /
Om als dan dagelijcx den zijnen hooren en toonen alleen
Maer warender Scholiers die over loopen wilden /
E n d'Ouderen haer sulcx voor ooghen hielden:
Daer sullen de Schoolmeesters niet teghen streven /
Maer de selve kinderen ontfangen en gheven /
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916

920

925

980

935
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Ordonnancien ende statuyten gelijck insetten /
Elc anders kinders te straffen sal deen d'ander niet beletten
Voort als deen Schoolmeester is van huys en doet zijn affairen
So sal d'ander de school gheheel bewaren.
Als oock deen somtijts verachtert is int hooren /
So sal deen dander met hulp / en bystant comen vooren /
De scholiers sullen zy aen weerzyden houden in vreden
Dat met goede manieren ende eerlijcke seden /
Ghelijck en recht sullense straffen / niet uyt haet / en nijt /
Elck sal zyn dienst aen wenden met vlijt .7
Daer hy vande ghemeente toe is gheordineert /
Deen niet verwijten danderen of hy was ongheleert /
Want alle gaven comen van Godt den Vader /
Oft dat deen luttel wint / of was een misdader:
Want alsser byden Schoolmeesters comen tweedrachten /
Suspitien / verwerringhen / en quade ghedachten /
So wort de gemeent verstoort / en 't school loopt op rollen
Deen schoolmeester sal voor dander niet ter scholen uyt hollen /
So lang int school blyven als de kinders gaen na huys /Met groeten en eerbieding als dan elck gaen na zijn cluys
Ende smorghens wedercomende op een besetten perck /
Ende volbrengen (als vooren) zijn beroepen werck /
Dus sullen hen de schoolmeesters byden anderen houwen
Wee hem die twist rocket / en quaet gaet brouwen.
ARTICULEN EN PUNCKTEN DAER TOE DE SCHOOLMEESTER INDE KERCK VERPLICHT IS TE DOEN.

940

946

Ten eersten sal hy luyen / de kerc sluyten en onsluyten
Tkerchof en Kerck reyn houden binnen en buyten /
De Psalmen sal hy voor en na de predicacy singhen /
Twater totten doop sal hy aenbringhen /
De prophecyen sal hy stichtelijcken lesen /
de Predicanten / en. Kercken-raet ghehoorsaem wesen /
Hy sal totten Nachtmael aen schaffen broot en wijn /
Mits tafelen / bancken / croesen / 'tgeen dat noodich mach zijn /
En wanneer de Predicanten ter kercken falen /
So sal hy wtgaen om die te halen.
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950

955

960
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der armen borse sal hy wel bewaren /
Brenghense voort alsmen aelmissen sal vergaren.
Schryven tgene dat de Diaconen willen hebben getekent /
Secretelick houden watter in gedaen wort en gerekent.
'Tuer-werck sal hy stellen ende opwinden /
Bancken wt den weech brengen / de ledders op binden
'Tgeboeft sal hy ter kercken wt jaghen /
Oock bestellen dat de honden worden geslagen /
'Tboeck bewaren daermen den doopelingen in schrijven
Vermanent volck dat sy over de kerck niet loopen ryven
die duyven ende oock die schadelijcke cat-uylen /
Sal hy vanghen / om dat sy de Kerck maken vuylen /
Hier sal hem den schoolmeester in toonen seer vlytich /
Ende in al desen te doene niet zijn verdrietich.
Want dat is zijn ampt dat hem is opgeleyt
die loon ontfangt / tis recht dat hy doe arbeyt.
E E N COMPAS / OFTE SONNEN WIJSER / W A E R OP E N
BY / DE SCHOOLMEESTER DE CLOCK S T E L L E N S A L
OP HAER U R E N ALS DE SONNE SCHIJNT.
Januarius.
Den 4. dach 8. uren / Son op te 8. onder te 4. uren.
Den 15. dach 8. uren 2. vierendeelen / son een vierendeel
voor achten op / ende een vierendeel na 4. onder.
Den 24. dach 9. uren / 2. vierendeelen / son 2. vierendeelen
voor achten op / 2. vierendeel na 4. onder.
Den lesten dach 9. uren 2 vierendeelen: 1. vierendeel de son
na 7. op / een vierendeel voor 5. onder.
Februarius.
Den 8. dach 10. uren / son op te 7. uren / onder te 5. uren.
Den 16. dach 10. uren 2. vierendeelen / een vierendeel voor
7. op / ende een vierendeel na 5. onder.
Den 23. dach 11. uren / 2. vierendeelen / de son voor 7. op /
ende 2. vierendeelen na 5. onder.
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Martius.
Den 3. dach 11. stonden of uren / 2. vierendeelen / een vierendeel son na. 6. op / een vierendeel voor 6. onder.
Den 10. ende 11. dach 12. uren / son op te 6. onder te 6. Dach
en nacht even lang.
Den 18. dach / 12. uren 2. vierendeelen / een vierendeel de
son voor 6. op / 1. vierendeel na 6. onder.
Den 27. dach 13. uren / son 2. vierendeelen voor 6. op ende
2. vierendeelen na 6. onder.
A p r i 1 i s.
Den 2. dach / 13 uren / 2. vierendeelen / l i vierendeel na 5.
op / een vierendeel voor 7. onder.
Den 10. dach 14. uren: Son op te 5. onder te 7.
Den 18. dach 14. uren / 2 vierendeelen / son een vierendeel
voor 5. op / een vierendeel na 7. onder.
Den 27. dach 15. uren / 2. vierendeelen voor 5. op / en 2. vierendeelen na 7. onder.
M a y u s.
Den 6. dach 15. uren 2. vierendeelen / Son 1. vierendeel na
4. op / 1. vierendeel voor 8. onder.
Den 18. dach 16. uren / Son op te 4. onder te 8.
J u n i u s.
Den 12. dach 16. uren 2. vierendeelen / son een vierendeel
voor 4. op / 1. vier. na 8. onder / hier is den dach op tlangst.
J u 1 i u s.
Den 7. dach 16. uren:
Den 19. dach 15. uren
na 4. op / een vierendeel
Den 28. dach 15. uren
deelen voor 8. onder.

son op te 4. uren / onder te 8. uren.
/ 2. vierendeelen / son een vierendeel
voor 8. onder.
/ 2. vierendeelen na 4. qp / 2. vieren-
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Augustus.

Den 6. dach 14. uren 2. vierendeelen / son een vierendeel
voor 5. op / L vierendeel na 7. onder.
Den 14. dach 14. uren / son op te 5. uren / onder te 7. uren.
Den 22. dach / 13. uren / 2. vierendeelen / Son een vierendeel na 5. op / 1. vierendeel voor 7. onder.
Den 29. dach 13. uren / 2. vierendeelen na 5. op / 2. vierendeelen voor 7. onder.
September.
Den 7. dach 12. uren 2. vierendeelen: Son een vierendeel
voor 6. op / 1. vierendeel na 6. onder.
Den 14. dach 12. uren / Son op te 6 uren / te 6 uren
onder / dach ende nacht ghelijck.
Den 21. dach 11. uren 2. vierendeelen / Son een vieren deel
na 6. op / 1. vierendeel voor 6. onder.
Den 29. dach 11. uren / 2. vierendeelen nae 6. op / Son 2.
vierendeelen voor 6. onder.
O c t o b e r.
Den 6. dach 10. uren 2. vierendeelen / Son een vierendeel
voor 7. op / 1. vierendeel na 5. onder.
Den 14. dach 10. uren / son op te 7. onder te 5. uren.
Den 22. dach 9. uren / 2. vierendeelen: Son een vierendeel
na 7. op / 1. vierendeel voor 5. onder.
Den 30. dach 9. uren / Son 2. vierendeelen na 7. op / 2. vierendeelen voor 5. onder.
November.
Den 7. dach 8. uren 2. vierendeelen / Son een vierendeel
voor 8. op / 1. vierendeel na 4. onder.
December.
Den 12. dach 7. uren 2. vierendeelen: son een vierendeel
na 8. op / een vierendeel voor 4. onder.
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Nota.
Een jaer heeft 12. Maenden. 52 Weken / 300. ende 65. daghen /
ende yeghelijck dach ende nacht heeft 24. uren / een yeghelijck
ure 60. minuten. Een minute 60. seconden: 1. seconde 60.
tiereen / etc.
Nota.
Drie C. een L . een X. en een V /
Hout een Jaer ende ses uren nu /
Sulcke ses uren salt Jaer even
Des vierden jaers eenen dach gheven.

965

Nota.
Sinte Vitus die heeft den langsten dach /
Lucia die langste nacht vermach.
Sinte Gregorius / ende dat Cruyce men acht
Den dach so langh te zijn ghelijck de nacht.
Nota.
970

Sinte Clemens ons
Sinte Pieters stoel
Den somer brengt
Den Herfst vangt

den winter bringt.
ons de Lenten her-dringt /
ons Sinte Vrbaen.
ons met Bartholemei aen.
Nota.

Lamberti ende Gregori tijt
Is dach en nacht al even wijt.

975

Nota.

980

Als
die
die
die
die
die

de Sonne begint te hooghen /
Leeuwerck singt / die paden drooghen /
pijlkens beginnen te bladen /
podden croocken / die vorsschen baden /
kieft te schermen / die koeten puppen
kinders loopen om heenbollen en knuppen
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die schapen lammeren beginnen te onen /
Men in der aerden saeyt arten en boonen /
Het swaluken coemt vlien opter kist /
den Boerman zijnen acker mist /
En den visscher verlaet zijn grauwe py /
So is ons den Somer na by.
Nota.

980

995

Als die Sonne begint te dalen /
die clauwer weyden beginnen te calen /
die bontecraey begint te comen /
die bladeren vallen vande bomen /
die spreeuwen beginnen te scholen /
die oude wijven loopen na kolen /
die neuse begint te druypen /
Het eelken gaet inden gronde cruypen /
die schepen comen leggen inde haven /
En 't ghemeen volck na hout en turf draven
Ende die verckenen bennen vet /
So genaeckt ons den winter te met.
Nota.

ïooo

loos

Als die verckenen schudden het stroo /
Ende over somer byten die vloo /
die mueren en tegelen worden nat /
die roock wten huyse niet gaet rat /
Ende die meeuwen comen op het lant /
So isser storm / wint of regen op hant.
DEN H U Y S R E G E L DER JONGHE SCHOLIEREN.

1 0 1 0

Hoort alle kinderen wilt gheerne leeren /
Ghewillichlick Vader ende Moeder eeren /
Ghy sult lange leven opter aerden /
So ghy v ouders dient met grooter waerden.
Sijt blijdelijck en goet tegen huer /
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1015

1020

1025

1030

loss

1040

1045
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Als sy u roepen en spreeckt niet stuer /
Segt geerne by oorlove / en wats lief:
Ende doet dan rasschelicken na haer gherief.
Spreeckt alsmen v vraecht / wilt alle dinck helen /
En wilt niet ontleggen / nemen / noch stelen.
Biedet taensicht alsmen tegen v spreeckt.
Weert v bonette / ende beenen wtsteeckt /
de dochterkens sullen properlijck nyghen /
Manierlijck gaen ende gaerne swyghen /
Schreyen / lachen / en wulpsch ghelaet
daer voor hoet v / en doet geen quaet /
So dat de luyden van v niet claghen
Alsmen v quaet spreeckt / willet verdraghen /
Wilt daer niet suerlijck tegen spreken /
En wilt op niemant anders steken /
Die v castijdt / dien hout voor uwen vrient /
Ende dencket ick hebbet wel verdient
Nu / of dickmael / en tot anderen tijden /
Kent v misdaet / en wiltse belijden /
Zijt niet ledich / daer alle quaet wt rijst /
V selven niet en verheft / noch niet en prijst /
V bootschap doet recht sonder vergheten /
En wilt soberlicken drincken ende eten /
Over maeltijt neemt datmen v gheeft /
Reverentelick spreeckt / en zijt beleeft
Siet wijsselick wat ter tafelen ghebreeckt /
Stortet niet omme / dattet over tafel leeckt /
Maer misdoet ghy yet by eenich misval /
Spreeckt schoone / en maeckt geen geschal /
Segt wiltet my dese reyse vergheven /
Ick salder op een ander tijt bet mede leven /
Inden volcke weest immer seer stille /
En soeckt te leven na Godes wille:
Want als ghy de Predicatie hoort /
Tsal v gheleert zijn deur Godes woort /
Nemet vaste in uwen inwendigen sin /
Ende bidt Godt altijt om des deuchts begin /
Dat hy uwer na zijn begeerte stiere /
Ende als Vader in alle zijn saken regiere.
4
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E E N L E E R I N G E / HOE H E N DE JONGERS OVER T A F E L
S U L L E N HOUDEN A L S M E N E E T .
10B

o

10B

B

1060

10

65

loro

1076

loso

1085

Jongelinck als ghy ter tafelen wilt gaen /
So wascht v handen / hoort mijn vermaen /
Lange nagelen sult ghy altijt vermijden /
Int secrete suldyse corten en snijden /
Stelt v niet aen 't hoochste/ wat des gheschiet /
Ten sy dat v den Huys-weert tselfde ghebiet /
De ghebenedydinge sult ghy niet vergheten /
Na Gods segheninge begint eerst te eten /
Laet de outste altijt eerst beginnen /
Dan volcht ghy na met versinnen /
Ghelijck een vereken sult ghy niet smecken /
Duym oft vingeren wacht v te lecken /
Reyckt altijt manierlijck na het broot /
Dat ghy geen dinck op Tafel omme stoot /
E n snijt geen broot tegen uwe borste /
Eet de cruymen niet sonder corste /
Ende decket broot met uwen handen /
Maeckt geen broeken met uwen tanden /
Neemt wt de schotel dat voor v leyt/
Die te draeyen dats schande ende oneerbaerheyt /
Wt de schotel sult ghy haestelick scheyden
Met reyeken ende langhen sonder beyden/
E n neemt niet te vol den lepel dijn:
Want druypen en slorpen is niet fijn/
So lang den mont vol is ickt niet en prijse /
Dat ghy sult grijpen na andere spijse /
Over de Tafele wacht v van wincken /
Met vollen monde sult ghy spreken/noch drincken/
Tastet inde schotele na andere lieden/
V eten/en drincken / laet matelick geschieden/
Vleesch salmen snyden / Visch salmen breken /
Wilt niet crophalsen / noch 't hooft opsteken /
Knauwet de spijse met eenen besloten mont /
E n slaet de tonghe niet wt ghelijck een hont /
Laet de spijse te voren eerst sincken /
Veecht uwen mont als ghy sult drincken /
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1090

1095

iioo

Hos

mo

1115

lis»

Op dat ghy niet besmeurt bier ofte wijn/
Want druypen en slorpen en is niet fijn.
Drincket al sonder gulpen ende toeken /
Wacht v van hoesten / hicken / en clocken
Wacht v van rupsen en quylen mede /
E n stort oock niet tot eeniger stede /
Tgelas oft Kan suldy properlijck neder setten/
Aen eten en drincken suldy niemant letten/
E n vullet deen gelas met het ander niet/
E n begaept oock niemant/wats gheschiet/
Als oft ghy saecht op yemants eten/
Den ghenen die neffens v is gheseten
E n sult ghy niet beletten met eenich bedrijf/
Sit oock tamelijck recht op uwe lijf/
Sonder waggelen / op stoel / oft op bancke /
Ende bedwingt v eers van ghestancke/
Onder de tafel sult ghy niet touterbeenen /
E n wacht v van yemant te vercleenen/
Met schieten / schimpen / ende ghespot:
Maer hout v eerlijck niet als eenen sot/
Alsmen boevery vertelt / of yemants verdriet /
So ghelaet v of ghy dat hoordet niet/
Over tafel en sult ghy niemant stereken /
Met eenich ghekijf / woorden ende wereken/
Snuyt v oock so tamelijck op d' een syde/
Dat hem niemant voor v vermyde /
Ghy sult niet stoockelen in neus / i n tanden/
V hooft niet clouwen met uwen handen/
Van vloyen te vangen wacht v daer van
'Tsy Vrou/Maecht/Jonge ofte M a n /
Ghy sult v handen aen het tafellaken
Niet veghen/noch uwen mont reyn maken/
Oock so en legt v hooft niet i n uwe hant/
E n leent oock niet achter teghen den want
Tot de maeltijt heeft haren wtganck/
Dan so segt Godt lof / eer / prijs / en danck/
Die v so mildelijcken zijn genade bewijst/
E n dat hy v dagelijcx voet ende spijst:
Daer na suldy vander tafelen opstaen /
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V handen wasschen ende weder gaen
Tot v werck/en hantering / daer ghy by leeft
E n doen tgeen daer v Godt toe geroepen heeft.

E E N L E E R I N G H E ENDE MANIER / HOE
H E N D E SCHOLIEREN S U L L E N HOUDEN E N S P R E K E N
MET E E N E E R B A E R PERSOON.
Een eerbaer jongelinck/staen eerbaer manieren w e l /
Om die te doene zijt wacker ende snel/
1180 Ist dat dy yemant aenspreect t' eenigen tijt/
So geeft hem eer dien ghy eer schuldich zijt.
V bonette neemt a f / v lijf recht op gaet beuren
Sijt niet gram/stelt v aensicht niet i n treuren/
weest niet lichtveerdieh / onbeschaemt / hoochmoedich en fier
lias Maer zijt ghemengt met vrolijcker manier/
Oock dyne ooghen sullen schamelick wesen
Set dijn voeten ghelijck / wanckelt niet by desen.
Hout dijn handen stil/wiltse hier noch daer brabbelen/
Thooft niet clouwen / i n de lippen bijten noch sabbelen /
1140 Ghy sult oock niet peuteren i n de ooren /
dyn cleet sal manierich staen achter en voren/
dijn lijf/d' aensicht/sy geschickt met manieren eerbaer/
Op datmen v schamelheyt / en wijsheyt / mach seggen naer
Spreect niet te vergeefs /wilt stamelen noch mommelen/
1146 Geeft duydelijck v reden w t / w i l t niet aen een rommelen
Metten ghedachten niet om her dreyen/
Hebt achting wat ghy segt/en gaet verbreyen/
Als ghy moet antwoorden/so doetet schamelick/
Met eerbiedingh / met weynich woorden tamelick/
1160 Ende oock onder tijden met toedoen zijn toename /
Nijcht v steets een weynich metten knien / dats bequame /
Bysonder als ghy v antwoort hebt gedaen /
Gaet niet te haest wech strijcken uwer baen/
van te voren hebt eerst oorlof ghebeden.
1155 N u oft gebeurde dat ghy ter tafelen moest treden/
Soo neemtet aen met danckseggingh / en ten besten /
Inde schotel te tasten zijt altoos den lesten/
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1170

1176

53

Wort dy een goet beetken ghegeven / en voorgheleyt /
Weyghert dy / en snijter af met weynicheyt /
E n leght dat meeste weer voor hem onbesmit/
Oft voor een ander die naest dy sit/
Biet v yemant te drincken / segt bly / dat segen v Godt /
drinckt weynich al ist dat v niet dorst/hout den pot/
Kanne ofte glas / even wel aenden mont /
die met v spreeckt lacht hem vriendelick aen terstont/
Ghy en sult niet spreken eermen v gaet vraghen/
Spreken niemant quaet na / noch laster achter rug dragen
Wilt van dyn werck niet roemen / noch yet vertellen /
Niemant veracht/zijt vriendelick tegen d' arme gesellen
E n wilt niemant bedrieghen / ende verongelijcken /
Duert het eten te lanck so gaet ghy strijcken/
Maer bidt eerst om oorlof / en segent die gasten /
Vertelt niemant hoe ghy daer brasten /
Hout v altijt beleeft/eerlick en stille/
E n set altijt dijn wille in Godes wille.
E E N VONDT ENDE MANIERE OM W E L T E STUDEREN.

H80

1185

1190

Die hem geheel w i l begeven tot studeren i n boecken
Behoort wel eerst eenen geleerden Meester te soecken
Want tis onmoghelyck dat yemant een ander gheleert make /
die selve ongheleert is i n alle zijn sake /
N u als ghy sulcken Meester hebt ghevonden /
So moet den clerek neersticheyt doen t' allen stonden /
dat de selve Meester tot hem sy gesint /
Ghelijck een eerlick Vader tot zijne kint /
Ende den Scholier weer tot hem als zijnen Vader/
de redelijckheyt vermaent ons hier toe allegader/
dat wy den ghenen veel eeren schuldich zijn/
die ons middel gheven om wel te leven fijn /
Te vergheefs hebt ghy een Meester die v leert/
Ten sy dat de selve niet als vrient tot v keert /
Oock behoort ghy neerstich te zijn om hem t' aenhooren
Oock om te volbrengen wat hy v leyt vooren /
Ende v ghebiet / sonder hem te verwecken tot kijven:
Want door veel clammens en twistich bedrijven /
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Zijnder veel Geesten gecomen tot bederven /
'Tvervolgen van dach tot dach / doet geleertheyt verwerven /
So de experientie / ende de geleerden doceren /
Maer hout maet in alle dingen / principael int leeren /
den scholier behoort somtijts het studeren te menghen /
Met eenige vermakinge van spel / maer niet inbrenghen /
dat met Godt ende leeren niet en accordeert /
door d'onderhouding des lichaems wort v verstant vermeert /
Ghy sult den dach deelen / in seker deylen /
E n laetter oock niet een voorby gaen noch feylen /
Ghy hebt yet goets ghedaen ende volbrocht /
dat ghy tot sulcker uren hadt geschickt en gedocht /
Ende dit is het meeste als den Meester v wat seyt /
dat suldy toeluysteren / en aenhooren met neersticheyt /
Prentet in v sin / principael saken van importantien /
Treckense ) op / so comt ghy van dien niet i n ignorantien:
Want geen getrouwer bewaerder dan de letter fraey /
l

laio

Wat ist oft ghy veel boecken leert / en slatet niet gaey /
E n blijft even dom als een onvernuftich beest /
dus al 't gheen daer ghy van hebt gesmaeckt den keest /
Gheleert ende ghelesen / der gheleertheyt aengaende /
1215
E n suldy niet vergeten / noch zijn overslaende
Maer sult dat by v selven verhalen / of met anderen /
Waer ghy sit / ofte gaet wanderen /
Want tis veel beter / wie dat ghy zijt /
Een luttelken te leeren met sin en appetijt /
1220 dan veel dincx tegen heugen en meugen te willen lesen /
Wilt altijt vragen daer ghy twijfelende moecht wesen /
Schaemt v altijt ongeleert te blijven dom ende bot /
Slaept by nacht / want die dan studeert is sot /
'Tverstant behoort niet gequelt te zijn boven zijn macht /
1225 dan vergadert ghy v sinnen weder by nacht /
In den morgenstont sult ghy bet tot leeren geraken /
N a de noen maeltijt suldy spelen / oft v vermaken /
dat met eenige genoechlijcke coutinghe /
die spijs suldy nutten niet tot wellusts verstoutinge /
1230 Maer tot ghesontheyt / en 't Lichaem niet te beswaren /
*) Lees: Teeckense.
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Voor de avont-maeltijt suldy weynich wandelen niet sparen:
Oock na den avont-male doet desgelijcken /
Nu als ghy slapen gaet / en te bedt wilt strijcken /
Suldy wat wtnemens / en gedenckweerdichs lesen.
Op dat ghy daerop gedenckende moecht wesen /
A l vanden slaep opstaende / suldijt v memory eysschen /
Tis een tijt qualijck geordonneert voor den vleysschen /
die met leeren niet gebesicht en wort /
dese reden Plinius hem te seggen port /
denckt oock datter niet snellijcker vergaet dan de joncheyt fris /
de welcke als sy eens wech gevlogen is /
So en coemt sy weder / nu noch nemmermeere /
dus elck clerek die studeren wil / onthout dees leere /
Neemt altijt te baten Godt den Heere Almachtich /
E n dat hy v altijt begaeft met zijn gheest crachtich.
HIER N A E VOLGHEN DRIE L E C T I E N ENDE VERMANINGHEN DIE DE SCHOOLMEESTER SOMTIJTS MOET
V E R C L A R E N V A N ZIJN AMTS WEGEN.
D'EERSTE TOT A L L E MENSCHEN.

1250

1256

1260

Och lieve Mensche bedenckt ende schreyt /
Hoe dat des Lichaems wellusticheyt
Verganckelicken is maer een oogenblicke /
Ende oock dyns herten een net en stricke
Daer i n het vast verwerret hanget /
Ghevanghen ende sorchlicken omgepranget:
Want wellust des Lichaems so ickt aenschouwe /
Is ghewis des duyvels vogheltouwe /
Dewijle hy een prince is deser werelt /
So stelt hy met goet ghelt schoon bepeerelt /
Daer mede hy dijne arme siele verhette /
Vant licht al in de duysternisse sette /
Daer hy dy Mensche in zijn ryeke bevaet.
Petrus spreeckt dat hy dy steedts ommegaet /
Ghelijck een briesschende leeuwe grimmende /
Soeckende dien hy mach zijn verslinnende /
Wellusticheyt hy dy voor oogen lecht /
Daeromme o broeder staet opgerecht /
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Vliet ende verlaet die valsche wellost /
Die du doch eyntelicken verlaten most /
Dewijl dat wellust niet steets blijven mach /
Gheen jaer / maent / geen ure ofte dach /
Of du al schoon blijfste in der vreuchden ghenieten /
So salt dy noch lange wyle verdrieten /
Als Salomon de wijse oock claget vast /
Ick bouwede Huysen en schoone pallast /
Wljngaerden / Hoven / en Boomen ick plante /
Gout / silver my blinckte aen allen cante /
Ick was boven alle Coningen seer rijck /
Hadde sangers ende vreuchde dierghelijck:
Noch was het al niet dan ydele dinghe
Op eerden onder der sonnen ringhe.
Daerom o Mensch al hadtstu swerelts wellust /
Nochtans dijn hert niet en is gherust /
Ghy meent dat ghy den wellust hebt beseten /
So heeft de wellust dy gans vergheten /
Geset in cranckheyt / schant / sonde / en allende
Dat is op het leste haer bitter ende /
Ick swijge noch al der eewiger schaden /
Dat is beroovinge der Godtlicker ghenaden.
Paulus spreeckt wie volcht de wellust groot /
Die selve mensch is al levende dool
Johannes seyt oock die de Werelt lief heeft /
Die Liefde Godes hy gantsch over gheeft.
O Mensch die rijckeman dy een spiegel sy /
Aenmerckt hoe den tijt vliecht van dy /
Hy sluypt dy na / achter ende voren.
Hebt acht hoe cort 's Menschen leven is geschoren /
Waar is ghebleven Adam / Abraham / dyne ouden /
Job gaet dynen leven voorhouden /
Du gaetste op bloeyende als een blom /
En vallest onversiens wederom /
Recht als eenen schim aenden want /
Twelck David dy maecket bekant /
De Mensch als dat gras groeyt haest /
So gheringe als de Wint daer over blaest /
So is hy hoy / en daer gantsch niet meer.
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1305

ïsio

1815

Mijn lieve Mensche nu merckt doch seer /
Dewijl vergancklijck is / vreucht / en rust /
Ja oock dy selven met al dynen wellust /
Met al dyn adel / ghewelt en macht /
Met al dyn const / rijckdom en pracht /
So en weest niet so dul / en so dom.
Waeckt op van wellust en siet rontsom /
Hoe dat den eenen al na den anderen /
Wt desen Jammerdal moeten wanderen /
Haest v / doet boete / die tijt is cort /
die bijl nu aenden boom ghestelt wort /
Onderworpt dy trowlijck den Heer Almachtich /
Ende dijnen naesten i n liefden warachtich /
Na Godes woort ende wille leve
dat hy dy wt ghenade gheve /
Bestandige vreucht i n eeuwicheyt
Metten Engelen / dat allen gheloovighen is bereyt.
DE TWEEDE LECTIE ENDE VERMANINGE TOTTEN
OUDERS / WATSE HAER KINDERS L E E R E N S U L L E N .

1820

1825

isso

1335

Hoort ghy Ouders / neemt waer de stem des Heeren /
Wilt ghy een eewige vreucht aen v kinders vermeeren /
doet dan so v Godt de Heere gebiet /
Leert de kinderen de Wet en thien geboden met vliet /
So sult ghy gehoorsame kinderen crijgen /
Leert haer goet ende quaet verswijgen /
Straft haer boosheyt tot allen tijden /
Hebt haer lief / maer wiltse oock castyden /
Een kint dat opgevoet wort in verderf en sonden /
'Tverschrickt den Vader na Syrachs oorconden /
de Ouders die haer kinders goet exempel gheven /
Maecken dat de jonghe lieve jeuchden leven
Als planten van Olyven aenden water gracht /
Ter contrary die quaet exempel hebben voortgebracht /
Neemt merck aenden slappen Priester Ely slecht /
die zijn kinders niet haer boosheyt strafte oprecht /
Is ghevallen swaerlijck i n Gods grammen toren.
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Godt belooft Elys sonen te dooden / o ouders vercoren /
dus straft / geeft goet exempel / en wiltse opvoeden
In Gods vreese / spaert somtijts geen roeden /
Lacht niet i n haer boosheyt / maer straftse daeromme /
Op dat ghy met haer niet comt int eeuwich verdomme
de kinders / derf Salomon wel stoutelijck schrijven /
datse door d'ouders verloren of behouden blijven:
Nu sal ick v geven (o Ouders) een leering reyn /
Wat ghy haer sult leeren alle ghemeyn /
Leertse metten jonghen Tobiam reysen.
Leertse saechtmoedich zijn / geen quaet peysen /
Leert v kinderen verwinnen des vyants strijt /
Leert v kinders van sonden ophouden / tot bidden altijt
Leert haer sondich leven beteren door Gods gracy.
Leert haer dat sy niet en comen tot murmuracy.
Leertse tranen drincken met David als wijne.
Leert haer hoe de verdoemde ontfangen pijne /
Leertse eendrachtich ootmoedich zijn / en wijs van daden
dit doende sult ghy haer van sonden ontladen /
Straft v kints sonden met bedruckte wangen.
Leertse Godt vreesen met een vierich verlangen.
Somma geen quaet exempel laet haer verwerven:
Want het goet wint Gods rijc / 't quaet eewich sterven.
DE DERDE VERMANINGHE ENDE LECTIE TOTTEN
K I N D E R E N / DAT SY HAER OUDERS
SULLEN EEREN.

1360

1365

1870

Mijn beminde kinders hoort mijn intencie /
Wilt v Vader en moeder betoonen alle reverencie
Want de Schriftuer seyt / so wie zijn ouders eert /
Volbrengt Gods ghebot lief ende weert /
Een wijs Soon laet hem van zijn Vader onderwijsen:
Maer een spotter hoortmen de castydinge misprijsen.
Wie castijdinghe ende onderwijsinge laet varen /
Crijcht armoet / en schande / druck en beswaren /
de menichte der kinderen begeert Godt niet /
die onghetrou zijn / onnut / en geen boosheden ontsiet:
Want beter is een Soon die bemint God en zijn gebot /
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dan duysent kinderen / die elcken doen verdriet en spot.
Tis beter sonder kinderen te enden dit leven broos /
dan achter te laten veel kinderen goddeloos:
Want door een wijs mensch wordt de stadt gesalveert /
1376 En door een sot / wort de gantsche stadt geraseert /
die zijn Vader doet goet / sal lanck leven genaken /
Ende die zijn Vader ghehoorsaem is / sal zijn Moer vermaken:
Want de Heere seyt: wilt dit bemercken /
die den Heere vreest / eert zijn Ouders tallen pereken.
1380 des Vaders gunste de huysen fondeert /
Sy houtse vast staende ende onghemineert /
des Ouders vloeck / stoot de fondamenten omme /
Verblijf v niet in ws Vaders lachter als de domme:
Want tis v eere niet / maer schand die ghy soeckt /
1385 die haer Ouders onteeren zijn van Godt vervloeckt /
der kinder glory is haers Vaders eer in alle landen /
Ende een Vader sonder eer is des kints schanden.
O kinderen neemt waer uws Vaders outheyt teere /
En bedroeft hem niet in zijn leven tot gheenen keere.
1390 Ist dat hy comt buyten zijnen verstande /
So weest deur medelyden goederhande /
Want de Barmherticheyt ende 'tmedelyden /
Dat ghy aen v Vader ghetoont hebt teenigen tyden /
En sal niet vergheten worden / nu noch nemmermeere:
1395 En als ghy in eenich ghebreck zijt en verseere /
Sal v goet ghegeven worden / want men sal /
V weldaet ghedincken / verstaet dit al /
In den dach der tribulatien v sonden die voor God stincken /
Sullen smelten als ijs voor der sonnen blincken /
1400 Och dat kint is van geruchte so quaet /
Die zijn ouden ende getrouwen vader verlaet /
Vervloeckt is hy / die zijn Moer aendoet leet en spijt /
En zijn Vader verstoort / zijn Moer veracht en benijt /
Een wijs kint verblijt zijn Vader / als hy is beswaert /
1405 Een Sot bedroeft zijn Moeder die hem heeft ghebaert.
Daerom raed ick v Kinders hout v ouders in weerden
Op dat ghy lange leven moecht op der eerden /
En volhert altijt in een goet propoost /
Een goet kint is zijns Vaders ende zijns moeders troost.
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DEUCHDEN / P U N C T E N / ENDE L E E R I N G H E N / DIE A L L E
MENSCHEN BEHOOREN T E H E B B E N DIE GODS RIJCKE
ERVEN WILLEN.
1410

Een die begeert de deucht te aencleven /
Ende voor den Heere Godtsalich te leven /
E n sal niet vergheten tot eenighe tyden /
Zijn schuit voor zijn schepper te belyden
Hem danckende smorgens / en tsavonts spade /
1416 Dat hy hem behoet heeft voor quade /
Ende aenroepen voorts de Godtlicke macht /
Dat hy hem w i l stereken in zijne cracht.
Daer na overdencken zijn dagelicksche handel
dat hy daer inne oprechtelicken wandel /
1420 Werckende gestadich / i n zijn beroepinge fijn /
dat nuttelick ende profijtelijck mach zijn /
Zijn naesten te bedrieghen met valscheyt quaet /
Of schade te doen om eygen baet /
Salmen ghestadich mijden / als een boose feyt /
1426 Oock schouwen den ghenen die sulex voorleyt /
En niet verquisten dat hy niet lijde ghebreck I
Noch oock vervalle i n de snoode giericheyt vreck /
Maer neerstich arbeyden om zijn nootdruft te winnen /
Na alle zijn vermoghen / oock stadich besinnen /
1480 Hem selven te rechte kennen leeren /
Somtijts overwinnen / en sterven zijn begheeren /
Der reden onderworpen zijn eygen sin /
Niet soecken eygen baet / noch schandich ghewin:
Maer verlatende alle weelde en ydelen lust
1485 Inder leeringe Christi alleen soecken de rust /
Oock goede sorge dragen over zijnen naesten /
Alle menschen de hant te reyeken / alst hem gaet ten quaetsten.
Den verdruckten voor te staen / helpen den armen /
Den onverstandighen te wijsen / ende hem te ontfarmen
1440 Over den ellendigen / noch tot geenen tijden
De gerechticheyt / ende redelijckheyt / stellen besijden /
Noch strevelen hem niet / of vallen rebel /
" Onderdanich d'Overheyt / die door Gods bevel
Tot regeerders des volex zijn ghestelt /
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Die goeden te beschermen voor der boosen ghewelt /
Maer soeckende den vrede wt al zijn crachten /
Der deuchden aenhanghen / het quade verachten
Op dat hy stervende eene goede fame /
Ende om zijnder deuchden / een eeuwighe name
Nalaten mach / en niet come int vergeten /
Gelijck een out cleet alst is versleten.

DEUCHDEN ENDE PUNCTEN DAER EEN HUYS-VADER
MEDE BEHOORT VERCIERT TE ZIJN.

1455

1460

1465

1470

1475

Schoone seden / al sonder hooghe moet /
Luttel spreken / ende dat selve goet /
Eerbaerlick t' allen tijde nemen / en gheven /
Deucht hanteeren / en vredelijck leven /
Ende metten goeden menschen ommegaen /
Onrecht keeren / en vromelick wederstaen /
Beschermen zijn lijf / eer / goet / daert noodich sy /
Coene / dapper / ernstich zijn daer by /
Lust int gheloove en tot Godes woort
Daer door coemt hem salicheyt voort /
Niet te antwoorden vreemde daden /
Vreckheyt / ende ghiericheyt versmaden /
Oock te maten connen verdragen.
In noode bystaen zijn vrienden en maghen /
Teghen alle menschen vriendelick en goedertieren /
Zijn huysghesin in tucht wel te regieren /
Toesiende dat hy alle dinck met vernuft aenwende /
Bedencken altijt het begin / middel / ende ende
Matich / ende een yder doen als hy woude /
Dat hem selven van hem gheschien soude /
Warachtich / stantaftich / redelick en oprecht /
In al wat hy doet / gebiet / en secht /
Die dese puncten vast houden can /
Wort gherekent voor een wijs Man.
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DEUCHDEN E N PUNCTEN / DAER DE HUYS-MOEDER
M E D E BEHOORT V E R C I E R T T E ZIJN.
S i m p e l i c k / ghesedich a l v a n ghelate /
N i e m a n t te merckene op de strate /
S c h o u w e n den M a n v r o e c h ende t' a l l e n tijden /
Die n a haer liefde staet / en eere w i l afsnyden /
Stille v a n w o o r d e n v a n sprake schaers /
Rechtveerdich sonder eenich w a n e w a e r s /
Gaerne te hooren Gods heylighe w o o r t /
Devoot sittende ter K e r c k e n daerment hoort /
M i j d e n schentlicke w o o r d e n / en onnutte temen /
N i e m a n t zijn eere te w i l l e n benemen /
I n haer h u y s doende goede gewercken /
Ghetrouwe haer bedde-ghenoot t' a l l e n pereken /
I n alle h a e r doene houdende mate /
Sober v a n d r a n c k e ende sober v a n ate /
N e m e n n o c h geven v a n eenigen M a n /
D a n daer zijt met eeren doen c a n .
V a n ghemoede m i n l i c k en sachte /
V e r s i n n i c h en s u y v e r i n h a e r ghedachte /
Den a r m e n s a l h y ) geerne gheven /
H e t Apenspel s a l h y ) m e t aencleven /
N e m m e r m e e r l e d i c h / neerstich i n loopen i n jaghen /
R e d i c h e n s p r e d i c h by nachte en daghen /
Houdende haer eere stijf met trouwe /
D a n wortse ghepresen te zijn een goe v r o u w e .

1*80

1485

1480

1

1485

1

ACHT PUNCTEN ENDE DEUCHDEN DIE E E N SCHOOLKINT
BEHOORT TE HEBBEN.
A c h t p u n c t e n staen tot een School-kint /
V r o e c h op staen ende ter Scholen ghesint /
' T h a e r te k e m m e n / e n w a s s c h e n die h a n d e n /
Godt b i d d e n dat h y ghenade sent i n dese l a n d e n /
Vlijtich gaen i n leeringhe alle daghen /
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Behouden dat den Meester gaet voordraghen /
Hebbende Godes vrucht in alle dinghen /
Soo en derf die Meester niet seer dringhen.

EEN BECLACH VANDE SCHOOLMEESTER DAT HY DE
KINDEREN NIET STRAFFEN MACH NA 'T BEHOOREN.

i6io

1616

1620

1525

1630

Ist niet een beclaechlic dinc voor ons schooldienaren
(Wy diet sagen van herten also garen /
Dat de kinderkens in tucht ende in leering voortgingen /
Nochtans connen wijt niet (alsoot behoort) volbringen
Want de ouderen doen ons beletselen groot /
Als de kinderen meest straffen is van noot /
So ist lieve Meester spaert een weynich mijn kint /
Al leertet niet te ras tis my wel ghesint.
Ic gever niet om al leertet de Catechismus van buyten
Al comtet wat laet daer toe geen statuyten /
'Tmoet smorgens wat slapen tis noch jonck /
Al ist ooc wat onledich ter scholen / en doet een spronck
Sietet door den vingers / ghy crijcht even wel v ghelt /
Hoe souden wy schoolmeesters van herten niet zijn onstelt
Als ons sulcke redenen van d'ouderen ontmoeten.
Want men machse niet straffen na haer boeten
D'ouderen gevense hedensdaechs al haer willekens /
Men straft haer niet / men spaert haer billekens /
Sy sweeren /liegen /loopen rabbauwen byder weghen /
Men coopt haer geen boecken / alsmen van outs plegen
Boeverijen leertmen haer / maer geen Schriftuer /
Sy spelen / sy rennen / en leven sonder getruer /
Haer jonckheyt sonder weldoen gaet verloren /
Ongehouden Acker draecht selden goet coren.
Dus seggen wy schoolmeesters met groote claghen.
Het Schoolhouden arghert van daghe tot daghen.
HIER NA VOLGEN DE GHEBEDEN.
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E E N GEBET VOOR DE K I N D E R E N E E R SY H A E R
LESSE L E E R E N .

O Heere Godt Almachtighe Hemelsche Vader /
Ghy die daer zijt van alle wijsheyt de Fonteyn-ader
Aengesien het v behaecht heeft hier beneven /
Ons kinderen alsulcken middel te geven /
Waer deur wy in onse jeucht worden gheleert /
Hoe wy ons heylichlick mogen dragen na v begeert /
1640 O Heer wilt ons blint verstant met v gheest verlichten /
Dattet verstaen mach sulcke leeringen en gedichten /
Die ons nu van de Meester wort voorgehouwen /
'Tsy hoe dick wijse hooren ende aenschouwen
Versterckt ons memory dat wy die wel bewaren /
1546 Bereyt ons herten / dat wijse ontfangen garen /
En daer nae lusten / op dat door onse ondanckbaerheyt stout /
Dees middelen niet vergaen / die ghy ons voren hout /
Stortet over ons lieve Vader ende Heere /
V heyligen Geest / twelck een Geest is aller leere /
1560 Aller kennissen / waerheyt / en wijsheyt vroet /
Op dat de selve Geest ons voorderen doet /
In ons studeren / arbeyt / en groote besoingneringe /
En tot welcx leering hoet sy / wy nemen keeringhe.
Dat wy dien appliceren tot een rechten ent /
1566 Dats v te kennen in onsen Heer Jesu Christo omnipotent /
Versekert zijnde van ons salicheyt vroech en spade /
En eeuwelick mogen leven in uwer genade /
Dy dienen oprecht / eenvoudich na dijn behagen /
Ende oock alle leeringen die wy hooren ghewagen /
1560 In ons wercken mach als een goet instrument /
Ghemerckt dat ghy den cleyrien belooft wijsheyt jent /
Ende ter contrarien den hovaerdigen ende opgeblasen /
In ydelheyt haer verstant te schande maect als dwasen
Desgelijcx ghy v bekent maect d'oprechte van herten /
1565 E n ter contrarien de booshertige met haer loose perten /
So verblindet dat sy vallen i n 's duyvels stricken /
Ende daer nemmermeer connen wtwicken.
" Voorder bidden wy maeckt ons herten bequame /
In gehoorsaemheyt / dat wy v zijn ghehoorsame /
1535
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65

Ons Gouverneurs / Overhoort / en Magistraet /
Die ghy ons verordent om te leeren vroech en spaet /
Keert van ons o Godt alle boose affectien /
Op dat wy niet comen onder 's duyvels protectien /
Ende als wy te met tot onsen ouderdom comen /
Mannen van eeren worden / van dyn Wet beroemen /
Dy prijsen / loven / en dancken tsy luyde oft stille
Verhoort ons kinderkens al om Christi wille.
H E T MORGHEN GHEBET.

1680

1585

1690

O Barmhertighe Vader ghy die inde Hemelen zijt /
Ick danck v dat ghy desen nacht my hebt bevrijt /
E n troulijck gewaect / voor my o Heere goet /
Ick bid v versterckt mijn sin ende ghemoet
Met v heyligen Gheest die my voort gheleyt
A l den dach in waerheyt ende gerechticheyt.
Voorts al dat ick in handen neem / dat altijt mijn oogen
Sien om v Godlicke eere te vertoogen /
O Vader geeft my voorspoet in mijn hantwerck /
Sent my dijn genade na v beloften sterck /
Wilt vergeven al mijn sonden die v mis haghen /
Die ick te voren mis daen heb / nu ende alle daghen.
Verlicht mijn herte wilt my oock verstercken /
Dat ick mach afleggen die boose wercken /
Ende so voort mach wandelen na 't betamen /
In een nieu leven / tucht / ende Godtsalicheyt / Amen.

H E T AVONT GHEBET.
1595

1600

O Hemelsche Vader die alle dingen is bewust /
Ghy hebt den nacht geschapen tot smenscheh rust /
Toont my ghenade / dat ickse so rust na den Lichame /
Dat mijn siele niet come i n eenich blame /
Die met uwer liefde is nu bevanghen
Altijt tot v waeckende sonder verlanghen /
Wilt oock niet vergheten aen my uwe weldaden /
5
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Ende mijn consciency met een geestelijck rust versaden /
Voort wilt my bystaen met uwen heylighen Gheest /
Dat ick teghen alle listen des duyvels sy onbevreest /
Dat oock mijn slapen geschiede tot uwer eeren /
Vader desen dach en sal niet voorby passeren /
Of ick sal groote sonde tegen v hebben verweckt /
Ghelijck het nu met duysterheyt op aerden is bedeckt /
W ü t door v barmherticheyt bedecken al myn sonden /
Op dat ic voor v aenschijn mach suyver zijn bevonden.
E E N GHEBET I N 'SDOOTS NOODEN.

1610

1616

1620

Als my siecte quelt niet om verstrangen /
Als de neuse scherpt / verbleecken de wanghen /
Als die lippen bestaen te blauwen /
Ende den polse begint te flauwen
'Tvleys na rotten begint walgelick te stincken
Alsmen praet van graven / van sincken /
Als mijn vrienden tgoet meer dan t' leven begheeren /
Als mijn maghe geen spijs can verteeren /
Als memorie faelt / de crachten beswijcken /
Als doots voorboden openbaerlicken blijcken /
Als de leden allenskens beginnen te sterven /
Als ick alle troost op aerden moet derven /
Als den Duyvel my aenport of ick sal vry // gaen
O Godt alst my al faelgeert / wilt my dan by // staen.
E E N DAGHELIJCX GHEBET / OM QUIJTSCHELDINGHE
V A N SONDEN T E VERCRIJGEN.

1625

1630

O Heere Godt tot v come ick nu gaen /
Metten armen sondighen Publicaen /
Mijn ooghen ter aerden so w i l ick keeren /
Ende mijn groote sonden kennen leeren /
En slaen mijn sondige handen voor mijn borst /
Dat deerlijck met sonden is bemorst /
Wt dese plaetse laet my niet treen /
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Reynicht my met de sondige Magdeleen /
Dat bid ick v o Godt rechter mijn /
Wilt toch my arme sondaer ghenadich zijn /
Door onsen lieven Heere Jesum Christ /
Die onsen versoender gheworden bist.
E E N GHEBET GHEMAECKT OPT VADER ONS.

1640

1645

Onse Vader die daer inde Hemelen zijt /
Gheheylicht moet zijn uwen name altijt /
V rijcke toecome ons haest over alle /
Vwen wille gheschiet int aertsche dalle /
Also hy gheschiet in 's Hemels conroot /
Verleent ons Heer heden ons daechlicx broot /
Ontslaet ons van sonden en quaet vermoen /
Ghelijck wy vergheven die ons misdoen /
E n laet (o Vaderlick hert vol minnen /)
Van gheender becoringhen ons overwinnen /
Maer van des quaden vyants valsch fenijn 7
Verlost ons Vader also moetet zijn.
E E N DAGHELIJCX CORT GHEBET.

1650

O levende leven / dat eeuwich leeft /
Ende al dat levende is / het leven gheeft /
Wilt my hier so te levene gheven /
A l mach ick onderwijlen sneven /
Dat mijn leven mach hier verwerven /
Een salich leven al sonder sterven.
E E N BENEDICTIE.

1655

Alle ooghen wachten op v Heere ghebenedijt /
E n ghy gheeft hen haer spijse tot zijner tijt /
Ghy doet v milde hant open alle daghen /
E n versadicht al wat leeft nae dijn welbehaghen.
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GHEBET.

1660

1665

1670

O Heere Almachtige Godt seer genadich /
Ghy diet al gheschapen hebt wijs en beradich /
Ende noch door v Godtlicke cracht onderhout /
T' volck Israels i n de Woestijne ménichfout /
Hebt ghy gespijst / en weldaden bewesen.
Wilt v seghen strecken over v arme dienaers gepresen /
En heylighen ons dese gaven die wy ontfangen /
Van v goede mildicheyt met groot verlanghen /
Op dat wijse heylich na uwen w i l gebruycken mogen /
Door sulcke middelen bekennen met onse ooghen /
V een vader t' sijn / ende oorspronck van alle goet /
Gheeft oock altijt / en voor alle dingen doet
Dat wy soecken altijt v Heylighe woort /
'Tgeestlijck broot / welck ons siele geeft confoort /
Ten eeuwighen leven / dat ghy ons hebt bereyt /
door v lieve Soon Jesum Christum inder eeuwicheyt.
Onse Vader.

1676

Wacht v dat uwe herten niet worden beswaert /
Met brassen en dronckenschap soo Christus verclaert
En met sorge des levens / op dat des Heeren dach /
Als een Valstrick op v niet come sonder verdrach.
SEGHENINGE NA D E N E T E N .

1680

De Heere spreect / als ghy gegeten hebt en versaet zijt /
So sult ghy den Heer v Godt loven altijt /
Wacht v dat ghy niet vergheet die Heer v Godt /
Noch niet en verachtet zijn Heylighe ghebodt.
GHEBET.

1685

O Godt goedertieren Hemelsche Vader /
Wy prijsen ende dancken v hier allegader /
Voor v weldaden ontfangen van v milde hant /
Dat v Godtlijcke w i l is / O eeuwighe Heylant /
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1690

1696

In desen tijtlljcken leven ons te onderhouwen /
E n ons besorgen met alle nootdruft / so wy aenschouwen
Boven al hebt ghy ons herboren jent /
Tot hoop van een beter leven / 't welck ghy gheprent
Hebt / in ons hert door v heylich Evangelium dierbaer /
Wy bidden v / wilt niet toelaten dat onse herten eenpaer
Hier in dese aertsche verganckelicke dinghen /
Souden ghewortelt zijn / om sonde te volbringhen /
Maer dat wy altijt mogen opwaerts ten Hemel sien /
Verwachtende onsen Salichmaker / anders gien /
Jesum Christum onsen Almachtighen Heere /
Tot dat hy verschijnt / ons verlossende wtten verseere.
Onse Vader.

1700

Sterckt ons herten met v Gheest / O vader bemint /
Dat wy int gheloof als v kinderen blijven ghesint /
Geeft oock in onsen dagen trou en vrede /
En hier na d' eeuwighe ruste / dat is ons bede.
DE CORTE BENEDICTIE.

1706

Die Vader die ons voor zijn kinderen wil belijen /
W i l ons bewaren / dees spijs en dranc gebenedijen /
Dat wyse altsamen met danckbaerheyt mogen ontfaen
Voor de groote weldaet die ons Christus heeft gedaen /
Wy willen eten ende drincken allegader /
Dancken ende loven Godt onsen Hemelschen Vader /
Wy die alle deur Christum zijn verlost /
Door zijn Vaderlicke liefde / geeft hy ons de cost.
Onse Vader.

SEGENINGHE NAE D E N ETEN.
1710

1715

Lof / Eer / prijs / ende danckbaerhede /
Sy Godt den Vader inder eeuwiger stede /
Diet ons allen deur Christum heeft gegeven /
Die wil ons al gonnen zijn eeuwich leven /
Gheloof / Liefde / ende Christus vrede /
Verleen ons Godt ende onsen vyanden mede /
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Op dat wy te samen moghen comen na deser tijt /
Int rijcke ons Vaders ghebenedijt.
Onse Vader.

THIEN GHEBODEN OP VIEREN GHEMAECKT.

1720

1725

1730

1786

1740

1745

1. Hoort Israël wat ick v hebbe gheboden /
Du salste beneven my niet hebben ander Goden /
My sult ghy alleen beminnen en aendoen eere /
Want ick ben alleen v Godt en Heere.
2. Ghy sult na my geen beelden maken /
In Hemel / in Aerde / onder twater in gheene saecken /
Aenbidtse niet / noch eertse niet tot gheenen stonden /
Maer inden Heere salstu dijn herte gronden.
3. Ghy sult den name uwes Gods niet ydel nomen /
Noch geen lichtveerdich sweeren laet wt v mont comen.
Sweert niet by Hemel / Aerd' / water noch creatuere /
Want du biste Gods maecksel en zijn figuere.
4. Ses dagen arbeyt / den sevensten is 's Heeren Sabbot
Dien rust / heyliget en eeret dijn Godt /
Laet oock rusten dijn Os / Ezel / Maecht en knecht.
Laeft / spijst / visiteert de craiicken I en leeft oprecht.
5. Ghy sult Vader ende Moeder in eeren houwen /
Weest dijn Overheyt gehoorsaem / oock den ouwen
Bewaert haer ghebot / en wilt haer dienen /
So sal God opter aerden / dy een lanck leven verlienen.
6. Ghy sult niet dootslaen / met wil noch met crachten
Met fenijn geven / woorden / noch met ghedachten /
Wort dy yet quaets gedaen / wiltet vergheven /
Ende met dijnen Broeder in vreden leven.
7. Ghy sult geen Echt breken met vreemde wijven /
Met willen / herten noch vleys lusten bedrijven /
Leeft kuysch / v bedde niet en bevleckt /
V ooghe tot geen begeerlickheyt treckt.
8. Du sultste niet stelen / rooven / geit noch goet /
Met ellen / maet niet onder woeckerende vleys en bloet
Bedriecht niemant / ontreet den armen spijs noch cleer /
Die dit doet is een dief door Godt den Heer.
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9. Du sultste geen valsche ghetuyghnis spreken /
Teghen dijn naesten / oock verhalen zijn ghebreken.
Spreeckt de waerheyt / vliet de loghen mede /
Doet altijt so du willest datmen v dede.
10. Ghy sult niet begeeren v naesten wijf / en dienstmaecht
Huys / Osse / Ezel / knecht / tsy wat v behaecht /
Begeert van hem yets niet dat hem toebehoort /
Begheerlickheyt is sonde / ende werckt discoort.
DE ACHT SALICHEDEN.

1760

1765

1770

1. Salich zijnse die arm van Gheest hier binnen /
Het Coninckrijcke Gods sullen sy ghewinnen.
2. Salich zijnse die lijden / pijn / treuren / en druck /
Sy sullen worden vertroost van haer ongheluck.
3. Salich zijn de saechtmoedige rust sy ontfaen /
D'aertrijcx erven en sal haer niet ontgaen.
4. Salich zijn die dorsten / en hongeren na gerechticheyt
Sy sullen versaet worden / so Christus seyt.
5. Salich zijn de barmhertighe opter aerden /
Want barmherticheyt sullen sy weder aenvaerden.
6. Salich zijn sy die daer reyn zijn van herten:
Sy sullen Godt sien al sonder smerten.
7. Salich zijn sy die hier vreedsamich leven /
Gods kinderen worden sy toegeschreven.
8. Salich zijnse die om de waerheyt vervolch lijden /
Godt salse hier na in zijn eewich rijck verblijden.
NOTA.

1776

1780

Al wist ghy den loop alder Planeten /
Al condy der Sterren omloope meten /
Al kende ghy alle natueren secreten /
Al wist ghy der cruyden cracht niet om vergheten /
Al verstont ghy tsecreet van alle Propheten /
Al hadt ghy alle Hemelsche en Aertsche consten beseten
Al haddy Mathusalems Jaren versleten /
So en condy voor den doot geen raet weten.
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NOTA.
Hier moet gheleden // zijn
Hier moet ghestreden // zijn
Hier moet ghebeden // zijn
Willen wy namaels in vreden // zijn.

1786

Xfêufica ghctronben ban 'Shulml/ £>one
ban tameri).

1790

1796

i8oo

1806

1810

1815

IBat&eeohftte.
/hMÉXica 10 cm eonfi ban coniïen retliich/
XVJ iit fpcim /te migen ter «?obs trrrii l;ce rtijrh/
mfy rr.icrjttcb bat fp ben baant becuiiiit/
JClft blcech aen öaiil bat be tb OJHCII hint/
© e ISfalmtfta fcpt tot onfetlececn/
tS&tt «tyganat/pfaitecen looft ben ©ccc ber rjceren.
Nota.
rfKSJp fb.lt toeten battrr ra allee jfjn mrbelttiickru/
VJ^ior» noteVen tekent bumf bi alle fangf geonjpchnt
fï&m gaerfr/vt.Re, Mi.Fa, Sol.La, nomen/
Wntt ban bjte vt, Mi,Sol,onber betan»romen/
enbanbertyp ot> Imicn/te toeten Re, F a , t a ,
ïilftaer alfler een B .t rgljens booj of na ben regel fta/
jbo iffet gaittfcbrttck contra rp 'te toeten:
v t, Mi, Sol, ie ban onttn bnp gcftelt en gtiefctrn/
>
nifjrgrn bie linne bit berftaet/
<En oftghebcuctbattetfangh hoogrr oftlcegcc gaet/
TBanbefe feo noten tori connen bj.igrn/
jbo moet gijp ben fkoot brranberen m r oi te blagen/
3(t bat ben £>ang opgaet/oft tjooget ban genipt/
üobcranbertinenbtLa.niRe.aibeSol.in vt,
3nt neet (in gen rontcatp bat Re.iu La.enV t,m Sol,
en alffcr bennllArie faitgb w 'en beftact een beiriol.
Jbo bccanberttnen bic La,ui Mi,enbt Sol.m Re,
en int opflngrn 'en neecungen becanbertmen bjee/
Mi, iflLa.Re.in Sol, fo bie rtmifurhcro eaen.
«?nöc b'mftaime bat be jjtot en b.m nialranberen ftaen/
f ï i o r t gtjp b fteiu berbf uen ni be neberbiur hen/
JCle te henhen ie bit beeo nabolgenbt (titeltcu/
<2nbc Cirgtjcleto;tt|"rtiecrlhcli mtonercea/
g p moet arbepben bie beconfltoillecten. *
iï(er na bolcht ten ante introOttctfe rfi onöf rtöflfin*
gebrt jfAnb.tMientenbiUi flïmnra*
yjTNFR bat be geen bie b.ier jjjn ongefonbeett'
* * / © o t i t bom moe <f on ft ban jywdtn erpcert/
Cn
Re
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1820

1826

1830

Cnmt foitbcn meerbrr beu>eeebt38ri met lult en petitfe
ffianbe l&fabjicntetïnge"/ tüjclci» ren ©oblie crerrttie/
fiict alleen in pLietfnt Daecmeit inrt genteen gbcbcbcn/
«rt'.uiinicomt/ onnBoötinrt ecuec ftetneil ccmchebcn/
JOfVpjnff'eere/en Dancft te fpclcn en te migcn/
Ooth pttbateiirk iiinjn @ttpfgeiï:i bnjj alle Hingen/
Cot mee aotfaeeit beo te een nubbei >met o jöf Dei noren/
<Cn berflenteint Deo gefanrt/ bootgeitelt ben Ibiotrn/
ïöelcR ghenaentt looit Scala MuGcalis, of Gamnu-ut,
©en £>mger enbc lrfcr piofrjtelgtk en nat/
ïöaer beur bjpflecbtrlirkfonber ntoepteii groot/
CR et atbent/ oock met eenige bnftant bloot/
"Hit oorfc met abjeffe ban eemgc anbere leeraren/
£><tl mogen geraken/tot rechte kennis en berrlaren/
Cot bet liebt ban lïtïntica/ata tjtec nae begrepen:
Jftu om ben fingtt bier toe bequaentUck te (iepen' (unt
3 0 noobicf) gebjeten binbont ban bte* tafel na gefebje»
5©it ie öe C a f t l enbe tjet <6amma-ut.
EeU
dd
cc
bb
aa
t
F
e• •

i

c
b

>
G
F
E
D.
C
B
A
O

1836

1840

—La
Sol
Fa La
Mi
Sol—Re
Fa
Vt.
La—Ml.
La
Sol
Re.
'—-Sol — Fa
Vt,
F
Mi.

• '

i

ii

• "•

-

La.
Sol
fa.
Mi
Re
Yt.

3

La—Mi— Re.
Sol Rc
Fa—Vt.
La
Mi.
Sol.—Re.
Fa
Vt.
Mi.
Re.
Vt.

Vt.

I n dees Tafel is cortelicken begrepen ende bedreven /
A l dat tot der wetenschap v a n het s i n g e n n o o d i c h is /
D a e r o m moet elck S a n g h e r weten ghewis /
Dees Tafel / ende v a n b u y t e n w o r d e n gheleert perfeckt
W a n t h i e r i n den meesten arbeyt h é m streckt /
D a t de letters die ter s l i n c k e r h a n t vande tafel opgaen
Genoemt w o r d e n sleutels / oft claves somen w i l t verstaen
V a n de welcke deerste een capitael G . i s gheraemt /
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Daer van de geheele Tafel het Gamma-ut wort genaemt
Dander zijn A. B. C. D. E. F. G. int ghetal seven /
1845 Welcke worden dry repeticien ghegheven /
Daerom zijn de sleutels / in dry diversche ordinen hier.
vande letters voorgestelt gedeelt in 3 onderscheyden manier
Van G ut Gesolreut I zijns' met groote letteren geteeckent /
Sijn genaemt grave, oft capitalis sleutels / hoement rekent
1850 Van gesolreut beneden / tot gesolreut boven /
Sijn met cleyn letters aengeteekent / niet als de seven groven.
En zijn ghenaemt middelmatighe / oft sleutelen cleyne /
Van gesolreut boven / tot eela met dobbel letters reyne /
En daerom worden sy dobbel sleutels gheheeten /
1855 Maer dit dient wel ghenoteert ende gheweten /
Dat al dees sleutels niet open geteeckent wordt in gesange /
Dan alleen dry / csolfaut die ick u metten gange / ~
In deser voegen aenteyckenen sal so ghy siet /
5
Gsolreut staet altijt gheteeckent / ons aenbiedt / ' '-r1860 Met een Capitale G. groot ende schoon I )
En Efaut ) in dees manieren en sulcken patroon Ijf: 0 Q
Den sleutel van csolfaut heeft zijn ganck in 4. partyen
IT~
Der Musica: in Superius oft boven sanc machmense vlyen
In den Tenor een Contratenor is hy oock te passen /
1865 Hy wort oock somtijt wel gheset in Bascontre en bassen /
Den sleutel van gsolreut vintmen in Superius seer /
Ooc niet altijt / maer inde ander partyen nemmermeer /
Den sleutel van Ffaut wort aengeteeckent alleen /
In Bascontre I ooc niet altijt maer somwijl wort in steen /
1870 Den sleutel van csolfaut oock bevonden
En tot dees voorsz dry sleutels wort oock ten stonden
By ghevoeght b mol, ende b dut soomense noemt /
So datse in deser voeghen altijt coemt /
1

3

Met een J£ aengheteeckent proper en net /
1875

En zijn natuerlicke plaets in den sleutel bfami te zijn geset /
Ende als dan singtmen met soeten toon in bfami fa
Deze regel ontbreekt; hij is door ons overgenomen uit de
uitgave van 1591.
) Lees: Ffaut.
2
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1880

1885

1890

1895

1900

1905

1910
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Wel verstaende dat hy ooc somtijts in ander slotels ga
Ende bevonden / tot een euphonye, en soetheyt der toone /
Twelc noodeloos is te bewijsen met exempelen schoone
Overmits tselve over al ghenoech te vinden sy /
B dur verstaetmen te wesen in alle Musica bly /
Daer den B mol niet en is gheexprimeert /
Wort ooc som met dit teecken $ of diergelijc genoteert.
Voorts dient hier oock genomen / dat alst gheboort /
Datter twee sleutels van een letter zijn / en comen voort
Als Gsolreut, en gsolreut, Ffaut, ende ffaut
Elami ende elami, so machmen maken onderscheit en beschut
Den eenen capitalen Gsolreut beneden noemen
Ende de ander gsolreut boven / so hen beroemen
Die componisten / desgelijcken vanden anderen meden /
Sy zijn sleutelen genaemt / om dat sy so veel beleden
Ende doen als of sy openden de deure /
Ende een wech maeckten tot des sangs teneure /
Want deurt aensien der plaetsen vanden sleutel machmen
weten /
Tgeheele sanck / van een yeder noot / natuer en secreten
'Tsy waer sy staet in wat slotel plaets en orden
Ende hoe sy dien volgende genaemt moeten worden /
Men siet oock inde Tafel / als in clare spegelen /
Dat sommighe gestelt worden opte regelen /
E n sommich i n de spacy tusschen den regelen claer /
Want Gamma-ut is opten reghel gestelt voorwaer /
Are in de spatie / Bmi opten reghel / Cfaut in de spaty
Dsolre op den regel / so voort totten eynt en determinacy
Opgaende: inden sanghe van desen boeck /
Sult ghy regelen / en spatien vinden oeck /
Sulcx dat een yegelick regel / spatie / ende wijde
Met eenich regel / oft spacy vander tafel tallen tijde /
Over een coemt / ende ontfangt die name vanden selven /
Den welcken ghy licht doort opclimmen ende opwelven
E n nederdalen / van uwen geteeckenden sleutel / die daer
Inden sanck ghestelt is / sult vinden en comen naer.
Daerenboven moetmen weten datter zijn noten sesse /
Die daer moeten wtgedruckt worden expresse /
Met dees ses Syllaben / Vt, Be, Mi, Fa, Sol, La,
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Met welcke Noten alle ghesanck / het sy hoet oock ga /
Lanck of cort / gesongen can worden met repetitie /
Vande selve noten / na exigentie des gesangs conditie /
Welcke voorsz. noten men moet leeren intoneren /
Van yemant die inde Const van Musica sy erveren /
Ende om te geraken tot het intoneren der noten voorschreven
So zijn hier de selve v / op / en neergaende hier beneven /
Gestelt / dat met eene cleyne veranderen /
Van haer natuerlicke orden / welc exempel met malcanderen
Wel geleert zijnde / ende geintoneert met vlijt /
Salmen alsdan lichtelicken metter tijt
E n met cleyne moeyten / en swaer arbeyt /
Wel ander sangen leeren singen / nu singt met bescheyt.
HIER SAL M E N SINGHEN.
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1980

1935

19*0

1945

1950

1955

1960

1965
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Hier moetmen ondersoecken in wat slotel elc noot staet
twelc subijtelic sal worden bevonden dier acht op slaet
Ende alsmen sal Willen aensien den geteeckenden slotel jent /
die int beginsel elcx gesangs Wort aengewesen ende geprent
Ende so den bequamen sanger dan Weten Wilt /
In Wat slotel d'eerste note is staende milt /
So moetmen die gheteyckende slotel aensien /
die Welcke is csolfaut, daerom is by dien /
Den geheelen derden regel also oock genoemt /
In voegen dat alle noten die opten selven regel coemt /
Heetmen i n Csolfaut recht te stane /
Ende also voorts nederdalende / en neer te gane /
Totter eerste note vanden geteekenden slotel af beginnende /
Aldus Csolfaut, Bfabemi, Alamire, salmen zijn bevinnende/
Dat d'eerste note i n Gsolreut staet daerommen.
Mach den Sanger vrylick sonder eenich schroomen /
daer eene van dees dry noten singen / Soi, Re, Vt,
Maer om dat die note Vt int opclimmen is seer nut /
Ende die bequaemste is / so salmen het Vt, noemen by namen
Maer der selver reden canmen bevinden te samen /
dat die tweede note staet geschreven in Alamiren,
En daerom salmen liever singen ende hantieren /
Re dan La, of Mi, om dat die Re, i n orden der noten /
die naeste is boven Vt, tverstant Wilt groten /
de derde staet in Bfabemi, daer salmen Mi, singen /
Want men daer geen B mol, i n gaet bringhen /
die vierde staet inden geteyckenden slotel Csolfaut, fray
daerom salmen daer rechtelicken La, singen sonder dilay /
de seste ende hoochste noot staet in Elamy,
Ende daerom salmen rechtelicken daer La singhen by
Ende alsomen van noot tot note i n de oorden der noten nu
En gheluyt der toonen op-clommen heeft / so bestaet v
Van noot tot note / van toon tot toone / neer te dalen /
dat totter lester note toe sonder falen /
Maer hier moet Wel genoteert zijn voor den sanger eersaem
dat in dees voormelde slotelen / sommighe noten zijn bequaem
Om met den voyse neer te dalen en te glyden /
Sommige om opclimmen / en etlicke indifferentlick ten tijden
Sommige zijn ooc bequaemelicken tot beyden /
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Te weten i n Cfaut, singtmen Fa, int dalen neder (wiltse onderscheyden)
Vt int opclimmen singtmen dan weder / i n Dsolre, sol
Int neder / ende Re int opvaren vol /
1970 In Elami La int nederdalen / ende Mi, int opgaen /
Oft oock so de Musijckers verstaen /
Somwijlen beyden indifferentelicken /
In Ffaut, fa, singtmen int neder dalen pertinentelicken /
ende Vt int opvaren / maer daer is een sonderling difficulteyt
1975 Aengaende de sleutels / daermen dry noten singt en verbreyt
Als Gsolreut Alamire, & cetera,
In welcke men twijfelen mochte dra /
Welcke noten bequamelick int opgangen
E n welcke bequamelick int neerdalen met sanghen /
1980 Gesongen mochte worden gelijc sol i n gesolreut voorschreven
Is die noot bequaem om nederdalen Re, ende Vt int verheven
Nu wanneermen Re int dimmen sal singen ende om hoogen
E n wanneer Vt (want beyde indifferenteHc sy niet mogen
gesongen worden) en is noch niet gedecideert /
1985 Om dees difficulteyt dan te solveren moet zijn genoteert
Dat al 't gesang gereguleert wort na B mol, of b dure,
daer geen b mol, of b dur, geexprimeert is me /
daer verstaetmen b dur te zijn / also voren verhaelt /
Als dan boven gsolreut den B mol staet ghemaelt /
1990 Namelick in Bfabemi, daer zijn natuerlicke plaetse is /
So singtmen inden selven gsolreut. Re, niet mis /
E n alst b dur is / so salmen Vt int opvaren singhen /
Ende int nederdalen den sol voortbringen /
desgelijcx alsser 6 mol is / i n alamire mi, singhen sal /
1995 E n Re als het b dur is / ende int opclimmen coemt ter pal /
Ende La nederdalende / dees veranderinghen vaet /
Also oock i n Csolfaut, als bmol, i n bfabemi staet /
Salmen sol singen op ende nedergaende /
Maer Fa alst b dur is / ende Vt alleen int opclimmen staende /
2000
In dlasolre als b mol in Bfabemi staet geresen /
Moet La op en nedergaende gesonghen wesen /
Sol alst b dur is / ende Re int opvaren alleynlick /
dit al gepresupponeert zijnde fraey ende reynlick /
Moeten bekent worden de diversche Figueren /
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Van noten / de namen en weerden t'aller uren /
Men weten moet / siet onder wiltse aenschouwen /
Hoe veel maten een yeder doende is / ic salt u ontfouwen.
DIVERSCHE F O R M E N V A N NOTEN.

Dees zijn semiminima.

aoio

2016

2020

2025

2030

Dees Fusa.

De eerste noot wort een Maxima genaemt is van cracht
Van weerdicheyt / van valeure / van maten acht /
de tweede een Longa is weerdich vier maten /
de derde een Brevis twee maten sal sy u laten /
de vierde Semibrevis een mate is sy int tellen /
de witten metten steerten die nederwaerts vellen /
Zijn Minimen ghenaemt / een mate sy zijn /
de vier navolgende swerten / die met steerten staen opte lijn
Heeten Semiminimen doen juyst ende even /
Vier tsamen een mate / ofte Semibreven I
de andere ghesteerte noten met haecken /
Heetmen Fusen, daer de acht een mate maken /
Welcke meer gebruyckt worden i n tabulatueren /
Om te spelen op instrumenten / dan sy i n sange gebueren.
Voorts alst gebeurt datter een cleyn punct oft stip
By een note ghestelt wort / dat is int begrip /
So veel weert als de navolgende note vertelt
.
•—Als te weten een punct by een breve ghestelt /
^
•
doet also veel als een Semibreven I
I
o»
Wederom als een punct by een Semibreve comt beneven
Ende gevoecht wort / is een Minime weert /
desgelijcx daert voorsz. punct by een Minime verkeert
Is weerdich een Semiminime verstatet met lusten /
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Voorts int gesang / vintmen somtijts pausen en rusten /
die worden op deser manieren aengeteeckent.

2085

2040

2045

2050

Deerste van die tweede linie gherekent /
Boven totten tweeden ghetrocken beneden /
Is vier maten / of Semibreves i n weerdicheden /
Want daer moet int singen niet voorder worden gesprongen /
Als vier Semibreves worden gesongen /
die tweeste getrocken van d'een liny tot d'ander aerdicb
Is een Brevis ofte twee Semibreves waerdich /
Die derde hangende van deen linie tot de halve spatie /
Vereyst de rust van een Semibreve aensiet zijn fatie /
De vierde die vande linie tot de halve spatie opgaet /
Is het verhalen vanden Adem / dewijle verstaet
Men een Minima singen soude / daerommen /
Gaen de Musyckers hem een souspire nommen /
die leste boven opgaende met eender haken
Vereyscht de rust van een Semiminime vaken.
Nu leser dit is so veel als d'eerste fondamenten
Van Musica / wilt dees leeringhen int herte prenten /
dese a l gheweten / men seer lichtelick /
Alle ghemeen sangen sal connen singen stichtelick /
Sonder eenich adresse van ander Leeraren /
Nu wilt v oeffenen en gheen arbeyt sparen.
DIT K I N D E R L I E D E R E N S A L M E N A L L E SATERDAGHEN
SINGHEN T E S A M E N / GAET OP D E WIJSE V A N D E N
23. P S A L M .

2055

2060

Ghy jonghe kinders wilt op mijn leer mercken /
Verlaet rabbauwen ende boose wercken /
Vroech ende laet so wilt den Heere soecken /
Studeert en leert i n Christelijcke boecken /
Weest niet trage v jonge aert wilt breken /
Van Gods woort wilt altijt singen en spreken.
2. O Jonge jeucht / wilt toch nae tgoede pooghen /
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2066

3.

2070

4.
2075
5.
2080

6.
2085

2090

7.

2095
8.

Tot 'swerelts vreuchde wert geensins getogen /
Weest sober / waeckt / wildy Gods rijck erven /
Wie na tvleys leeft / die sal moeten bederven /
Dus simpel en ootmoedelicken wandelt /
Gheen stoutheyt / noch onghehoorsaemheyt handelt.
Beleeftheyt baert wel hier smenschen natuere /
Maer van Godt coemt Godtlijcke deuchden puere /
Wel hem die hier vroech zijn vleessche bedwinghet /
En na d'enghe poorte altijt seer dringhet /
Die al totten leven leyt seer bequamen /
Altijt kinderen so. wilt hier op ramen.
De jonckheyt is gheneghen tot veel vreuchden /
En tot des Werelts lusten / en gheneuchden /
Maer zy sal vergaen na Johannes leeren /
Hierom hebt lust al in de Wet des Heeren /
Al by de spotters en wilt gheensins wesen.
So suldy fraey blyven in Godes vreesen.
O lieve kinders laet u informeren /
Wilt Vader en Moeder aen doen eeren /
Slacht niet den Cham die zijn vader begheckte /
Dies de maledictie op hem streckte /
Absalon wou oock zijn vader ontlyven /
Dies hy aen eenen boom moest hanghen blyven /
Joseph / en Isaack / wilt op desen mercken /
Zy waren ghehoorsaem in alle wercken /
Haer ouders leeringhe ghingen zy smaken /
Oock Christus ghinc hem onderdanich maken
Zijn ouders / doemen hem socht inden tempel /
O jonghers laet u dees zijn een exempel.
Laet u wijsen ghy kinders allegader /
Want een vroom kint verblydet zijnen Vader /
Oock des moeders trooste coemt daer wt rysen /
Tis Syrachs leer / O jongers wiltse prysen /
Doet altijt goet / ende schouwet het quaden /
Kijft noch clamt / doet oock gheen stoute daden.
Laet alle goede manieren blijcken /
Mét den rebellen loopt doch niet heen strijcken /
Weest eerbiedich / wilt niemant wesen moeylick /
De Hooverdye weest altijt verfoeylick /
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Ghedenckt datmen al in der heeter hellen /
De Hooveerdighe eeuwich sullen quellen.
P r i n c e.
9. Hebt acht op die drie vrome jonghelinghen /
Die inden heeten oven moesten springhen /
A l eer sy begaven Gods heylighe wetten.
Wilt v vroom also hier te campen setten /
Acht altijt op v meesteren verhalen /
Die Godt ende zijn Meester vreest sal niet falen.

E E N LUSTICH NIEUWE-JAER-LIET /
T W E L C K D E N SCHOOLMEESTER ZIJN SCHOLIERS A L L E
JAREN T E G E N D E N E E R S T E N JANUARIJ SAL L E E R E N
SINGEN / E N GAET OP DE WIJSE:
GHY AMOREUSE GHEESTEN / ETC.

2110

2115

2120

2125

Ontwaeckt wilt wt den slaep oprijsen /
Ghy Menschen in het aertsche crijt /
Looft den Heer en wilt hem prijsen /
In desen benauden tijt /
Want ons Messias is nu gheboren /
Te Betlehem aldaer /
Van een reyn Maghet wtvercoren /
In desen nieuwen jaer.
Een soon is ons ghegeven /
Van Godt den Vader wtten troon /
Soo de Propheten hebben gheschreven /
Tis Jesus Christus Godes Soon /
Hy sal ons salich maken /
Verlossen Israël van sonde swaer /
O Syon wilt daer na haecken /
In desen nieuwen jaer.
'Tserpenten hooft is nu ghebroken /
Door dit beloofde saet /
So in Genesis wort ghesproken /
Hy is ons Burch / en Advocaet /
Hel / doot / duyvel / heeft hy ghevanghen /
E n draecht ons sonden allegaer /
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2136

2140

2146

83

O Israël looft hem met sanghen
In desen nieuwen Jaer.
De Herderkens met druck bevanghen /
Zijn verblijt door d' Enghels stem /
Tot haer Heylant zijn sy ghegangen /
Inde Stadt van Betlehem /
Vonden 't kint in doecken ghewonden /
Godt en den Mensch eenpaer /
De wijsen hebben hem daer ghevonden
In desen nieuwen jaer.
P r i n c e.
Op desen Prins wilt mercken /
Na den vleesch niet langer leeft /
Verlaet v voose wercken /
Wee hem die daer in sneeft /
Zijn ghenade staet altijt open /
Dus weest dit lammeken danckbaer /
In zijn Barmherticheyt wilt hopen /
In desen nieuwen jaer
F I N I S.
HIER N A E VOLGEN V E E L SCHOONE INVENTIEN V A N
INCTEN V A N V E E L D E R H A N D E COLEUREN / E N
ANDER CONSTEN MEER.
MET W A T MATERIËN ENDE INSTRUMENTEN ONS
VOOROUDERS EERST H E B B E N GHESCHREVEN.

2160

2166

Strabo die ons 't gheleghen des Werelts beschrijft /
Heeft ons menschen fraey te voren ghebrijft /
Dat die ouden eerst in Asch en sant schreven /
Welck schrijven sy met haer vingers bedreven /
Daer na schreven sy met schorssen van bomen /
Ende hebben messen daer toe ghenomen.
Daer na schreven de Menschen in steenen /
Met instrumenten gemaeckt van yser reenen /
Daer na schreven sy in bladers van Laurieren /
Met pinceelen die sy daer toe gingen vercieren.
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Daer na schreven sy in looten platen /
Met metalen pennen / die sy in haer vingers vaten.
Daer na schreven sy op francijn of pergament /
Dat met rieden pennen proper en jent /
Daer na quam het papier op onder die luyden /
Daer zy met gansen pennen op schryven noch huyden /
Nu hoort wat inckt zy eerst hadden int beghinnen /
Twas zwart bloet dat sy wt een vis lieten rinnen /
Daer na ghingen de menschen inckt bereyen /
T'welck niet en was dan sop van moerbeyen /
Daer na met galnoot gom ende coperroot /
Daermen lettren me schrijft / cleyn ende groot /

NAMEN DER VERVEN.
Lazuer, schoon blau.
Indy, Leelijck blau.
Formeiioen, 1
Rubryck,
> zijn doncker root.
Cenober,
J
Bolus, bruyn root.
Boose, is sanguijn.
Tornisol, is bruyn sanguijn van doecken.
Bresilie, dats van hout.
Menie, is licht root / oft oraengie.
Ofter, bruyn gheel.
Masticot, licht gheel /
Operiment, seer schoon gheel.
Crocus, Saffraen / besykens van vuelboomen.
Berchgroen, is groen.
Sapgroen, is groen van vuelboom besykens / is een blaes
ghedroocht,
Spaensgroen,
Accijs, is gout groeyt op t' fondament.
Malgout, dats gout op twater gheleyt
Awrum Musicum, dats ghelijckenis van gout / heet Aurum
pigmentum vituael.
Coperroot,
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I/ioit, 1 .
schoonste wit.
Lootwit, )
Gruys, dats ghebrandt van Lootasschen.
Bitter, dats roet wten schoorsteen die vlecken wt het herde root.
g

DEUCHT VANDE GALNOOT.
De deucht vande Galnote is bekent als zy cleyne getackt is /
stijf ofte vol van binnen / niet poederachtich.
DEUGHT V A N COPERROOT.
De deught vanden Coperroot is bekent als van een Hemelsche
verwe is binnen ende buyten.
DEUGHT VANDE GOMME.
6

De deught van de Gomme van Arabien is bekendt als zy
claer is / ende lichtelicken breeckt alsmen se stoot.
HOEMEN INCKT M A K E N SAL.

10

Inden eersten alsmen vele Inckten maken w i l teenemale /
so moetmen mercken op de gewichten / ende maten / ende
die na ghelijckheyt meerderen / ghelijck by ygelicken Inckte
bekent is.
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DIVERSCHE M A N I E R E N OM A L L E COLEUREN V A N INCKT
TE M A K E N / V A N Z W E R T E N INCKT EERST.
OM GOEDEN S W E R T E N INCKT T E M A K E N / D I E M E N
DE KINDERS VERCOOPT.

16

ao

36

Neemt een Hollantsche menghelen-pot van aerden ende doet
die vol regenwater van Leyen gecomen ende doet daerin
twaelfloot galnoot / gestooten so cleyn als erten oft pepercorlen / ende drie daghen daer nae sult ghyer in doen twelfloot coperroot onghestooten / want dat smelt van hem selven /
ende dry daghen daer na indoende acht loot Gom van Arabien /
Dese materiën suldy dickmael omme roeren ontrent twintich
dagen / aldus i n malcanderen ghemenget / dan suldyse af
gieten i n eenen anderen schoonen pot of kanneken dat is dan
inckt om den kinderen te vercoopen. Ende nu desen wtghegoten wesende / so doet op die moer een mengelen regenwaters / om weder wat ander inckt te maken als den voorsz
is / dat inden selven pot daer d'eerste inckt in gemaeckt is /
ende doeter half so veel materijs i n / als in de eerste inct / als
te weten ses loot Galnoot / ses loot coperroot / ende vier loot
Gom / ende roertet mede so omme als ghy den eersten ghedaen
hebt / en desen inckt salmen niet sieden / ende hebt altoos
een decksel van een dun houtgen op den Inckt te legghen
dat daer geen stof i n valt.
GOEDEN S W A R T E N INCKT T E M A K E N VOOR NOTARISEN/
SECRETARISEN ENDE ANDERE E X C E L E N T E
SCHRIJVERS.

so

85

Neemt een pintgen Hollants schoon regenwater oft witten
wijn / doet dien in een suyveren niewen pot van een pint
Hollandtsche mate / doet daer i n 14 loot galnoten cleyn gebroken als pepercorlen / ende latet alleen staen met de galnoot te weec 4. dagen lanc / na den vierden dach doeter dan
in 14. loot ongestooten coperroot dat smelt van hem selven /
ende drie dagen daer na 8. loot gom van Arabien / latet so
tsamen staen 30. dagen lanc / hoe sy langer staet hoe sy
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87

swarter wort / roert desen jnct omme alle daghen drie of
viermalen / ende is hy v niet swart genoech / doeter noch een
weynich Romeyns Coperroot in / ende tsal ghedaen zijn.
OM ROODEN INCKT T E M A K E N .

45

Neemt Formelioen oft Meny / ende wrijvet Cleyn / ende
neemt het gebroken wit van een Ey ongesoden / al rou den
doyer wtgedaen / maer ghy moetet selve wit vanden Eye met
een gansen of swanen pen aen vieren gesneden wel bryselen /
dattet so dun is als water / doeter dan in 2. boonen groot gomme
van Arabien / ende menget onder een / ende latet staen eenen
dach / van den steen ghedaen zijnde in een horenken / potken
of schelpe / ende roerent alle uren eens om.
E E N ANDER MANIER OM ROODEN INCKT TE M A K E N .

60

66

Neemt Formelioen dat wel op een steen gewreven is met
claer water / ende temperent met gomwater / oft met wit van
een E y dats beter / en doeter wat oorsweets in / of een gal
van een Snoecke / want dat doetet wel wter pennen gaen /
ende 't beneemt hem zijn schuymen. Item wanneer het te vet
is / ende scheurt / so salment dunnen met wijn ofte bier /
ende wanneer het te magher is / en niet w i l blincken / so
salmer in doen het wit van een rou Ey gebrijselt / ende ghy
sult een goeden rooden inct hebben.
OM FLORACY INCKT T E M A K E N .

60

Rubrijck cleyn gewreven / getempert met gomwater ende
met claer Ey wit / dient wel mede te floreren / oock roode
linien in boecken mede te maken / in groote Cantuael boecken.
OM SANGWIJN INCKT T E M A K E N .
Sangwijn verwe suldy nemen / ende het rouwe wit van
een E y gebroken / ende mengen dat onder een.
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OM WITTEN INCKT T E M A K E N .

65

Neemt Spaens wit of vernis / en droochtet i n een hoorn /
ende temperet met wit van een Eye ende schrijfter mede met
een ghespleten penne.
OM P A E R S C H E N INCKT T E M A K E N .

70

Neemt een loot bresilie-hout geschaeft / ende een half loot
alluyns / ende een half loot gom / ende een weynich geschaven
crijts / dit maket licht: ende doet dese substantie i n wijnazijn /
roertse tsamen wel omme / ende latet staen 2. dagen lanc /
ende 2. nachten / ende wringense door een schoonen doeck /
ende stellet wech alsoo in een schoon steenen kannekén / oft
glas ende stoppet nauwe toe.
E E N ANDER P A E R S C H E N INCKT T E M A K E N .

76

Neemt roosen van Parijs / ende wrijftse te samen met gom
water na den eysch / ende neemtet i n een hoorn alst gemaeckt
is / menget een weynich met Formelioen.
OM GROENEN INCKT T E M A K E N .

80

Neemt Spaens groen dat seer schoon is ende wrijft het /
ende doet het i n een hoorn / ende ghiet daer wijn op na den
eysch / en decket toe / ende laetet staen / seven oft acht dagen /
ende neemtet suyverlickén boven af / sonder storten oft stommelen in een ander hoorn / daer ghy die inckt in hebben
wilt / ende het is ghemaeckt.
OM E E N ANDER GROEN T E M A K E N .
Neemt Spaensgroen / en gieter wat azijns op / ende water
dat ghedistilleert is van groene galnoten / latet dan in droo-
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ghen / ende als ghy daer mede wilt schrijven / soo solveert
met een luttel van tselfde water van groene galnoten / menghende daer onder wat gomme van Arabien.
OM B L A U W E N INCKT T E M A K E N .
Neemt blauwe lasuer ghewreven / ende menget met gomwater / oft wryvet tsamen / ende latet een luttel staen.
OM G H E L E N INCKT T E M A K E N .

90

Neemt Saffraen ende het ghebroken wit van een E y / ende
wrijftse te samen / hoe meerder saffraen / hoe meerder Inckt.
EÈN ANDER GHEEL.
Masticot met het wit van een ey alleen gemaeckt als voorseyt is / is goeden ghelen inckt.
OM M E T GOUT T E SCHRIJVEN.

95

Neemt gouts bladeren ende wrijft die met wat zouts / ende
doetet in een glas / en giet daer warm water op / ende latent
staen ter tijt toe dattet yet ghesoncken is / ende dan ghietet
water af / ende dat daer over blijft dat menghet met schoon
reghenwater ende schrijft daer mede / tot vier ofte vijf bladeren
goudts suldy doen een bladt silvers of na dattet goudt root is.
E E N ANDER OM M E T GOUT T E SCHRIJVEN.

ïoo

Neemt Genever bladeren / en maeckt daer sap aff / Dan
neemt het cleyne vijlsel van gout ende doetet in het selve sap /
ende latet daer mede liggen den tijt van dry daghen / ende
daer af moecht ghy perfectelijck gouden letteren mede schrijven.
OM G U L D E N INCKT T E SCHRIJVEN ENDE T E M A K E N .
Neemt Folie van goude / ende wrijftse met gomwater / ende
doet voort gelijck men met Gomwater doet.
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OM S I L V E R E N INCKT T E M A K E N .

105

110

Neemt folie van silveren / oft daer voor neemt witte glancy /
die blincket als silver / ende wrijft se tusschen twee steenen
ende reynighet wel i n een glas ter tijt ende so langhe alst
schoone is / so giet dan twater uyt ende gietet dan weder
op den steen ende wrijvet wel met gomme van Arabien / ende
met gom Draganto / doetet dan i n wel witter pennen / ende
schrijft dan met desen inckt / ende als de letteren drooge zijn so wrijftse met een Beeren tant / en sy sullen blincken.
OM INCKT T E M A K E N DIEMEN B Y NACHT L E S E N MACH
OFT INT DONCKER.

H5

Neemt dat cruyt ghenaemt sterren cruyt / ende laet dat
distilleren / ende doet dat i n een cristalynen glas / ende al
dat ghy daermede schrijft / dat sal lichten int doncker / ende
by dat selve glas salmen sien mogen te studeren / maer wetet
datmen dat cruyt sal plucken wanneer de Son in Virgo is /
ende salmen oock distilleren.
OM SCHRIFT T E SCHRIJVEN D A T M E N L E S E N MACH
ALS DAT G E H E E L PAPIER W A T E R N A T IS.

120

Neemt aluyn Water dat soo dick is als inckt / ende schrijft
daer mede / en als de letteren drooge zijn / so leght het papier
int Water / en men salt lesen.
OM SCHRIFT T E SCHRIJVEN ENDE TE L E S E N T E G E N
'T VIER E N ANDERS NIET.
Neemt eenen ajuyn / ende schrijft met zijn sap op papier /
men salt niet connen lesen / drooget Wat tegen tvier / so sal
hem dat schrift openbaren.
INCKT TER NOOT T E M A K E N .

126

Ghy sult nemen een was keersse / ontsteectse ende houtse
tegen een becken / oft schotele / tot dat vanden roock roet /
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of swartsel daer aen hangen / giet dan een weynich warm
water daer in / ende temperet door malcanderen / so ist inckte.
OM EEN MATERY TE MAKEN ENDE DAER MEDE TE
SCHRIJVEN DAT HET SCHIJNEN SAL ALS GOUT.
iao

Neemt dat Vernis alsoo veel als ghy wilt / lijn-saet olye ende
alluyn / ende dan sietet tsamen / werdet te dicke soo doeter
wat meer alluyns in / alsmen hier mede schrijft soo schijnet
als gout.
OM WIT VAN EEN EY TOT WATER TE MAKEN.

185

Neemt een wit van een rou Ey / sonder den doyer / ende
doetet in een kop / ende neemt een gansen penne / ende snijt
dat puncken af / ende clooftse aen vieren ten naesten tot
aende veer / ende slaet dat so lange dattet ghebroken is /
en latet staen / het sal Water worden.
OM PLANEREN PAPIER OFTE BOECK.

1*0

Neemt vier loot aluyns tot een mengelen regenwaters / ende
stoot den aluyn cleyn / ende sietse tsamen tot dat die aluyn
gesmolten is / ende cleysichtse dan door eenen doeck / ende
planeert daer mede als het kout is.
OM SCHOON GOM-WATER TE MAKEN.

146

Neemt schoon put-water / ofte regenwater / ontrent een Eys
dop vol / ende doet daer in ontrent ses boonen groot gom van
Arabien / ende roertet alle uren eens omme / ende latet staen
eenen dach / ende cleysighet door eenen doeck / ende tsal
schoon gomwater wesen.
HOEMEN GOM SMELTEN SAL.
Alsmen Gom smelten wil / soo salmen nemen schoon water /
also veel als nadien datmen smelten wil / ende dattet wel
vet ghenoech is / men salder soo veel waters inne doen / dat
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de gom wel bedeckt is / ende roerent somwijlen / ende lichtent
vanden gront / ende aJsse dan ghesmolten is / so cleysentmense door eenen doeck / ende latent claren / ende dan machmen daer mede wercken / ende oftse vet genoech is / machmen daer by proeven / als datmen den vinger daer i n steeckt /
ende houdense een luttel te samen / en ist datse cleve / so isset
vet ghenoech / ende oftse te vet ware / soo machmen daer
meer waters inne doen / ende roerent omme.
OM GULDEN L E T T E R E N T E M A E C K E N .

160

166

Wanneermen wil maken gulden letteren / so salmen letteren
eerst of te voren beworpen met een hout kole / oft met een
looden / latoenen of silveren instrumente / dat suyverlicken /
ende dan met een scherper pennen / also scherp alsmen can /
met seer dunnen grauachtighen Inckt bestrijcken / ende dan
de accijse legghen daert behoort / ende wachten wel van alle
vetticheyt ofte sweet / want daer op wilt gout niet cleven.
Ende legt dan dat gout / ende bruyneret dan alst gheseyt is.
OM P A P T E M A E C K E N D A E R M E N DE B O E C K E N
MEDE PAPT.

170

176

Men sal doen in een potteken / oft panneken een weynich
Meels van terwen Meel ghebuydelt / en gieten daer altemet
een weynich biers op / en temperent so seer wel / ende so
dicke als olye / en settent dan by 'tvyer / ende latent sieden
ontrent een quartier van een ure / ende roerent altijt omme
tot dattet ghenoech is / ende latent dan couden. Ende alsmen
het besighen w i l / soo stampet wel met een lepel / so wordet
Veel taeyer / ende bequamer om te hanteren / Ende dewijle
dattet siedet / soo doeter een weynich terpentijns in / ende latet
daer mede sieden / om den Schieters af te weeren.
OM A L L E COLEUREN T E WRIJVEN.
Veel coleuren meuchdy wrijven met Water op eenen Marmorsteen / ende den looper een herden steen kieseling / ende
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also langhe ghewreven dattet heel cleene is / hoe datment
langher wrijft / hoe dattet profijtelicker is / ende fraeyer valt
OM A L L E COLEUREN T E DROOGHEN.
180

Alle coleuren meuchdy droogen op Crijt dat trecket
water na hem / so crijchtment eerst drooghe.

het

OM P A P I E R DOORSCHIJNICH T E M A K E N .

185

Neemt dun Papier ende bestrijckent met lijnsaet olye aen
beyde syden / ende latet also droogen voort vyer / oft i n de
son / ende dewijle dattet droocht so salment bestrijcken met
Terpentijn om daërmede claer te maken / ende alst dan also
wel drooch geworden is / soo salmer alle dinck op na trecken
datter onder leyt
OM P E R G A M E N T V A N V E E L D E R H A N D E V E R W E N
TE GHEVEN.

190

Men sal het pergament datmen alsoo maecken w i l spannen
op een rame al nat / ende wtgewronghen / ende dan salmen
een spongie hebben geweyckt in sulcken verwe alsment geven
wil / ende strijckent daer mede / ende alst drooge zijn sal /
suldyer sulcken coleur aen vinden / ende daer na suldy daer
op schrijven mogen / so het v ghelieven sal.
OM SCHRIFT OP YSER T E BIJTEN OFT STALE.

195

200

Neemt was / ende smeert dat op stael ofte op yser / ende
schrijft daer door dat was / ende neemt stercke wijnedick
ende quicksilver / sout / coperroot / ende aluyn / ende dicke
van urijne oft pisse / ende wrijft dit te samen / ende doet dit
dan opt Schrift ende latet daer op ligghen een dach oft twee /
nae dat ghyt diep wilt hebben / ende doet dan dat Water
weder af / ende wast die materie uyt het schrift / ende aldus
machmen schrijven op messen / zwaerden / of waer op datmen
wil / aengaende yser ofte stale.

94

Valcooch, Regel der Duytsche Schoolmeesters.

OM SECREET G H E T A L T E SCHRIJVEN OFT CIJFER
SCHRIFT / T W E L C K NIEMANT L E S E N SAL / OFT T E N
SY DATTET H E M WIJS GHEMAECKT WORDE.
1 2 3 4 5 6 7 8
a b c d e f

9.

g h i .

Cijfer Schrift,
3965r83r3r96t,

W E L C K E V E R W E N W E L CIEREN N E V E N M A L C A N D E R E N
IJN vuttULninnuü.

205

Item blau by root /blau by gout / blau by roose / ende
roose by blau / grau / groen by Meny / of Formelioen groen
by purpur / grau / wit / swart / machmen setten by alle
verwen sonderlinge by root ende groen.
SYRACH. 25.

2170

2176

Wanneer ghy overbrengt v Jonckheyt schoone /
Om daer niet met allen in te vergaren / o mijn sone
Wat meendy dan te vinden / als ghy bent out en bejaert /
O hoe fijn staet het als haer openbaert
Die Wijsheyt op de hoofden grau ende grijs /
Als de ouden zijn van cloeckheyt wijs /
dus mijn kint wilt v hier toe keeren /
die voorsichticheyt is de croone des Heeren.
RONDEEL.

2180

2185

Constich is den man voor den bekenden /
Die volbrengen can d'Ortographie verheven /
Een woort gehoort vergaet ten enden /
Constich is den man voor den bekenden /
Een reden gheschreven sal niet vergaen noch schenden
Conste verweecht niet so lange wy leven /
Constich is den Man voor den bekenden /
Die volbrengen can d'Orthographia verheven /
Wel den ghenen die hen tot leeren begheven.
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E E N ANDER RONDEEL.

2190

2196

Een Schrijver die lustich glat schrift w i l schrijven
Ten eersten moet hy hebben goe slach veers pennen
Hart / ront / claer gheschrabt / dry / vier oft vijven /
Een schrijver die lustich glat schrift w i l schrijven /
Voort zijn pennemes moet altijt scherp blijven
Op dat hy fraey mach maken en ontginnen /
Een schrijver die lustich glat w i l schrijven /
Ten eersten moet hy hebben goe slachveers pennen /
Oock zwarten Inckt / wit Papier tzijnen ghewinnen.
NOTA.
Den Ouden salmen eeren // Den Jonghen leeren /
Den Wijsen vragen // de Sotten verdraghen.

HIERNA VOLGHEN DE VOORSCHRIFTEN IN ORDEN
GHESTELT.
DE L E E R I N G H E N OFT S P R E U C K E N OP T W E E N
GHEMAECKT ENDE GHECOMPONEERT.

5

ïo

In ydel glorie en laet v niet bedrieghen /
Tis een wint diemen voorby siet vlieghen.
Wildy in lof / ende eere blijven verheven /
Ghelooft geen beloften / en wiltse gheven.
Segt nemmermeer dat ghy niet en wordt bedroeft /
Te hebben een vrient / oft ghy hebt hem geproeft.
Zijt in v woorden also groot van crachte /
Ghelijckerwijs ghy zijt i n v ghedachte /
Bewaert so lange ghy moecht uwe fame /
E n brengt v selven niet in blame.
Schout de sonde en alle boose wercken /
Volcht die deucht / sy sal v siele verstercken.
Bemint pays / daer alle goet af daelt /
Laet discoort / en oorlogen daermen me faelt.
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Gheeft lof sonder eenich verneren /
Die v Landen / ende provinciën regeren.
Zijt patientich i n alle v teghenspoet /
Of dat v Godt verleent / tsy quaet of goet.
Wie ghy zijt / groot / cleyn / Joncker of Heere /
20
Staet na deucht / so crijchdy lof en eere.
Wildy lange leven i n gesontheyt sonder gequel /
Schout grooten arbeyt / droefheyt / en gulsicheyt fel.
Wildy op dees Werelt leven eerweerdich /
A l wat ghy winnet / winnet rechtveerdich.
25 Doet v dingen met wijsheyt minjoot /
Niet by bedroch of valscheyt groot.
Belast niet uwen vrient met onverstant /
Dat hy niet en is ghestelt te zijne vyant.
Vwen wille suldy niemant geven te verstane /
30 V stater somwijlen lachter af te ontfane.
Om cleyn saken wilt uwen vrient niet verwercke
A l heeft hy v misdaen / wiltet niet mercken.
So ghy v Ouders voor of na hebt gedaen /
Min of meer suldy van v kinders ontfaen.
35
Schout de sonde / en weest niet traech /
Of die Armoede is v naeste Maech.
Teghen Vader oft Moeder / en wilt niet s trijen /
A l hebdy goede redenen / wilt dies mijen.
Der knechten misdaet is der Heeren gheluck /
40
Ende 's Heeren quaethèyt / der knechten druck.
Wlat is Eua / tis eu. a. eylaes al niet /
Dan woorden van drucke int aertsche verdriet.
Dickwils de ghesonde heeft droeveren moet /
Dan de siecke vander sieckte doet.
45 Als ghy v siele wech gheeft verloren /
Wat weerden sult ghy daer ontfanghen voren.
Ter aerden zijn wy arm ende naeckt ontfaen /
Ende naeckt sullen wy ter aerden gaen.
Vreest v hier / die i n sonden sneeft /
50 Latet quaet / doet deucht / dewijl ghy leeft.
Tis beter datmen het houwelijck doet /
Dan te bernen in der luxurien gloet.
Denckt altijt op v laetste stonden /
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60

65

70

76

80

86

90

97

Ghy sult v wachten te bet van sonden.
Die ghierige herten ende het helsche seer /
Gapen eewelicken om te hebben meer.
De rechtveerdighe wert met veel lijdens overvallen /
Doch Godt de Heere helpet hem wt dien allen.
Wildy eerlick leven vry van abuyse /
Draecht sorghe voort regiment van uwen huyse.
V Kinderen wilt goede exempelen gheven /
Op dat sy hier wijsselicken moghen leven.
Ws naesten goet en suldy niet begheeren /
Leeft eerlijcken / en wilt v met Godt gheneeren.
Sijt geen quaetspreker / wilt niet vermaledijen /
Wilt altijt vanden quaetdoenders lijen.
'Tsy voor vrient / oft een ander / schout het bestier /
Dat ghy v voor een ander niet set in dangier.
Ws vrients goet wilt also wel bewaren en minnen /
Al waert v eyghen / buyten ende binnen.
Hout verborgen v quaet den benijer tallen tijden /
Op dat hy hem daerin niet en soude verblijden.
Sijt warachtich int herte / ende inden mont /
Want die loghenaer hoort verwijt t'aller stont.
Tempert v vander wellusten eyssche /
Hout inden toom v eygen vleysche.
Na v macht / zijt goet en gheloovich ghepresen /
Sonder consenteren / dat tegen tgheloof mocht wesen.
Goede ende quade hebben de sonde in hate /
Deen wt liefde / dander om eyghen bate.
Wildy in v wercken niet zijn gheblameert /
Der wijsen costuymen altijt useert.
Met alle uwer macht schout die oneere /
Bewaert v fame ghy hebtse vanden Heere.
Dat ghy niet en sout willen datmen v dede /
Doet dat niet den anderen / leeft in vrede.
In gramschap spreeckt geen injuri / hoe ghy wilt kijven
Want sulcx is die usantie vanden wijven.
Die hem tot leugen / oft bedrieghen begheven /
Bederven goede seden / en corrumperen haer leven.
Stout beroemen in alle dingen /
Sietmen dickwils dende in perijckel bringhen.
7
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98

Teghen v vrienden i n haer
Moetty zijn
95

Sydy
Sydy

/ oft s y h a d d e n

geluckich

/

niet.

g h y crijcht veel v r i n d e n /

ongeluckich ghy

Is d è vrage

verdriet

sult gheen

sot ofte w i j s g h e a c h t

vinden.

/

Antwoort n a den tyt / v a n oneerbaerheyt
100

wacht.

Wacht

v w e l t w i s t te b r o e k e n t a l l e r tijt /

Volcht

eendracht

/ vrientschap waer

ghy

zijt.

V r e e s t te m i s d o e n e / d i e i n t r e c h t z i j n g h e s e t
Of

d i e g o u v e r n e r e n / S t e d e ofte

/

Wet.

W i l t n i e t f l a t t e r e n m e t a r m ofte r i j e k e /
O m haer believen spreect i n t ghelijcke.
105

T u s s c h e n hope

/ sorghe

/ vreese / g r a m s c h a p

en haet

D e n c k t e l c k e n d a c h d e y n d e te z i j n u w s l e v e n s

/

quaet.

W i l d y voor een wijs m a n zijn g h e h o u w e n /
Zijt secreet

/ s w i j c h t / so s u l d y zijn v o l t r o u w e n .

Gheen doode met gheckernije e n blameert
no

Spreeckt w e l v a n haer
Hy

/ hen daghen

/

zijn

is wijs die verwacht nacht ende

gepasseert.

dach /

Het ghene dat h e m overcomen m a c h .
Leefden
Wy
115

wy

M e n s c h e n so w y

souden

creghen v a n Godt a l wat
T i s v a n outs

wy

een vocabel vroet

M a t e i s tot a l l e n

spele seer

/

wouden.
/

goet.

G h e d e n c k t v wterste so de W i j s e - m a n seyt
Ghy

sult niet sondighen inder
Wildy

120

een M a n te r e c h t b e k e n n e n w e l /

Die merekt nauwe

/ e n w e r t zijn

Groote H e e r e n toeseggen

Die houwelicken maeckt ende
Selden

ghebeurtet

Sot-achtich is h y

oft h y

ende

Om
130

beter

Dan

een

dat

twee

met

oock onvroet

Christo

Jesu

lanck.

sacken bant

begaet

Die Gods wille weet e n niet e n
Tis

medeghesel.

en clocken gheclanck /

Clinckt w e l / maer sy en dueren niet

126

/

eeuwicheyt.

/

schant.
/

doet.
vervolgingh

te

lijden

c o r t e n tijt m e t t e w e r e l t te v e r b l i j d e n .
ooghen een herte verleyen /

D a e r o m doet een herte twee o o g h e n w e l schreyen.
Na

uwer

macht

wiltse van uwen huyse

jaghen

/
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135

140

145

160

155

lij*

165

170

Die clappaerts die alomme veel overdraghen.
Eert v vrienden / ende oock uwe maghen /
Met goeden wille wilt sorch voor haer draghen.
Die vrienden die v behulpich zijn in lijden /
Die suldy met lichaem en goet zijn een verblijden.
Zijt reyn van herten / en oock van ghedachten /
Van alle onrechtveerdicheyt wilt u wachten.
Geeft lof de dingen weert om prijsen /
Neemt in hate wercken die schande wijsen.
Hebt in verachtinghe den man vol der loosheyt /
Niet om zijns persoon / maar om zijn boosheyt.
De rijckdommen / of voorspoet teenighe tijden /
Van v naesten wilt niet benijden.
Kent v selven mensche / *tsy arm oft rijcke /
Dat ghy zijt sterffelijck van aertschén slijcke /
Den verloren tijt comt niet om te aenmercken /
Dus ghebruyckt hem in goede wercken.
Als yemant is in snoode en quade Fortuyne /
Wilt niet laechen / 't mocht vallen op v cruyne.
En laet geen woorden gaen wt uwen mont /
Ghy hebt eerst wel overdacht den gront.
Wilt niet haestich zijn te spreken tallen tije /
Tis een groot dangier / en sotternije.
Oft v yemant wilt raden v profijt /
Om hem te aenhooren draeyt v ooren altijt.
Wilt veel hooren / en wel verstaen /
Antwoort wijsselick wildy prijs ontfaen.
Hebt eerst vant stuck goet verstant /
Eer dat ghy 't werck aenveert metter hant
Wilt v yemant wat schincken heeft hy de macht /
Stoutelick nemet / maer niet met cracht.
Wie ghy zijt draecht geen haet ofte nijt /
Breeckt gramschap met liefde / ghy wint den strijt.
Wilt niet den Man prijsen om zijn rijckheyt /
Maer om zijn deucht / dats beter ghelijckheyt.
Jonckheyt brengt wiltheyt ende stoutheyt /
Maer wijsheyt die behoort inder outheyt.
Sulcken Man behoortmen wel te beghecken /
Die zijn vrouw de broeck laet aentrecken.

99
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100

G o d t i s t d i e a l l e d i n g e n geeft

/

D a e r o m m e te m i n d e r h y n i e t e n
Leert hier wijsheyt ende
Want
176

ghy hier gheen

deucht

beter

heeft

/

vinden

meucht

W i e h e m genoecht / a e n 'tgeen dat h e m bestaet /
Is r i j c k

ghenoech / hoe dattet h e m

gaet.

S y moeten strijden / lijden / ende mijden /
Die haer eewelicken sullen verblijden.
E e n goet b e g i n heeft w e l e e n goet b e h a g h e n
180

M a e r het endt dat moet d e n last
Dat matelicken is dat houdet

staet /

Maer dat onmatelick is / dick
Men

/

draghen.

vergaet

m a c h wel sulcken Coopman kiesen /

D a t m e n ghelt / en L a n t m a c h verliesen /
185

Die niet

en

denckt

om

d'eeuwighe doot

M a c h ter werelt bedrijven w o n d e r
Den

doot d e r gerechtigen i s costel e n precioos /

Den
Salich
190

/

groot.

doot

ende

der ongherechten
voorsichtich is den

is groulijck

en

boos.

Man /

D i e h e m selven i n vroomheyt spiegelen can.
Geen mensche op aerden
So wanneer

Groote Heeren ende

scheert

/

weert

segget t o c h m y

D a t t e t a l l e m a n h i e r te w i l l e
195

so scherpe

een B o e r een H e e r

W i e kant a l passen

/

sy.

schoone v r o u w e n /

Salmen wel dienen / maer weynich

betrouwen.

E y g h e n baet / jonghen raet / e n verborgen haet /
V e r d e r v e n te h a n t s n o c h m e n i g h e n
Een
200

fe

1

Jonghe
Sal

Meyt sonder

Crijcht

goet / een peert

papen

niemant

/ oude

Apen

veel i n zijn

/ en wilde

huys

H y is arger

beeren

een versocht

a l s v e r g i f t oft f e n i j n

sweert

weert.
/

D i e v y a n t is / en w i l noch vrient zijn
Die voert het peert i n een anders

/
kerre

E n vergheet zijn eyghen / dats een
In

/

begheeren.

Z i j n i n d e n n o o d e n vele ghelts
^

sonder bel /

een M a n tot a l l e n tijden w e l .

Goede vrienden / ende
206

staet.

sulcken lant sult g h y niet woonen /

/

nerre.

/
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210

215

220

225

230

235

240

245

Daer dijn teringhe meer is / als dijne croonen.
Die een dinck coopet al onbesien /
Dick valt hem die mate te clien.
Sint dat Judas onsen Heer Christum verriet /
En isser noyt verradere goet geschiet.
Die quaet seyt eer hy quaet siet /
A l sweech hy stil hy verbeurde niet.
Die onwtsprekelicke blijschap der eewige glorie /
Laet nemmermeer comen wt v memorie.
Des lijfs doot vreeset volck alle ghemeyn /
Maer der sielen doot die achtmen cleyn.
Wilt ghy wesen Gods wtvercoren /
So moet ghy van nieus zijn herboren.
Ghelt / ancxt / noot / en daer toe haet /
Maken menighen oordeel valsch en quaet.
Paulus laet eenen yegelicken weten /
Die niet en arbeyt en sal niet eten.
Hy is wel slecht in zijne ghemoet /
Die hem selven schade en schande doet.
Niemant en sal hem selven veel prijsen /
Want zijn wercken sullen 't vonnisse wijsen /
Als des Menschen leven is op het ent /
So is hem 't oordeel ende gherechte hent.
Wie na den vleys zijn leven wil stellen /
Die sal zijn siel dra brengen ter hellen.
Eyghen baet / en subtyle vonden hooren te smelten /
Want sy doen de werelt gaen op stelten.
Die hier Godt bemint ende zijn even Mensch mede /
Comt hier na in de eeuwighe vrede.
Hebdy macht / so wiltse toonen by maten /
So wordy ghepresen van alle staten.
Die hem laet duncken dat hy is wijs / •
Die heeft van alle sotheyt den prijs.
Die hem beroemt van vrouwen ende van sonden /
Behoort wel Esels ooren te draghen tallen stonden.
'Tgheloof is ghedeelt aen veel manieren /
Maer een van allen sal ons fourieren.
Ick heb geen beter dinck ghelesen /
Dan recht doen / en matich te wesen.
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Vrouwen / Juristen / en eyghen bate /
Brenghen menighen tot armen state.
Die hooger w i l vlieghen dant hem betaemt /
Hy wort vernedert eer bijt raemt.
Wbrpt alle sorge op Godt den Heere /
Want hy sorcht voor v alle daghen meere.
255
Och die wiste hoe wel hy dade /
Die den armen gaf eer hy hem bade.
Die zijn rijcker stoept / en zijn wijser leert /
Is dickmaels vanden wech ghekeert.
Die alle boomen hier w i l beclyven /
260
Int ende moet hy aen een tack hanghen blijven.
Vermaledijt is de mensch / die op den mensch betrout /
Want zijn dwalinghe is groot ende menichfout.
Wat dooch yemant ter wereld die leeft /
Daer niemant te bet af en heeft.
265 Die my al seyt / dat my mensche misteyt /
Het is mijn vrient a l waert my leyt.
Het is een nar ende een sot die daer roeden houwet /
Daer hy hem selven mede clouwet.
Die arm is ende noch dan bidden moet /
270 Hoe dick verandert hem zijn bloet.
Hy is wijs gheacht / die ten tijde ontsiet
Den doot / ende hem van sonden vliet.
Sot is hy seyt Salomon / soo dat ick .hoore /
Die den sleutel overgheeft van zijn cantoore.
275
Hooret / swijghet / ende verdraghet /
Soo en weet niemant wat ghy jaghet.
Wat batet eener keersse ofte bril /
Als hy willens niet sien en wil.
Die winnende hant / ende den sparenden tant /
280
Die coopt huys / borch / acker en lant.
. Corte vreuchde ende een langhe leet /
Dat is des werelts alderbeste cleet.
Hout altijt besloten uwen mont /
Want wiemen benijt / begrijptmen terstont.
285 Met een sotten caproen moetmen hem coroneren /
Die goet heeft / en derft ter noot niet verteeren.
Al settet ghy een vorssche op een stoel /

250
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290

295

300

305

810

815

320

325

103

Hy huppelt weder na zijnen poel.
Die daer gaert / en spaert voor den mont /
Dat crijcht int ende de kat of den hont.
Ghelt / schat / ende daer toe acker en lant /
En wil nemmermeer wesen in eener hant.
Die niet stil noch manierlick en sit /
Crijcht dickwijlen dat hem berit.
Die niet en werckt als hy is vroom ende ghesont /
Sullen de tanden dick vercouwen inden mont.
Daer ghy een ander af berispt wilt dit selfs schouwen /
Want den Meester moet selven zijn leer onderhouwen.
Wilt ghy yemant oordeelen of zijn saeck ontdecken /
So moet ghy den balck eerst wt v ooghe trecken.
Voor den doot zijt niet verschrickt noch bevende /
Want diese vreest / is doot al levende.
Doen ghy gheboren wyert / waerdy naeckt /
Zijt pacientich / als ghy aen een cleyn goet geraeckt
Den smeeckenden mont / wilt niet ghelooven /
Doort soet fluyten / sietmen den vogel verdooven.
Hebdy veel kinderen / en luttel te verteeren /
Leertse een goet hantwerck / daer sy hen op geneeren.
Ghy die heden leeft / op morgen stelt geen sin /
Maer ghebeurt hy v / ontfangt hem voor ghewin.
Te vergeefs arbeyt ghy / om yet te vergaren /
Indien ghy 'twinnende / niet denckt om sparen.
'Tghene dat ghy nu doen condt sonder berommen /
En doet daer niemant tweemael om commen.
So wanneer een Man is verheert /
So is het tijt dat hy verdraghen leert.
Vreesdy Godt so zijdy wijs en oock wel gheleert /
Prijs sult ghy vercrijgen / en worden hooch gheeert.
Hout de gheboden Gods v leven lanck /
En geeft Godt glorie / lof / eer en danck.
Bemint de waerheyt / en spreecktse vrij openbaer /
Want Godt selve de waerheyt is voorwaer.
In alle saken tsy vreucht oft ellende /
Doet wijsselick / ende overdenckt het ende.
Weest niet desperaet / in verdriet oft in lijden /
Want niemant so droeve / hy en mach hem verblijden.
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Hebdy blijschap siet dat ghyse niet en verdrijft /
Tis groote vreuchde / die altijt vreucht blijft
Na smenschen jonste / en wilt niet te seer haecken /
330 Want die v heden prijst / sal v morghen laecken.
Zijt matich van woorden tot allen stonden /
Want i n veel gheclaps ghebeuren sonden.
Wildy by elcken vrede ende eere vercrijgen /
So leert te tijde" spreken en te passé swijghen.
835
Weest op v hoede ende wijs in alle dingen /
Die slapen gaet / weet niet oft hy sal ontspringen.
Wat yemanden mistaet / hoet v daer af snel /
E n spieghelt v aen een ander so doet ghy wel.
Neemt waer den tijt die v Godt verleent /
840
Want hy dickwils wech is eerment had ghemeent.
Geen beter medecijn dan een vrient ghetrouwe /
Alst herte beladen is met druck ende rouwe.
Op v vrienden wilt niet triumpheren /
Als Fortuyn faelgeert / die vrienden falgeren.
845 Ten zijn al geen vrienden die v toelacchen vry /
Maer die v in allen nooden staen by.
Hoe vrolick ghy zijt / en hoe wel dat ghy brast /
Denckt omt eynde / want dat sal dragen den last.
Hout Siel en lijf ghesont voor al dat ghy behoeft /
860 Beclaecht geen tijt als ghy v selfs bedroeft.
Tot wercken van deuchden wilt v begeven /
Wildy met vreuchden sterven en leven.
Salich is hy die opten armen behoeftigen peyst /
Godt sal zijns gedencken / als hy van hier reyst.
865
Des werelts welluste is niet dan bedroch /
Heden lustich / morgen wacharmen / eylacen och.
Heden fraey / morgen inder aerden suldy stincken /
V vrienden sullen meer opt goet / dan op v dincken.
Hoe bitterlick sal hy van hier passeren /
360
Die niet en denckt om zijn consciëntie te examineren.
A l hebt ghy duysent vrienden tsy meer ofte min /
Segt niemant tverlies oft secreet van v ghewin.
Weest sober / waeckt ende bidt / den tijt is nakende /
Wel hem dien de Heer (als hy coemt) vint wakende,
ses Wilt niet wanhopen hoe sondich ghy zijt gheseten /
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870

876

380

385

390

Want Gods barmherticheyt is onghemeten.
Hebt Jesum Christum altijt in v herte gheprent /
Want die sal v loonen / als uwen tijt is volent /
Weest gheduldich altijt in alle uwe lijden /
Wildy met Christo inder eeuwicheyt verblijden.
O ghy Mensche dencket hoet wesen mach /
Daer duysent jaer sal wesen als een dach.
De tijt die ghy verliest met jaghen /
Sult ghy noch met smerten beclagen.
Die niet en wint by de groene rijsen /
Die en heeft niet by de gladde ysen.
Wanneer de Vader tkint te veel toegeeft /
So wort het seer luy ende onbeleeft.
Oncuyscheyt vliet / wilt oock niet ghedincken /
Gierich te zijn / want zijn naem ende faem crincken /
Weest heus van mont / en trou van handen /
So moecht ghy wandelen deur alle landen.
Van honden / van voghelen / wapenen en vrouwen /
Voor een ghenuechte duysent rouwen.
Het is een sot die zijn mont so clappen laet /
Dat hem zijn vrient daer by af gaet.
Die doet dat hy niet doen en soude /
Hem comt toe dat hy niet en woude.
Secourst / spijst / laeft / lost wt noode /
Herbercht / cleet / begraeft de doode.
So wel inden goeden als in den dueren tijt /
Maeckt dat ghy altijt by maten ghesparich zijt.
Regeert v so wijsselijck in v ionghe jeucht /
Dat ghy daer deur (out zijnde) verblijden meucht.
DIE LEERINGHEN ENDE SPREUCKEN OP VIEREN
GEMAECKT / ENDE GHECOMPONEERT.

896

105

Vele ghejaecht ende niet ghevanden /
Vele ghehoort ende niet verstanden /
Vele ghesien ende niet ghemerckt /
Dat is al te vergheefs ghewerckt.
Onbenijt en levet den Mensche niet /

106
400

406

410

415

420

425

430

435
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dien hier ter werelt veel goet gheschiet /
Maer als het Godt den Heer behaecht /
So ist beter benijt dan beclaecht.
Sint dat Lombaerden zijn ghevonden /
Schepenen vonnisse wijsen sonder oorconden /
E n Papen tot Heeren zijn vercoren /
Sint is de werelt al geweest verloren.
Wie zijn huys w i l houden suyvere /
Hy bewaertet voor papen ende duyvere /
Want die Papen laten na een spreucke /
Ende die duyven laten na een reucke.
Die niet en wint / noch niet en heeft /
Ende gaern altijt inde herberghe leeft /
Zijn Waert ende Waerdinne wel betaelt /
'Tgheeft my wonder waer dat hijt haelt.
Gods ooghen op een yders wech aenschouwen /
Hy siet op al haer gangen sonder ophouwen /
Daer is geen duysternis i n swerelts ronde /
Daer hem de misdadighe verbergen conde.
Die w i l wesen by goede ghesellen /
E n sal niemant zijn breucken vertellen /
Want Godt hevet also wel ghepast /
dat een yeghelijck moet draghen zijn last.
Een Advocaet / ende eenen Jurist /
Een schoone vrouwe met haerder list /
Een Jode / of Kersten die woeckert meden /
Verderven Landen / Provinciën / en steden.
Die tzijne bewaert ende nauwe behoet /
Dat is altijt seer fraey ende goet /
die altijt w i l brassen / en niet wederstaen /
Moet dick Musschen vanghen gaen.
E n bemint niet dat hier mach vergaen /
So mach v herte i n vreden staen /
Want dat wy meest dragen in ons memorie /
dat is ons Helle / oft onse glorie.
Och dat haer die Werelt wende /
Ende haer selven te rechte kende /
Ende ander-luy ghebreken liete staen /
Het soude ter Werelt beter gaen.
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Groote weelde plompt den sinne /
groote sorghe brengt wijsheyt Inne /
die daer de wijsheyt wil besitten /
die moet hem in sorge besmitten.
Wee / wee / immer wee / alsulcken man /
die oyt zijn wijf de Heerschappije gan /
445 daerom wilstu wel varen int ent /
So geeft geen Wijf dat regiment.
Die oude ghewoonten zijn nu verkeert /
de grootste dieven men meest eert /
die nu heymelick met practijck comen stelen /
460 Hen doetmen de grootste officie bevelen.
Die hem eerst bedenckt nae der daet /
Zijn aenslach comt ghemeenlick te laet /
goede aenslagen zijn altijt wel goet /
Wel hem diese by tijden doet.
455
Waer die Papen ende Monicken raden /
Die Lantsknechten sieden ende braden /
Ende de Wijfs hebben d' overhant /
Daer bederft Stee / Borch ende Lant.
Wie quaet seyt van zijne ghebueren /
460 Gheschiet hem dan quaed' avontueren /
Dat hy dan snevelt ofte valt /
So heeft hy hem selven te na ghekalt.
Voren bedocht wat na mach comen /
Dat brengt somtijden groote vromen /
465 Voren onbedacht / ende na geproeft /
Heeft menich vromer Man bedroeft.
Wanneermen den eenvoudighen bedriecht /
Ende op een vromen Man liecht /
Ende vyantschap tusschen echte luyden wracht /
470 die arbeyt so / dat den Duyvel lacht.
Kent v selven hoet met v staet /
dient Godt / ende de werelt versmaet /
Want de werelt en is anders niet /
Dan druck en lijden so ghy siet.
475
Eenen Man die daer geerne liecht /
En daer te met oock onder bedriecht /
So dat hem niemant meer gelooft /

440

107

108

Valcooch, Regel der Duytsche Schoolmeesters

die is zijn fame 7 ende eere berooft.
Ghy Heeren ghebruyckt geen gewelt sonder recht /
480 Godt is v Heere ende ghy zijn Knecht /
Recht niet / op eens Menschen clagen /
Hoort te voren / wat de andere saghen.
Heeren hulde / ende Aprillen weder /
Vrouwen liefd' / ende roosen bieder /
486 Die taerlingen / ende het Caerten spil /
Veranderen dickwils / diet weten wil.
So weynich als wy hier connen zijn /
Sonder fout / broot / water ende wijn /
So weynich connen wy oock ombeeren /
490 Coningen / Vorsten / Graven en Lantsheeren.
Het is voorwaer een verstandich Man /
de zijn tonge wel wachten can /
Veel beter is swijghen ende goet ghedencken /
Dan van spreken een ander te crencken.
495
Wie Godt zijn eenigen schepper betrout /
Ende op zijn eygen wercken niet bout /
Die can niet te schande weerden /
Al leefde hy noch so lang op Eerden.
Eyghen baet verdrijft alle rechten /
500 Alle vrientschap / geselschap / en geslechten /
Ende want eygen baet niet en waer /
So was dat Evangelium niemant te swaer.
Een yeghelick laet hem aen tzijne ghenoeghen /
So veel als hy tot zijnen staet wil voeghen /
505 Wil hy daer over te veel begheeren /
So moet hy cleyn ende groot ontbeeren.
Wilstu dat dijn aenslach wel voortgaet /
So hout dy heymelijck aen dijnen raet /
Wie zijn aenslach zijn vyanden openbaert /
510 Crijcht selden gheluck ende welvaert.
Daer den Heere des Lants is een kint /
Ende de Vrouwe heeft het bewint /
Ende t' Hof is studerende om ghelt /
Daer zijn de saecken qualijck ghestelt.
>16
Distel ende doornen steecken seer /
Maer valsche tonghen noch veel meer /
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Noch wil ick liever in doornen en distel baden /
Dan met valsche tongen zijn beladen.
Een deurtrapt en wel bewandelt Wijf /
Een Peert opten kooten seer stijf /
Een knecht die veel Heeren heeft ghehadt /
Daer op hange niemant zijn schat.
Sulcke die der ghemeenten dienet /
Ende Vorsten ende Heeren zijn geit lienet /
Daer toe vele vieren wil boeten /
Die moet lijden suere ende soeten.
Doet dat v raden goede lieden /
Ende nalaet dat sy v verbieden /
Gaet met hen altijt ende staet /
Volget hare wercken ende daet /
Die tijt / de stede / ende stonden
Het velt /. die hasen ende honden /
die maecken so menighen armen Man /
Hy mercke wel / diet mercken can.
Die doode luyden met pijpen drecht /
Ende zijn ghelt aen loose vrouwen lecht /
die Man mach wel weten ghewis /
dat al zijnen arbeyt verloren is.
Goet ghesel drinckt geen Wijn te vele /
Hoedt dy voor Hoeren / en voor spele /
Want spelen / ende een boose Wijf /
Brenghen menich om zijn ghesontheyt en lijf.
Die daer geerne dobbelt ende drinckt /
Ende geen taveernen en minckt /
En lecker is op jonge schoone vrouwen /
Cruys nochte munt / sal hy behouwen.
Wie met begrijpe schent zijn ghebueren /
En quetstse dat sy van schaemten trueren /
Siet selve Wel toe / het gheval is by /
En Wel mach Werden / dat niet en sy.
Ten snijt geen dinck so groulijck seere /
Als Tonghe die rooft des Menschen eere /
Van tijtlijck goet veroneertmen Wel /
Maer eere te verliesen is al te fel.
Een Wijs ende deuchtsamich raet /
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daer veel vrome Burgers inder stadt gaet /
dat zijn de aldersterckste mueren /
diemen can vinden tot deser uren.
Die zijnen vrient beproeven sal /
die proeve hem i n zijnen ongheval /
Want i n ghelucke is menigen vrient /
die hem inden noot niet en dient.
Dit is nu der Wereltschen staet /
doet my goet ick doe dy quaet /
Heffe my op / ick stelle dy neder /
Eeret my / ende ick schende dy Weder.
Men spreeckt langh te Hove lange te Helle /
Laet v toch raden mijn goede gheselle /
Vliet het Hof / dats mijnen raet /
Want Heeren trouwe i n twijfel staet.
Wat Man die daer wil met eeren ouden /
Die sal gheven ende wat behouden /
Ende wesen niet al te milt /
Op dat hy int ent zijn goet niet spilt.
Wie vele heeft dat hy mach gheven /
Die heeft veel nichten ende neven /
Maer als hem zijn goet en haef ontgaet /
So heeft hy niemant die hem bystaet.
Niemant en sal hem seer beroemen.
A l staet zijn hof vol schoone bloemen /
Daer coemt somtijt wel eenen rijm /
Dat alle bloemkens zijn dreck en slijm.
Rouwe te maten is hem seer goet /
Die hem selven in lijden troosten moet /
Daer is ter werelt gheen meerder pijn /
Dan met bedruckte herten blijde zijn.
Ick lyde / ick zwijghe / ick verdraghe /
Als ick alleene ben ick claghe /
Tegen my selven mijn allent ende verdriet /
So en weet niemant mijn lyden niet.
Tis also dat Mercke ende Melden /
Staen beyde ghewossen op eener velden /
Pluckt mercke / ende laet melde staen /
Wildy met alle man ommegaen /
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Als den man is een goet winner /
So ist Wijf eenen goe spinner /
Maer als die Man is eenen sot /
So is zy haren ghebueren spot.
Ick ben begoten al sonder nat /
Een valsch vrient dede my dat /
Want daer ick my gantsch op verliet /
Was den ghenen die my verriet /
Eenen Lans-Heer al sonder ghenaden /
Een Paep die daer staet om te verraden /
Een Jonckman seer fel en rijcke /
Sijn dry duyvels in swerelts wijcke.
Wie smorghens vroech w i l droncken drincken /
Ende niet te voren eet van eener schincken /
Ende des nachts gaet inder uylen vlucht /
Die crijcht dra den watersucht.
Heelen heelen is een so edelen deucht /
Pijnt v te heelen als ghy meucht /
Die niet en heelt dat hy wel weet /
Van clappen coemt hem menich leet.
Nijt is so Pestilentiael ende quaet /
Dat sy geen merch in de beenen laet /
Ende in den leden ganslijck geen bloet /
Maer den Mensche gheheel verdorren doet.
Wie zijn ghelate can veynsen /
Luttel spreken ende vele peynsen /
Ende zijn ooghen gestadelick op slaen /
Minne / oft rijckdom heeft hy bevaen.
Twee hanen in een Huys /
Twee Katten met eene Muys /
Ende twee ghebroeders wijven /
Zijn selden sonder clammen en kijven.
Wie daer is met een boef belaen /
Die snijt af den mow / en laet hem gaen /
Want tis beter die mow achter te laten /
Dan hy de geheele mantel sou vaten.
Ick quam geloopen i n een vreemt lant /
Daer ick aldus gheschreven vant /
Dat ick niet verbeteren en conde /
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dat soude ick laten / als icket vonde.
Godvruchtich / trou / ende heylich zijn /
Betamet den onderdanen fijn /
Maer groote Heeren laet begaen /
Sy doen toch wat hen best staet aen.
Een yeghelicken oproer maken can /
En tvolck wel voeren aen den Man /
Maer dat te brengen tot eendracht /
Sulcx staet alleen in Godes macht.
Wie een Tyran gaen vinden sal /
Die moet hem dienen over al /
Want oft hy wel voorheen vry was /
So wert hy toch ghevanghen ras.
Die wilt nae hooge dingen staen /
En laten 't zijne verloren gaen /
Ontsinnich en dol wort die gheacht /
Ja graeft hem selfs zijn eygen gracht.
Die wtten stof ende cleynen staet /
Tot eer / groot goet / en macht op gaet /
'Tgheluck moet hy wel gade slaen /
Want 'tmach hem haest weer tegens gaen.
Een schalck is vast van die natoer /
Dat hy zijn aert toont telcker uer /
Maer een vroom Man blijft vroom ende goet /
Al ist gheluck oft tegenspoet.
Des Menschen hoochste eer en staet /
Hangt maer aen een zijden draet /
En diemen nu verheven siet /
Vervalt seer haest / en comt tot niet.
Siet toe en wel gewaerschout zijt /
Dat ghy wat recht is / doet altijt.
Godt niet veracht / maer eert en vreest /
In al v doen en laten meest.
Die hem in sonde / en schant verloopt /
De straf daer van hy meest becoopt /
Jae zijn Kints kinderen maecktse wel
Veel onghelucx / en fhuys rebel.
Hoven volgen / oft dienst der Heeren /
Is een catyvich / ende groot verseeren /
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Ende een swaer servituyt beseven /
Op anders tafel en cruymen te leven .
By een mensche verstaet den sin /
Quam Doot en Sonde ter werelt in /
En om die sonde by een ghedaen /
Moeten alle menschen de doot ontfaen.
Der Leeuwen jacht is altoos int foreest /
Naden wilden Ezel aldermeest /
Dus zijn de armen soo 'tmach blijcken /
Het aes ende 'tvoetsel vanden rijcken.
Giften te nemen is groot te misprijsen /
Het verblint de ooghen vanden wijsen /
En verwandelt dickwijle om 't ghewin /
De herten vanden rechtveerdigen sin.
Niemant mach comen totten lichte claer /
Die altijt de duysterheyt wil volgen naer /
Noch oock mede Christum ghecomen by /
So wie dat inden wech des Duyvels sy.
Niemant so goet tsy Wijf of Man /
Die hem van sonden suyver beroemen can /
Seg ick my selven van sonden vrij /
Ick dole / geen waerheyt en is in my.
Pijnt so te leven in de aertsche erven /
Dat ghy oock Gode moecht sien int sterven /
T'uwer sielen salicheyt in uwer noot /
So dat v mach helpen zijn bitter doot.
Niemant en sal nae mijnen raet /
Hem selven toelegghen hooghen staet /
Hy en ware daer toe gheroepen te voren /
So Aaron van Gode was vercoren.
Esaias doet ons allen vermaen /
Den quaden sal worden belet ghedaen /
Dat hy Gods glorie niet en sal sien /
Maer al dat Gods is sal van hem vlien.
Te rechte en sullen sy na dit sterven /
Nemmermeer pijne inder helle derven /
Die niet en willen in dit leven /
De sonde haten / en tquaet begheven.
De menschen werden verwoet int schijne /
8
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Nemmermeer en laet v gheschieden /
datstu berispet ander lieden
Van misdaden / zijt dees reden vroet /
die ghy dickmalen selve doet.
766
Die den bock beveelt zijnen wijngaert /
Ende den soch 't warmoes hof bewaert /
Ende beveelt t'huysraet zijnder amyen /
Sulcke sietmen selden wel dyen.
Daer zijn veel menschen op Eerden /
760 Hoe sy meer wercken / sy armer werden /
Tis al verloren wat hy doet /
Als Godt niet wil gheven den spoet.
Die wil springen tegen yemants danck /
Voorder dan zijnen stock is lanck /
765 Ist over eenwijde graft te doen /
Dickwils crijcht hy modder in zijn schoen.
Waren daer nemers int ghevoech /
daer souden ghevers wesen ghenoech /
die nemers zijnder veel int ghetal /
770 daerom maecken sy die ghevers val.
Sparen is altijt seer wel goet /
Voor den ghenen diese by tijden doet /
Want die spaert met ydele vaten /
dickwijlen so coemt hy te laten.
776
So wie dat deucht in deuchden vertreckt /
Ende alle ondeucht met deuchden deckt /
Geschiet hem deucht dat is wel recht /
Want hy is voorwaer der deuchden knecht
Wat is droncken drincken sonder maet /
7S0 Maer Gods toorn / der werelt haet /
Verliesen ghelt / Lant / goet / en eere /
Verdoemen lijf / en siel teghen den Heere.
Als v vriendt heymelick yet seyt /
Eenighe dinck dat uwer misteyt /
786 Des en suldy gheensins niet vergheten /
Maer hem altijt grooten danck weten.
Laet ons al dincken op de bitter doot /
Want het al sterven moet cleyn en groot /
Ende wy moetent hier altesamen laten /
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Wat sal ons spijs / dranck gnelt en goet dan baten.
Vrientschap die op het geven staet /
die dunckt my te zijn harde quaet /
Want als dat gheven voorby is ghegaen /
So is de vrientschap alle vergaen.
796
De Waerheyt is na den Hemel ghevloghen /
de Trou is over het Meyr ghetoghen /
de Gherechticheyt is gantsch verdreven /
de Ontrou is i n de Werelt ghebleven.
Heus van seden / soet van monden /
soo Trou van handen / goet van gronden,
dat zijn vier lieffelicke saken /
die een Mensch behaechlick connen maken.
Verheft dy niet i n hoochmoet ende pracht /
Als ghy hebt verworven groot goet en macht /
806 'Tgheluck is onstadich siet voor dijn /
Oft anders sult ghy licht bedrogen zijn.
Vroomheyt en deucht laet dy meer ghevallen /
dan gout / silver / goet lant met allen /
Want als ghelt en goet van dy scheyt /
810 Vroomheyt en deucht dy alleen gheleyt.
Ghedenckt den armen tot aller tijt /
Wanneer ghy van Godt ghesegenet zijt /
Anders sal dy sulcken lijden overcomen /
Alsmen vanden Rijcke-man heeft vernomen /
816
Cleyne gheloove so gheeft den Man /
Die dy voor ooghen schoon spreken can /
Want menich dickmaels anders spreeckt /
Dan hem zijn eyghen herte wtbreeckt.
Hoopt op Godt alleen / wilt hem betrouwen /
820 Op Menschen vernuft / en toeseg wilt niet bouwen /
Godt is alleen der vromer Heylant en Heer /
Sonder hem is gheen gheloove ter Werelt meer.
Clapt niet te veel maer aenhooret wijs /
dan wort dy gegheven eer ende prijs /
825 Met swijghen men niemant crencken can /
Clappen veel / brengt i n lijden menighen Man.
Als v een claghe cornet te vooren /
So sult ghy beyde syden hooren /
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Ende dat recht te rechte voorsien /
Eer ghy vonnisse gheeft van dien.
Die een vreck Man / maeckt zijn despencier /
En van een quaet fel Man zijn portier /
Ende verraders neemt in zijnen rade /
Trout een licht Wijf / 't gaet hem altijt te quade.
DE L E E R I N G H E N ENDE S P R E U C K E N OP SESSEN
GHEMAECKT ENDE GHECOMPONEERT.
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840
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850
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Verleent dy Godt een tamelicke ghelucke /
So wacht dat v ghiericheyt niet en drucke /
Na rijckdom peynset niet al te seer /
Op dat dyn gheluck niet weder en keer /
Want sorghen en is niet altoos goet /
Het maeckt dick een bedroefden moet.
Al toont v de Werelt een schoon ghestalt /
Blijft niet verblint in haer ghewalt /
Laetse varen / voecht v totten wech des Heeren /
Sydy i n haer dool-hof wilter ras wt keeren /
Want eeuwich te dolen is een zwaer verdriet /
de werelt is ydel / ghy broos als een riet.
De Ouderdom is een letsel seer quaet /
Van kinderen / van vrienden is sy versmaet /
Nochtans begheeren wy alle out te zijn /
Ouderdom baert hoesten / stenen ende pijn /
de ganck faelgeert / dies men mach aenschouwen /
dat over al versmaet is den ouwen.
Wie veel samelt en hem selven niet wel doet /
die versamelt voor ander lieden goet /
die sullent verbrassen ende verbruysen /
Want tzijn seer schandelicke abuysen.
die hem selven niet goet doen en can /
Hy vaert daer heen / en is nemmermeer vrolick man.
Tgoet maeckt moet / en brengt swerelts eeren /
Maer noch veel meer de vreese des Heeren /
de vreese des Heeren gebreeckt doch niet /
Tis oock geen behoef dat haer hulp geschiet /
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de vreese des Heeren is een gheseghent hof /
daer is niet schoonder als sy / dus scheyter niet of.
866
Vermijdet de sonde ghelijck een slanghe /
Comt ghy haer te na / sy steeckt v eer langhe /
Haer tanden zijn als Leeuwen tanden /
Sy dooden den Menschen met schanden /
Een yeghelijck sonde is als een scherp zweert /
870 E n verwonden dat niemant heelt noch cureert.
Wie hem ter ghemeente te dienen w i l spoeyen /
Hij dede beter dat hy de gansen ghinck schoeyen /
Die de Ghemeente dient dattet elck past /
Tis niet mogelijck al had hijt noch so vast /
875 Dat den eenen goet dunckt / dunckt d'ander quaet.
Dus gaet daghelicx der Ghemeenten staet.
Dient Godt vier uren alle daghe /
Dry uren neemt voetsel t'uwen behaghe /
Slaept seven uren / of condt ghy min /
880 Twee uren moecht ghy verscherpen den sin /
Wilt den tijt dus soetelicken kiesen /
So en sult ghy siele noch tijt verliesen.
Niemant weet waer hy een vrient heeft /
Dan eert den Mensche in noode gheeft /
886 Alsdan wert de rechte vrient bekant /
E n die valsche wijckt hem vander hant /
Wel hem die vrienden heeft vele /
Wee hem die zijn troost in vrienden staet gheheele.
Hadden wy allegader eener ghelooven /
890 En de waerheyt de loghen ghinck boven /
Goede vrede / eenen recht gherichte /
Een elle / een mate / eene ghewichte /
Een munte / ende daer by goet ghelt /
So wast inde Werelt wel ghestelt
895
Wie houden wilt trou ende gheloof /
Die come niet seer dick te Hoof /
Want oftmen daer veel vrienden vint /
Die trou zijn / alst is voor de wint /
Maer so haest / 't ghelucx radt omkeert /
900 Gheen trou / een armen vrient logeert.
Een Kramer die niet gheerne liecht /
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906

910
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935

940

Een Jode die niemant en bedriecht /
Een water dat niet schade vloot /
Een Wolf die gheen Schapen doot /
Ende een woeckenaer sonder ghelt /
Dat zijn vijf groote miraculen ghetelt.
Als ghy i n eens vrients huys gaet /
Daermen v vriendelicken ontfaet /
Immer en sitter toch niet al te langhe /
'Tsy door bede ofte door bedwanghe /
Want versche vis en verre maghen /
Stincken dick ten derden daghen.
Een vrome Vrou is veel eeren weert /
Daer sy wandert ende verkeert /
Een eerbaer vrouwe is van seden schoon /
Een eerbaer vrouwe is haer Mans croon /
Een edel vrouwe goet van natueren /
Haer prijs sal zijn boven alle figueren.
E n wildy niet inder assche vallen /
So wacht v voor tonghen die schoon kallen /
Die Applen zijn niet al van binnen schoon /
die van buyten hebben een goet vertoon /
Maer dickwils zijnse van binnen quaet /
die van buyten hebben een schoon ghelaet.
Een yeghelick mercke wel ende besie /
dat hy zijn hofken wel wie /
die menige w i l van menich spreken /
Maer dat sy aensaghen haer eyghen ghebreken /
Wat daer voormaels van hen is gheschiet /
Sy souden swijghen / en spreken niet.
Vreese die maecket een domme sinne /
En Armoede die brengt wijsheyt inne /
Hoe sou de hy weten goet ofte quaet /
Eener diet altijt voorspoedich gaet /
Maer die van beyden heeft beproeft /
die weet wat een yeghelick behoeft.
Och hoe wijs is hy die daer gaert /
Teghen de langhe reys ende hene-vaert /
Want het is een so dwaes verbeyden /
diet al op zijn dootbedde sal bereyden /
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Wilt doch dese woorden wel versinnen /
Op dat ghy de sonde moecht verwinnen.
Slanghen en podden zijn een fenijn seer quaet I
Maer beveynsde vrienden noch meerder schaet /
die met schoone woorden spreken sonder meene /
Men vinter huydensdaechs meer dan eene /
Want daer is ter Werelt geen arger fenijn /
dan vrient te schijnen en vyant te zijn.
Des Werelts dienst is cleyn ende smal /
Haer loon is dickwils groot ongheval /
Watmen door of voor haer heeft ghedaen /
Men sal noch danck noch loon ontfaen /
Al hadmense duysent jaren ghedient /
Int eynde en wortse niemants vrient.
Wat mogen de dwase toch lusten /
die met recht wel moghen rusten /
dat sy partije willen draghen /
Met den ghenen die hen niet en vraghen /
Ende ter noot hem souden afgaen /
Ghelijck den gheen die hem niet en bestaen.
Als ghy gheproeft hebt eenen vrient /
die v wt rechter trouwen dient /
dient die weder wt rechter trouwen /
En laet v gheen arbeyt rouwen /
Want daer een ghebreeckt van desen /
En mach geen oprechte liefde wesen.
Swijghen / swijghen is de oorde mijn /
Swijgen doet my swijgende zijn /
Swijghen is een so edelen deucht /
Swijghet dat ghy wel swijgen meucht /
Het is waerlicken een wijs man /
die tallen tijden swijgen en spreken can.
Twort somtijts gheacht voor grooter eeren /
dat die dochters danssen en springhen leeren /
met sonderlinge treden erom ende recht /
Van desen den Propheet Esaias secht /
Waer ontuchtich danssen ƒ en sulck ghenoecht is /
daer is des duyvels processie ghewis.
Wie op drooghen Lande wil schepen /
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En water om meten i n een seef gaet slepen /
En op 'twater zijn dorschvloer w i l maken /
Ende den drecke wasschet vaecken /
Ende hem met snoode hoeren verkeert /
met schande en schade wort hy onteert.
985
Leven / schat / ende grooten ghewinne /
Verkeeren menigen zijn hert ende sinne /
Seer selden can hy wesen vroet /
Die altijt denckt te garen groot goet /
Want niemant weet nacht ende dach /
990 Hoe langhe zijn leven wel staen mach.
Hy is seer wijs die Godt ghevinnet /
Hy is wijs die hem selven kinnet /
Hy is wijs die hem hoet voor sonden /
Hy is wijs die goet en quaet can gronden /
»96 Hy is wijs die om den dooden niet en sucht /
Hy is wijs die quaet gheselschap vlucht.
»
Als wy daer somtijts minst op achten /
So overvalt ons de doot met crachten /
Want den doot mach niemant ontvlien /
ïooo Sterven moet eens van ons allen geschien.
Cranck en broos / is smenschen fondatie /
daerom waeckt en bidt tot aller spatie.
Het weerschap is onder tijden seer goet /
Want sy de vrientschap vermeeren doet /
1005 Ende onder de anderen is sy quaet /
Want sy met twist dickwils vergaet /
daer de quade onnutte droncken zijn /
daer neemtet selden goeden fijn.
Drincken verderft menich goet mans kint /
ïoio Onder dronckaerts men tquaetste geselschap vint /
Tis al crijcht ghelt / dan sullen wy v toeven /
drincken maeckt veel hoeren en boeven /
door drincken verliestmen zijn verstant /
daer wt comt vechten / en der hellen brant.
1015
Als ghy uwen vrient wilt corrigeren /
Ende zijne ghebreck hem blameren /
dat suldy soetelick / en heymelick doen /
Anders so mochtet hem seer verfoen /
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soete w o o r d e n g a e n b e t e r i n I

Want
1020

S y vermorwen en versachten

den sin.

Sich voor dich / mensche sich voor dich
Want
dat

die t r o u w e die is so w e y n i c h

is n u

doet m y
1025

den

wereltschen

staet

goet / i c k doe dijner

/

quaet

doet m y eere / i c k doe d i j n e r l a c h t e r
Set m y v o r e n / i c k sette d y

/

/

/

achter.

Weest o n d e r d a n i c h d' Overheyt ende m a c h t /
S y is ingestelt door die Godtlicke cracht /
Want
1080

wie hem

Wederstaet
Maer

doet

daer

tegens opposeert

d a t G o d t heeft
goet / ende

bemint desen

/

S o derft g h y voor h a e r ghewelt niet
O
1035

Mensche / O

Edel

fraey

/

daerm^n

/

van

hier

reysen

ghy dan anders

vreesen.

creatuere

A l s die tijt c o m t / ende d i e u r e
Hebt

/

gheordonneert.

moet

g h e e n goet

/

d a n hooghe H u y s e n / L a n t / Sant / en
S o isset seer a r m e l i c k e n m e t v
Haet dat
ïwo

Zijt

quaet

vriendlick

/ en hanget

/ wilt

niet

goede

aen

i n hoochmoede

Zijt v i e r i c h i n d e n Gheest tot
schicket v altijt n a

Ghelt

ghestelt.

L a e t B r o e d e r l i c k e liefde b y v d u e r e n
Ende

/

/
staen

/

aller uren

/

d e n tijt /

I n Gode wesende altijt verblijt.
1046

M e n vindet gheschreven

int

Latijne

/

N i e t v o o r w e l d o e n en blijde zijne /
W a n t h y i s seer wijs ende w e l gheleert /
die alle d i n c k ten besten keert /
H i e r o m w i l t alle d i n c k ten besten
1060

Ydele w o o r d e n ende
Geeft

1055

vouwen /

So s a l m e n v i n grooter eeren h o u w e n /
geen

onnutte

reden

Laetse oock gheensins

by v blijven

Want

tot

sy den

Mensch

boosheyt

Ende verleyden h e m inder Hellen
des

/

gehoor / sy verderven goey

H e e r e n woort / hebt

seden

/
drijven
gront

altijt i n d e n

/

mont.

W i e m y begrijpt / die sie eerst op h e n /

/
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1066

1070

1076

loeo

1085

1090

1096

Ende laet my blijven die ick ben /
Maer is hy van alle sonden vry /
So spant hy een Croone boven my /
Hy behoeft voorwaer een vaste schilt /
die alle dinck verantwoorden wilt.
O doot ghy zijt een onweert gast /
Ghy comt alsmen daer niet op past /
Och die dan na Gods gheboden heeft gheleeft /
Ende een goede consciëntie heeft /
die en derf dan niet vreesen en sorghen /
Want de doot en w i l niemant borghen.
Doen ick veel hadde / en conde gheven /
doen moest ick met den vrienden leven /
Maer nu is my dat goet ontgaen /
Nu zijn my die Vrienden afghegaen /
de buydel is my geworden licht /
Sy sien my wel maer sy kennen my nicht.
Och vrient het is so dickwils gheschiet /
Die niet en heeft men gheeft hem niet /
Ende wie van niet comt tot yeten /
Den armen wilt hem altijt verdrieten /
Want die geven noot om den wille van Godt /
Die wt den broot-korf zijn gheschodt.
Menich Man doetmen aen groote eere /
Om dat hy aen heeft costelicke cleere /
Ende heeft ter werelt ghelt en goet /
Daer toe i n als geluek ende voorspoet /
Maer waert dat hem die fortuyn wende /
Zijn eere soude haest nemen een ende.
Wie zijne ghelt aen loose Hoeren lecht /
Ende doode luyden te schijten dreght /
Ende zijn lant met kieselinghen saeyt /
Ende dorre wisschen af maeyt /
Die selve doet ghewis vier stucken /
die hem selden wel dijen ende ghelucken.
Vrient ghy moet voor v sonden sorghen
Ende leven als oft ghy soudt sterven morghen /
Want weldoen is den Mensche noot /
Wy en hebben niet sekers dan de doot /
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1100
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d a n den dach /
en mach.

des w i n t e r s z i j n g h e l t verteert /

Ende hem

somers met

v o g e l v a n g e n gheneert

E n d e i n d e n Herfst die v i n c k e n w i l v a e n

/

/

H e e r e G o d t hoe m a c h t i n z i j n k e u c k e n s t a e n /
Ick

s a l t v s e g g h e n a l s o n d e r spot /

Magher-man
H05

roert aldaer den

pot.

T u s s c h e n twee W o l v e n e e n

S c h a e p vet /

T u s s c h e n t w e e V o s s e n e e n C a p p o e n gheset /
T u s s c h e n twee K a t t e n e e n M u y s k e n d a n /
Segt m y n u die t e r w e r e l t

leeft /

W i e n v a n v i e r e n d e beste heeft.
1110

W i e v o o r t w i n t i c h j a r e n niet s c h o o n e n w e r d t /
E n d e voor d e r t i c h i a r e n niet sterck e n herdt /
V o o r veertich i a r e n niet

verstandelijcke

/

N o c h voor vijftich i a r e n niet rijcke /
Ick
nis

segge v r y e e n y e g e l i c k e n d i t te v o r e n /

A e n d i e n is a l l e h o p e v e r l o r e n .
O M e n s c h e n v a n a e r d e / doot h i e r v a e r t s c h e l e d e n /
G u l s i c h e y t / H o e r e r y / a l d a t o n r e y n is w i l t v e r t r e d e n /
W a e c k t o p e n weest i n d e n Geest n i e u h e r b o r e n /
E n leeft a l s G o d s k i n d e r e n w t v e r c o r e n /

1130

B e m i n t v Broeder wt rechter trouwen
So sult g h y die H e m e l s c h e
DIE

SPREUCKEN
GHEMAECKT

Al
Dat

Acker

ENDE

LEERINGEN

ENDE

watmen voor den

/

bouwen.

Schoorsteen

siet /

s a l m e n lichtelicken v o o r t k a l l e n niet

/

S o w i e i n het g h e s e l s c h a p w e s e n w i l /
1125

D i e s a l h o o r e n s i e n ende z w i j g h e n s t i l /
W a n t die a l l e w o o r d e n n a v e r c a l t /
M e n i g h e groote l o g h e n h e m o n t v a l t /
Beter
Dan

1180

is a l z w i j g e n d e

te

verdragen /

m e t s p r e k e n te o n t f a e n

OP

ACHTEN

GHECOMPONEERT.

veel

plagen.

S o veel g h y m e u c h t / i n s t i l h e y t leeft /
G h e e n h o o g e n staet te seer aencleeft /
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•
1140

1145

1160

1155

U60

nes

1170

Want daer die sloten hoochste staen /
De donder coemt vast meer van daen /
Oock Heeren huldt seer haest vergaet /
Dus 't beste leven / aenhoort mijn raet /
Is dat elck een wel stil en vry /
Met zijne gheluck te vreden sy.
O Edel Mensche bedencket dy wel /
En weest ten dienste Gods seer snel /
Dienstu der Werelt du sulste gedoogen /
Als ghy moecht sien met dijne ooghen /
Die Werelt / de vyant / en dat vleys
Als dese dry hebben haren eys /
So blijvet de Edele Siel verloren /
Die Godt vriendelick heeft wtvercoren.
Hier aen spreeckt Christus ghebenedijt /
Salmen kennen dat ghy mijn Jongheren zijt /
Ist dat ghy malcander Liefde wilt toonen /
So ick ghedaen heb uwen persoonen /
Op welcke woorden Paulus doet verclaren /
dat Christus / als wy noch zijne Vyanden waren /
den doot voor ons allen heeft ghestorven /
En ons een eeuwich rijck by zijn Vader verworven.
Niet te kennen en niet te willen leeren /
Niet te winnen / en veel te verteeren /
Qualijck te betalen / en veel te copen /
Op levende luyden goet te verhopen /
Vreemde saecken veel te bedrijven /
Vele te doen bij rade van Wijven /
Luttel goeden en vele kinder /
dat brengt den Mensch in groot hinder.
Het is voorwaer een verstandich Man /
die zijn tonghe wel bedwinghen can /
Want veel te swijghen is groote const /
Veel te clappen maeckt groote ongonst /
daerom snoert v mont / en leert zwijghen /
die veel clapt / die moet veel lieghen /
den goeden is haest zijn eere benomen /
Och tis langh / eer hy daer weer aen can comen.
Wie altijt volcht zijn eyghen hooft /
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E n goeden raet niet veel ghelooft /
die gheluck ende heyl acht ellen /
Sal haest zijn verderfnisse sien /
Een wijs Man vrients raet niet veracht /
1175 Waer veel raet is / is gheluck en macht /
wee den Heer die liever ommegaet /
Met een Pyper als met een trouwen raet.
Die Mensch die niet en heeft hier leeren sterven /
Eer hij sterft / die wel*) den doot bederven /
1180 Ghedenckt dit ghy Menschen allegare /
dat sterven moeten wy voorware /
Maer die ure is ons al onbekant /
Wy moeten van hier in een ander Lant /
Hy is wijs die leeft so hy sterven wilt /
1185 Want tegen den doot en is geen schilt.
Alle dinck is onderdaen den ghelde /
Die ghelt heeft crijght veel ghewelde /
Dat is nu gheworden seer ghemeene /
Men vint der stede meer als eene /
1180 Daermen hantsmeringh gaerne opneemt /
Daertoe veel doet dat niemant beteemt /
Ghelt / nijt / vrientschap / gewelt en gonst /
Breken nu recht / segel / brief en const.
Een saechtmoedich tonge den toorn breeckt /
1195 Een toornich sot / haestelicken spreeckt /
Welcke sot gaern tot toorn is bereyt /
Daer wt coemt dick groote onsinnicheyt /
Den toorne hindert eens wysen moet /
Die toornighe weet niet wat hy doet /
ïaoo Den toorn salmen myden met alder vlijt /
Zy cort de Menschen leven ende tijt.
Men plach te staen na eer / en trouwen /
Dat was onder Mannen ende Vrouwen /
Maer oncuyscheyt / overspel / en hoererye
1205 Oock woeckeren / stelen / met simonye /
' Vloecken / en zweeren / by Godts wonden /
Droncken drincken / springhen / en sulcke sonden /
*) Lees: wil.
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1210

1216

1220

1225

1230

1235

1240

1246

Pleeghtmen nu vanden avont totten noene /
Recht oft zy haer selven wilden verdoene.
Wat mach daer wesen booser fenijn /
Dan vrient int schijne / en vyant te zijn
Wachtet u altoos voor die Catten /
Die voor lecken en achter cratten /
Schoone woorden met cleyne gonste /
Is groot bedroch met cleyner conste /
Want op Aerden en is gheen beter list /
Dan sulcke die zijn tonge meester ist.
Men siet dagelijcx voor onse oogen
Dat wy van sterven niet hooren mogen /
Dit doet eylacy / ons sondige Consciëntie /
Oock Godts oordeel / ende zijn sententie /
Daertoe onse wanhope tot Godt /
Maer ghelooft in den Heer / hout zijn ghebodt /
Laet af van sonden wilt u bekeeren /
So sal Hel / Doot / Duyvel / noch oordeel u verveeren.
Die beste vrient al diemen hier vint
Dat is / die vrients siele bemint /
Want aen de siele ist al belanck
Het Lichaem is niet dan een stanck /
Die als een domp / oft roock overdrijft
Maer de Edele siele die altijt blijft /
Daer by zijn wy alle seecker en gewis
Dat Godt den alderbesten vrient is.
Wat is ter werelt den meesten prijs
Metten sotten sot / metten wijsen wijs /
Godt te beminnen ende naeu te ontsien
Sonde te schouwen / schande te vlien /
Van zijne vyanden wel te spreken
Ende zijn leet niet alle te wreken /
Die dit so dede / Godt soude hem geven
Eewige blijschap na dit zware leven.
O mensch leeft na de geboden ons Heeren
Wilt van sonden tot deughden keeren /
Want Christus heeft ons den Wech bereyt
Die totten eewigen leven leyt /
Den dach des Oordeels coemt met haesten groot
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Wy hebben niet sekers dan de doot /
Leeft wel / so en dorf dy voor hem niet sorgen
Want als den doot coemt / wil hy niet borgen.
Van als dat de werelt heeft in haer behout
Silver is goet / maer noch beter ist gout /
Den Jaspissteen moetmen voor 't gout loven
De deught gaet den Jaspissteen ver te boven /
Dus soecket die deught / volcoemt mijn gebodt
Voor de deught / en is niet beter dan Godt /
Dus wy snoode menschen ter Werelt binnen
Laet ons Godt boven alle beminnen.
Als my mijn vrient om leenen bidt
So wete ick wel te voren dit /
Leen ick hem niet / so heb icx toren
Leen ick hem / so hebbe ick verloren
Beyden / mijn geit / ende mijnen vrient
Nochtans en hebbe icket niet verdient /
Dus heb ick noch liever den eersten toren
Dan beyde mijn geit / ende mijn vrient verloren.
Wie hem beroemt van een deughdelick leven
Is dwaes / want het werck can getuyge geven /
So wie hem beroemt van eenige daet
den prijs / oft loon / zijnes wercx ontfaet /
Men kent elck hert wt zijns herten gront
Is Godt in u hert / so is hy in u mont /
'Tgelaet van buyten salmen wel versinnen
Want het wroeght dickwils 't verstant van binnen.
Giericheyt heeft de werelt so bedwongen
daertoe is de wijsheyt gantsch verdrongen /
Niemant leeft althans in liefden accoorden
Men kent niet meer der Apostelen oorden /
die hadden genade liever dan geit
Maer nu is sulcx alomme gestelt /
En het is des Werelts gemeene loope
Ghenaed en aflaet is om geit te coope.
Praet weynich en maecket dat waer
Borght niet te veel / of betaeltet claer /
Weet veel / wilt weynich gewagen
Antwoort niet op alle de vragen /
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1300

1305

1810

1815

1320

Ende mercket even wat dijn renten sy
En houwet dy vromelick daerby /
Ende teeret oock passelicken te mate
So gaetstu eerlicken op de strate.
Tis beter te gaen ter droever sale
dan tot eenen blijden avontmale /
dien raet is salich / wel oversien
Want in die dagen van melodien /
En sult ghy u niet ongedachtich maken
Van quade dagen / die druckich naken /
denckt altijt op u laetste stonden
Ghy sult u wachten / te bet van sonden.
Ghy en sult niet / my wel verstaet
Met alle menschen hebben raet /
Ende wilt oock alle vrienden niet
Naeckt ontdecken wat uwer geschiet /
Want kont ghy u selven niet bedwingen
Te heelen u eygen secreten en dingen /
Seght my toch Mensche / hoe soude dan /
Hem bedwingen connen een ander Man.
O Rijckdom hoe schoon ghy blinckt int schijnen /
Men is u vercrygende met grooter pynen /
Met vreesen besitmen u hier int leven /
Met drucke so moetmen u begeven /
Thert is u eewelick vermoeyet / gequelt /
Vol sorgen ontregelt / ende ontstelt /
So d'Evangelie wel oorcondet datte /
T'herte is altoos ontrent den schatte.
Sterven / sterven is ons dat lesten /
De Heere die ons herten besit weet t'alderbesten /
Dat menschen hert is slim ende boos /
Daerom laet ons Godt vreesen altoos /
Ende bedencken de toecoemst ons Heeren /
Ende ons van goeder herten bekeeren /
Want de sententie sal gaen seer snel /
Den Goddeloosen qualick / ende den goeden wel.
Ten is geen sonde rijck te syne /
Maer dit is sonde tot allen termyne /
Den rijckdom qualicken te gebruycken /
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Tot Hooverdy / vreckheyt / en gulsige buycken /
D'outvaders waren oock rijck / leefden als de wyse /
Godt vergont ons niet te nutten goe spijse /
Of te drincken goeden Wijn oft goet bier /
Maer met maten salment gebruycken bier.
1330
Mattheus seyt wilt niet besitten i n u ghewelt /
Gout noch silver '/ Tresoor noch geit /
Want so den Kemel tot geenen tyden /
Deur t'gat der naelden niet can glyden /
So ist onmogelick en zwaer altoos /
1336 In den Hemel te comen den rijcken boos /
Want den Wegh is nauw / strang en zwaer /
Daermen ten Hemel in gaen sal voorwaer.
Men vint geschreven tot een eere /
Dat den genen doolt herde seere /
13*0 Die niet also blydelick een dinck /
Weder geeft also hy dat ontfinck /
Condy niet zijt hem dancklijck daer af /
Den ghenen bysonder diet v gaf /
Wilt hem altijt danckbaerheyt toonen /
1346 Daer me hebdy hem alsdan gaen Iconen.
Wat batet Schriftuere hier ghelesen te zijn /
Als wy ons niet beteren in corten termijn /
Hoe derren wy dat pont anvaerden /
Als wy geen profijt doen en begraven ter Aerden /
1350 Daeromme beschrijft ons Jacobus bloot /
Het gheloove sonder werck is die doot /
Twerck dat Godt van ons w i l hebben gedaen /
Dats helpen den armen / Weduwen / Weesen bystaen.
Wt liefden heeft ons Godt al wtvercoren /
1866 Wt liefden is hy opter werelt gheboren /
Wt liefden heeft hijt al ghemaeckt /
Wt liefden heeft hy den doot ghesmaeckt /
Wt liefden is hy vander doot verresen /
Wt liefden heet hy my zijn kint te wesen /
1360 Wt liefden wert hy onser alle ghelijck /
Wt liefde geeft hy my zijns Vaders Rijck.
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DIE SPREUCKEN ENDE LEERINGHEN OP THIENEN
GEMAECKT EN GHECOMPONEERT.

1865

1870

1875

1380

1385

1390

1395

O Edele ghesellen van hooger aert /
Siet dat ghy den penninck spaert /
Men mach daer stout me te marckt loopen /
Ende alle dinghen daeromme coopen /
Peynset doch om den ouden Man /
Die niet en heeft isser qualicken an /
Want wie dat den penninck niet en heeft /
Hy lijdet ghebreck soo lange hy leeft /
Is veracht ende verschoven in alle staet /
Waer hy comt en waer hy gaet.
Laet v onderwijsen in v ionghe daghen /
En wilt altoos na leeringhe vraghen /
Want als een Man comt tot zijn oude /
So wast in hem leeringhe menichfoude /
En sal leeringhe altoos meer vinden /
Noyt man en vont der leeringhe inden /
So wie dat leeringhe gaerne hoort /
En die haer can onthouden voort /
Het en sal nemmermeer also gaen /
Dat hy daer schande of schade sal af ontfaen.
Waer was een nydich mensch deghelijck vet /
Waer was een nydich oyt sonder dubblet /
Waer was een nydich schoon van coluere /
Waer was een nydich goet van natuere /
Waer was een nydich oyt sonder smerte /
Waer was een nydich / paeys denckende in zijn herte /
O nydighe tonghe hoe salt dan met u gaen /
Als ghy d'eewighe pijn sult moeten ontfaen /
Ghy hebt met u tong ghedoot man ende vrouwe /
Ghy doet u selven die meeste rouwe.
Een Jonckman al sonder bedwanck /
Een Christen in het gheloove seer cranck /
Landsheeren op haren volcke fel /
Papen die wyven houden wel /
Schoone vrouwen te nauwe ghewacht /
Een wael en duyts t'samen op een jacht /
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Een huwelijck al sonder voorraet /
Een coopman die te vele bestaet /
Dat bennen acht saecken en waeren /
Diemen selden siet wel vaeren.
Och haet ende nijt du biste soo groot /
Die liefde en vrientschap is over al doot /
Ja mochten die benyders elck breken een bien /
Men soude daer menich hincken sien /
Wie oock can lieghen / vloecken / en sweeren /
Sal hem deser werelt wel connen gheneeren /
Men roept nu niet dan geit / geit /
Alleens hoe dat den man is ghestelt /
Hebt ghy gheen geit of goet gheloven /
So wort ghy van alle man veracht en verschoven.
T'is al na geit dat elck doet vraghen /
T'gelt doet costelijcke habyten draghen
T'gelt doet casteelen en sloten bouwen /
T'gelt doet oorloghen / vechten en houwen /
T'gelt maeckt arme ghesellen stout /
Met geit crijghtmen wensch en ghewout /
Tghelt doet alle begheerten snellen /
Tghelt ontbindt de Catte de bellen /
Tghelt is het eynde / en het beghinne /
Die gheldeloos is zijn vrienden zijn dinne.
Schande / schade / ende oock onghewin /
Can veel bedorventheyt brenghen in /
Als die bedorvene dan wort out /
So wort zijn commer seer menichfout /
Want inder Jonckheyt salmen bejaghen /
Datmen behoeft in die oude daghen /
Die in zijn jonckheyt ghenoech heeft /
Ende dan tot zijnen ouderdomme leeft /
Ende dan ghebreck heeft van goede /
Die heeft dan tweedobbelde armoede.
Een yder hout zijn tonghe in zijn behoet /
Ende en bedroeft niet uws naesten ghemoet /
Met Oordeelen ende met blasphemeren /
Daer veel craaets wt can regneren /
Weest Gods dienaer / en uws naesten knecht /
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Laet alle Menschen onversmaet / doet elck recht /
Loopt ghy altijt op de rechte bane /
Lydet u met een yder in liefden te stane /
Also leert Paulus zijn Ghemeynte reyne /
Dat sy hier op soude achten / groot en cleyne.
Voor den Richterstoel Christi salmen verstaen /
A l smenschen doen / wat sy hebben misdaen /
Met prijs en eer sal hy de goede verstercken /
Die na t'Leven ghewracht hebben in goede wercken /
Ende de boose sullen beschaemt worden vanden Heere /
Voor haer ercheyt / pynigen / ontfaen pynen seere /
Daer huylen sal wesen / en knerssen der tanden /
E n eeuwich wee / met wringen der handen /
Och hoe onghelijck salt daer weerden /
Hy oordeelt recht / diet al deursiet op eerden.
Clappaerts zijn quade lachterlicke dieren /
Zy dencken altijt op een anders schoffieren /
Want sy zijn arger en slimmer als honden /
Sy slaen den goeden int herte wonden /
Een clappaert is voor schoone int schijn /
Van achter so steeckt hy zijn fenijn /
Sy hebben menigen mensche gheschent ƒ
Vrientschap van lieven / is door haer geënt /
Hy is ghelijck den Scorpioen int achten /
Tegen een clappaert / en is gheen wachten.
Des Menschen arbeyt is niet dan smert en verdriet
Alsmen dagelij cx by experientie weisiet /
Deen hoopt veel goets / de ander heeftet te bat /
Niet beter dan eten en drincken / secht Salomon plat /
In vrolickheyt der sielen / tcomt van Gods hant /
Die nemmermeer sat is / leeft een beestelick verstant /
Dus niet beter dan weldoen en hier vrolick te leven /
Want het is een gave van Gode ghegeven /
Die van tgene sy hebben eten en drincken /
Tgoet matich ghebruycken / sal niemant crincken.
Tot seventich Jaer wort ons tijt gerekent /
Als David ons claerlicken aentekent /
A l doetmen nu daer so weynich op dencken /
W y voelent selve hoe wy dan crencken /
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Ist dat wy tot tachtentich connen gheraken /
Wat doen wy anders dan croechen en craken /
Alleman bennen wy dan inden weghe
Och wat ghy dan doet tis al t'ondeghe /
V leven is niet dan een onghemack /
Tis wout ghy slechts heen / ghy hebt den sack.
Die wel ghepluymt is / wert seer gheeert /
A l waert slecht / boer / ende ongheleert /
A l waer hy een quaetdader ofte dief /
Gheeft hy van zijn pluymen men heeft hem lief /
Die niet en heeft can geen goet doen /
Al waer hy de wijste int bevroen /
Zijn wijsheyt is oock luttel geset /
Die niet en sorcht / crijcht d'aermoede te bet /
Die niet en heeft / en w i l alle dagen
'Tgheselschap volgen / hem naken plagen.
Ist dat ghy achter rugge spreken hoort /
Van v vrient qualicken of leelicken woort /
Daerop wilt antwoorden so ghye /
Meynt het alderbeste / en schoonste te sye.
Tot uwes vrients eeren ende baten /
dat en suldy geensins naelaten /
So sal hy hem (als clapper) schamen dan /
En te bet swijgen nu ende voortan /
Oock te doen / of seggen eenige dingen /
die hem / oft yemant mocht tot schande bringhen.
Huyden is de mensch / jonck / schoon en lanck /
Morgen is hy seer zwack ende cranck /
Seer haest moet hy den doot sterven /
E n als een bloem des velts verderven /
Wat helpt den rijcken hier zijne goet /
Ende den Jongelinck zijn stouten moet /
Wat helpt den gheleerden a l zijn const /
E n die schoon smeeckende werelt haer gonst /
Tis al niet diet te recht overdinckt /
/ die nu schoon bloeyt / morghen hy stinckt.
Die daer warachtich inden Heere ghelooft /
Christum alleen belijdende voor zijn overhooft /
die aenden cruyce voor ons zijn bloet liet leecken /
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daer me hy ghenas der menschen ghebreken /
die door Adams val was geschiet seer groot /
die den hongerigen in noot breeckt zijn broot /
den naeckten cleet / den dorstighen laeft /
den vreemdelinck herbercht / den dooden begraeft
1520 den siecken besoeckt / Weesen niet laten bederven /
Sullen Gods rijcke en hutte be-erven.
Och laet ons aftreen vander werelt quaet
Sy soeckt ons te verleyden door haren raet
Haer wesen / haer wellust moet haest vergaen
1626 Volcht Christum ghy die daer zijt belaen
E n soeckt het Rijck Gods met zijn gerechticheyt
'Tander sal v toegeworpen worden so Mattheus seyt
Want al hadden wy al des werelts goet
Ten baet ons niet / als ons siel inder hellen moet
1530 Wy sullen niet een mijt me moghen draghen
Wel hem die altijt soeckt om Godt te behagen.
Na wereltsche blyschap / na aertsche gheluck
Comt altijt gaern / onvoorsienigen druck /
'Tgene dat met vreuchden begonste wel /
1535 Heeft eynde ghenomen met iammer fel /
'Tweerlijck solaes i n die aertsche steden /
Dat mengt hem met veel bitterheden /
Die schriftuer maeckt mentie fijn /
Vreucht sal met druck gemenget zijn /
1640 Als vreucht ten hoochsten staet int vermogen /
Dan is druck besich hem te vertogen.
Wacht v van gulsicheyt / en t'eten veel spijs /
Secht Salomon met verstande wijs / .
Want wie veel spijsen in doet of brast /
1546 Mach van veel sieckten niet zijn ontlast /
Die gulsicheyt heefter veel doen sterven /
die spijse die doet den buyck bederven /
Ghy maeckter v lijf me luye en traghe /
Ghy beroert de sinnen / verlast de maghe /
1550 E n quellet verstant met passien zwaer /
Daer sieckten af rijsen / den doot daer naer.
Glorie / en eere / hoe vol van seghen /
En zijn int pulver niet wel gelegen /
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Hooge weerdicheyt ende mogenthede /
En hebben in dasschen niet wel haer stede /
Hier by hoveerdigen wat helpt v 'tcleet /
Met groote wtwendige boorden breet /
Wat helpt v hoocheyt / wat helpt v fierheyt /
Die rijcke die hem met groote cierheyt /
1560 Cleede met purper / int grauwe int bont /
Lecht nu begraven inder hellen gront.
Wy timmeren hier een huys sterck en vast /
Wy en zijnder niet meer af dan een gast /
Laet ons timmeren een huys van sulcke mueren /
1565 Dat inder eewicheyt sal mogen dueren /
Van wekken Jesus Christus is 't fondament /
Door een vast geloove int herte pheprent /
Welck geloof in liefde is blaeckende /
Dus Mensch alle vleys wellust zijt versaeckende /
1570 Wilt uwen tijt opter aerden also besteden /
Dat ghy comt hier na in de eewige vreden.
Treckt wt den ouden Adam seer boos /
Ende wandelt als kindren int licht altoos /
Weest nieu inden Geeste herboren /
1575 Vliet allen twist / grief / leet en toren /
En doet niemant geen ongeluck noch quaet /
Volcht hier altijt der Schriftueren raet /
Ende in een vast geloove Christum belijt /
Vruchtbarich in goede wercken zijt /
1680 dan sal v Christus wesen een Medecijn /
Want wie in hem gelooft sal salich zijn.
Ghy Christen Menschen laet v niet verveeren /
Ghy die op Christum bout / ende zijn woort hout in eeren
Weest wel gemoet / en beurt op v Hooft /
1585 Want al die geen die in Christum gelooft /
Sal door desen doot die tijtlicken is /
Wedercomen int leven in die verrijsenis /
Die doot moeten wy doch alle smaken /
Sullen wy totter salicheyt genaken /
1590 Want Christus thooft heeft ons so voorgetreden /
Waerom souden niet volgen zijne leden.
Brassen en overvloet snijt af / wiltse af setten /
1565
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Vwe dronckedrincken / uwe bancketten /
V onnutte woorden v onbehoedicheyt /
V brootdroncken weelde / v grootmoedicheyt /
Maeckt v leven / Christus leven gelijck /
Leeft rechtveerdich als wijse / schout duyvels strick /
geeft v Lichaem tot een levende offerhande /
Met den verloren Soon comt weder te lande /
V paeys is gemaeckt / die Vader is te vreden /
O Mensch besnijt v hert van alle quade seden.
O Tijt / o Tijt / hoe veel Menschen zijdy ontslopen /
Die in lanck leven stelden haer hopen /
O Tijt veel menschen hebben v cleyn geacht /
Met alle ydelheyt / v tijt overgebracht /
O Tijt veel herten valdijer te cort /
die haer leven hebben verquist / gestort /
In singen / in dichten / in springen / in drincken / in clincken
Die v deuchden niet conden bedincken /
Och int eynde hadden sy u tijt groot gebreck
die zijn tijt niet waerneemt is dwaes en gheck.
DE LEERINGHEN ENDE SPREUCKEN OP TWAELVEN
GHEMAECKT.

1615

1620

1625

Die den cours en loop deser werelt deur-rijt /
die metten Messe der waerheyt haer open snijt /
Hy vint de Werelt veel meer dan half verrot /
Och luttel Christenen houden nu Gods ghebot
Verduldicheyt simpelheyt / liefde / en deucht
crijcht nergens lof / men brast / elck soeckt vreucht /
Men zweert / men liecht / men vecht en kijft /
Jongen en Ouden / elck een sonde en boosheyt bedrijft /
Giericheyt regneert over al / men hout eet noch trouwe
Eerbaerheyt / gheloove ick nerghens aenschouwe /
Somma Gods woort setmen op d'een zije /
de werelt argert van tije tot tije.
Konst te leeren is een groot verdriet /
Diese can het dunckt hem wesen niet /
dus laet de const van u zijn bemindt /
En past dat ghy die neerstich versindt /
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wt veel periculen brenght ghy u saen /
Ist dat ghy de const wilt verstaen /
Ende waer ghy comt het is waerhede /
Ghy wort ontfanghen tot dier stede /
Also dat ghy moecht winnen in dijn noot /
Eerlicken en deuchdelijcken dijn broot /
Ist dat ghy u ter consten condt gheven /
certeyn by consten suldy zijn verheven.
Van eender neeringhe twee ghebueren /
Twee minners aen eender figueren /
Twee honden aen een beene knaghen /
Een wael ende duyts te samen jaghen /
Twee quade peerden in eenen stal /
Twee quade wijven in eenen ghesehal /
Wijn ende Melck in eenen vaten /
In het Parlement twee Advocaten /
Twee jonghe paerden aen een vore /
Twee quade sanghers in eenen koore /
Alle dese paren verstaet my voort /
Houden selden een goeden accoort.
Hoe net dat een Hoofken staet gegroeyt /
Met soete cruyden / en elck bloemken bloeyt /
Daer elck zijn lustigen sinne toehelt /
Nochtans des winters zware gewelt /
Verdrijft die schoonheyt vanden coleure /
En hoe seer dat yemant sit in zijn fleure /
Tis al blyschap die als ijs voor t'vyer smelt /
Want niemant en voert met hem schat en ghelt /
T gaet al ten gronde / ghy vindet gheschreven /
Tmoet al sterven dat in zijn natuer gaet leven /
In de Zee van tranen wy moeten zwemmen duere /
Want na het soete cornet het suere.
Tis quaet te staen na der Heeren danck /
Tis quaet te gaen voor creupelen manck /
Tis quaet op verrotte staven te lenen /
Tis quaet verschalcken oude quenen /
Tis quaet te gaen met bloote voeten in neteren /
Tis quaet een vliegende kiecken te speteren /
Tis quaet tegens die Wagenaers mennen /
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quaet tegens die sieckte te stennen /
quaet steecken tegens den graet/
quaet datmen te diepe laet /
quaet loochenen tegen segel en brief /
quaet stelen daer die weert is een dief.
Die gene die hier so leven konde /
Dat hy alle dingen ledich stonde /
Ende diende Godt in zijnen dagen /
Ende liet ryden / varen / ende jagen /
Ende elck een metten zijnen begaen /
Ende bleve alleen op Christum staen /
Ende liet alle menschen draven zijn loop /
Die waer wel aen den besten coop /
Want wie hem hier minst onderwint /
Ende hout hem simpelick als een kint /
E n siet alle dinck met goe oogen aen /
Die heeft vre / en sal tbeste loon ontfaen.
De Bontecraey roept altyt spaer / spaer /
Maer veel nemen dees stemme niet waer /
Zy dencken altijt tis vroech genoech
E n sitten dagelicx te drincken inden kroech /
Verteeren haer goet in haer jonge dagen
dies sy haer namaels moeten beclagen /
dats als sy bennen blint / Lam ende out
dan seghtmen hadden wy gespaert gespout /
Op een lecker beetken wy souden blijdelick opsien
Nu moeten wy knagen aen een sober bien /
O Jongen leert by tijts sparen / leeft by maten
Want tis te laet / die w i l sparen met ydel vaten.
Trouwe is een so seltsamen gaste
diese vint / die houtse wel vaste /
'Tgeloof was uyt om trou te soecken
Maer werde versteken i n alle hoecken.
Wie trouw hout ende niet en vint
Pluymen saeyet hy al tegens den wint /
doen de Trouwe eerst was geboren
Vloogh sy in eens Jagers horen /
daer inne lach sy lange ende wies
Tot dat den Jager zijnen horen blies /
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doen vlooch sy wt al in den wint
So datmen nu nergens trou en vint.
Tis best paeys houden dan paeys te maecken
Tis best yet sekers dan ergens na haecken /
Tis best onder wijsen raet gedoken
Tis best geswegen / dan gram gewroken /
Verdraegt mijn herte ghy moet verdragen
Verdraeght al moechdy eylacen clagen /
dwinght u mijn herte / dwinght u mijn vreucht
dwinght u mijn Jonckheyt / dwinght u mijn jeucht /
dwinght u laet alle ydelheyt varen
dwinght u om Gods geboden te bewaren /
dwinght u al gatet u vry wat tegen
Want tis best om beters wille verdregen.
O Doot ghy zijt een sware pijne
Hoe bitter wilt ghy den genen zijne /
die hier hebben geleeft in quade usantie
En hebben mis bruyckt haer tijtlicke substantie /
Tot haer wellust verteert / en verslonden
'Twelck hier duerende is so corte stonden /
Och sy hebben niet eens te voren bedacht
dat hen de doot so scherpelick verwacht/
O mensche wat batet u hier des werelts solaes
Ghy moet doch worden der wormen aes /
V hooge moet sal in der Aerden sincken
Wilt altoos waecken / ende op den doot dincken.
Vrienden te houden daerinne leyt
Groote Wijsheyt / ende voordachticheyt /
V vrient is te hant vonden dats waer
Maer hy is te houden al wat zwaer /
Als ghy eenen vrient hebt gevonden
goet ende getrouwe tot allen stonden /
Siet toe dat ghy't niet also verdient
da hy niet worde uwen onvrient /
Want als vrient / den vrienden misdoet
Waerlick ist hem zwaerder in zijn gemoet /
dan oft hem eenen anderen dade
Want hy hevet dan tweefout schade.
Wat ghy hoort / of wat ghy siet
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Muyset ende mauwet doch niet /
Want wie in zijn woorden is te milde
die moet dick hooren dat hy niet en wilde /
Wie hem veel dingen te clappen onderwint
Met recht wert hy tegen alle menschen onvrient /
des menschen wijsheyt van binnen
Machmen aen zijn verdragen kinnen /
Want verdragen alsomen geschreven vint
Is van Wijsheyt een recht fondamint /
So de geen die niet verdragen en wilt
die behoeft voorwaer een breede schilt.
Ghy jonge gesellen fraey ende verheven
gebruyckt toch mate i n u jonge leven /
Want onmatelick leven is me te ghecken
Men mach hem wel tot eten en drincken strecken /
Waer u lust toe dwingt 'tsy wijn oft bier
E n beminnen weelde in matelicker manier /
Int huys van quistenburch wilt niet logeren
Onmaet vergaet met grooter oneeren /
Ghemack moechdy wel kiesen onbelet /
Maer al winnende willet verteeren te met /
So moechdy cierlick leven na uwen wille /
Een weynich goets smijtmen haest deur de bille.
Die van hem selven quaet is ende fel /
Hoe soude hy een anderen doen wel /
Die ghierige vrecke mach in geene tijden /
Gemack hebben / ende i n zijn goet verblijden /
So wie de substantie ter werelt heeft /
Ende hy siet dat zijn broeder in noode leeft /
Ende hem niet en deelt van zijnen bate /
Hoe mach in hem zijn Godts charitate /
Die hem selven ende zijn naesten niet mint /
Ende hem int wterste gebreck verslint /
Hy en mint oock Godt niet boven al /
Die boven Godt / bemint rijckdom int aertsche dal.
Staet van sonden af / van tquaet wilt keeren /
Sijt altijt denckende om den dach des Heeren /
So ons Mattheus vierentwintich doet verstaen /
Hoe edel / rijck / en schoon niemant machse ontgaen /
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den dach sal comen so haest en onverhoet /
Ghelijck een dieff inder nachte doet /
dus waeckt en bidt ghy Menschen allegader /
dat ghy meucht volstaen voor u Hemelsche Vader /
Och daer sal als dan sulcken druck geschien /
Alsser op aerden oyt is gehoort en gesien /
1790 die dan goet gedaen hebben ende deucht /
Sullen met hem gaen in de eewige vreucht.
Merckt hoe deerlijck menich nu stort zijn bloet /
Merckt der luyden wercken meer quaet dan goet /
Merckt hoe gemeen is Maechden violeren /
1795 Merckt hoe de Rentmeesters nu conquesteren /
Merckt hoe d'overspel nu is gemeen /
Merckt hoe droch / en forts is onder groot en cleen /
Merckt hoemen nu schat en scheert den armen /
Merckt hoe Woecker en financy zwermen /
1800 Merckt hoemen nu moorden / branden / en blaecken /
Merckt hoemen de deuchde nu versaecken /
Merckt hoemen d'onnoosele verblijt wten lande /
de valscheyt der Werelt is menigerhande.
So ghy meer leert / so ghy meer coent /
1805 Ende u name meerder wert ghestoent /
So wie dunckt dat hy is wijs ende vroet /
Blijft eeuwich sot i n zijne gemoet /
Al heeft die Leeringe een beghinsel /
Want zy nemmermeer heeft eenich inssel.
ïsio Seneca de wijse schrijvet hier aff /
Seggende al had ick een voet int graff /
Nochtans soude ick wel willen leeren /
Want daer coemt af so veel eeren /
Men sal vlijtich leeren / en daerom sorgen /
1816 Als oftmen soude den doot sterven morgen.
In alle dingen wilt raet soecken en plien /
So en berouwet u niet van dien /
Want vrients raet verblijden den Man /
Aldus suldy raet en hulp soecken dan /
1820 Aenden vroetsten vrient die ghy vint /
Ende dien ghy getroulicken kint /
Ende daer toe zijnde out van dagen /
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Aen hem suldy raet soecken en vragen /
Niet den jongen / want verstatet also /
Hem en hoort geene wijsheyt toe /
Zy zijn tot kintsheyt so genegen /
Dat in hen niet mach zijn des wijsheyts plegen.
Den drinckpot is een Heer van bystervelt /
Den drinckpot is een vyant tegen 't geit /
Den drinckpot maeckt menich slimmen ganck /
Den drinckpot maeckt menich zijn memorie cranck /
den drinckpot doet menich kyven seer boos /
den drinckpot maeckter menich geldeloos /
den drinckpot doet verderven menich zijn natuer /
den drinckpot maect druypende oogen / een maeg onpuer /
den drinckpot doet menich beven zijn handen /
den drinckpot brenghter menich tot schanden /
den drinckpot doet menich zijn buycke zwellen /
den drinckpot brengter menich ter hellen.
Mijn kinders ontreet den aelmoes niet vande armen
Seyt Syrach / keert u oogh tot haer / wiltse ontfarmen /
Den behoeftigen en wilt niet versmaen
Wilt haer inden gebreken by staen /
Ghedencktse altijt / en haer commer boet
Deylt haer mede u tijtlicke goet /
En helpt haer altijt met raet en daet
Gheluckich is hy die den armen gade slaet /
Spijstse / laeftse / herberchtse / troost haer
Maer blaest geen trompet voor u openbaer /
V vader salt u int openbaer loonen
Ende met zijn eewige blijschap croonen.
Ons leven is hier maer een windeken
Dus laet ons sorge dragen voor het indeken /
Eer ons de Doot het leven af maeyt
O broossche natuere hoe sydy verdraeyt /
Dat ghy dan om een cleyn saeck wort so gram
Al wordy benijdet zijt als een Lam /
Hebt patiency / vreest ghy voort sneven
D'opperste rechter sal elck loon na werek geven /
Als andere haer boos wille hebben gedaen
So sult ghy dan perfeckt voor Godts oordeel staen /
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Ende in dien v yet let' neemt Jesum te baet
Deur hem suldy verwinnen alle het quaet.
Princen en Heeren van hooger staten
1865 Edel ende onedel ten mach niet baten /
Ja armen ende rijck hoe dat ghy bint
Ghy moet van hier / wee u ist datmen u onbereyt vint /
En die ure oft stonde en is niemant bekant
Eer ghy't vermoet coemt u de doot op hant /
1870 Och so geringe salt wesen ghedaen
Alst moet aen het vertrecken gaen /
Die doot coemt seer cloeck en snel
Dus mensche bewaert u siele wel /
Doet beteringh by tijts de werelt verlaet
1875 Want tegen de doot geen remedium staet.
Men siet huyden hoe langer hoe meer
Dat elck hem met proncken doet wtstrijcken seer /
Van costen / van cleeren / ende alle cierheyt
Dat ghy niet en weet recht onderscheyt /
1830 Tusschen een Borger / boer / of een Edelman
Hy mach niet me / diet niet doen en can /
Men siet nu slechts na uwen habijt
Hoe dat ghy van buyten gecleet zijt /
O lacy die deucht leyt gans onder voet
1886 De boosheyt heeft gans vercregen voorspoet /
Die vreed' / die liefd' / bennen heel vergeven
En Geloove / noch Trouw / is ter Werelt gebleven.
Mensch wilt ghy niet zijn mette werelt verraden
So leertse verachten en gans versmaden /
1890 Ende doet onthouden in u memorie
Dat al niet is deses Werelts victorie /
Noch haer schoone wtwendicheyt mede
Twelck oock niet is dan groote ydelhede /
Dat haest sal vergaen / ende wenden
1895 Alle dinck dat onder der Sonnen is loopt na tenden /
De rechter staet reede al voor de deure
Elck sie toe dat hy zijn hooft op beure /
En hebbe van sterven het rechte verstant
Want de doot coemt haestich op hant.
1900
So lange als die Mensch volght zijn boose dade
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1905

1910

1915

1920
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So blijft hy in Godts haet en ongenade /
Ende is verre van zijn salicheyt gepresen
Maer so hy 's Heeren stem gehoorsaem w i l wesen /
En doet rechte boete nacht ende dach
Werpt zijn boose wesen van hem met geclach /
Bidt Godt om een recht geloof en geest
Al waren zijn sonden bloetverwich geweest /
Hy salse sneeu-wit makende zijn
'Tgeloove reynicht zijn hert en suyvert fijn /
Dies hy voor Godt gerechtich wort bekent
Ende zijn Godtlicke genade is hem altijt ontrent.
Jesus Syrach een voorbeelt van alle wijsheyt
Heeft de tonge sulcken breydel bereyt /
Datse van niemant moet vertellen eenich quaet
Seggende / hooren en zwijgen / niemant en schaet /
Maer wat schandelicx na te seggen brenght nijt
Oock u vrienden heelende altijt zijt /
So ver men 't selfde met goey consciëntie can zwijgen
die veel clapt sal dick schade crijgen /
Hy lieght oock veel / men begrijpt hem in veel saken /
Een clappende tonge machmen wel laecken / '
Maer die zijn tonge bedwingt ende regeert /
die is wijs gepresen / ende geeert.
DE LËERINGHEN ENDE S P R E U C K E N OP
V E E R T H I E N E N GHEMAECKT.

1925

i9so

Also lange alsmen roeden vint /
Machmen maken menich goet kint /
Want by ontsien vander scherper roede /
Maecktmen van quade kindreh goede /
Lacen menich mensche dats seer quaet /
Zijn kint te luttel met roeden slaet /
dat sal Godt na der heyligen spreecken /
Swaerlick aen Vader ende Moeder wreecken /
Siet toe Vader ende moeder die noch leeft /
dat ghy u kinders niet te veel wils geeft /
Want menich kint is gecomen in groot lyden /
10
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dat by gebreke van straffen ende castyden /
dus castijt u kindren wel / al by maten /
Gheen mensche en salder u om haten.
Mijn beminde wilt u niet te seer vermeten /
Ende geheel uwe leste ure vergeten /
1940 Maer leyder alle des werelt schare /
Keert hem daer aen niet een hayre /
Wy doen al wouden wy eeuwich leven /
die ghiericheyt heeft alle herten vergeven /
Elck heeftet woort verworpen dat Christus verclaert /
19*5 dat onse herten niet souden zijn bezwaert /
Met onmatelick eten / suypen / en vretten /
Noch met sorge deses levens besmetten /
O lacy niemant dees woorden ter herten is ontfangende /
daer nochtans onse salicheyt is aenhangende /
1950 daeromme ons niet gewisser sal zijn /
dan dootlicke smerte ende helsche pijn.
deen w i l door Christum ten Hemel comen binnen /
dander door Santen ende Santinnen /
deen is te vreden met Godes woort /
1955 dander niet dan smenschen leeringe hoort /
deen w i l deur geloof in salicheyt verstercken /
dander door een heylich schijn en eygen wercken /
deen gebruyckt maer water na der Schriftueren /
dander oly / water / cruycen / en vueren /
1980 d'een neemt het Avontmael na Christus lesse /
dander doet niet maer hoort slechs een messe /
deen aenbidt Godt na de waerheyt ende inden Geest /
d'ander zijn creatueren / of beelden aldermeest /
deen heeft Godt voor zijn overste ghenomen /
1965 dander verheft liever den Paus van Romen.
Die vyant is cloeck / den doot is snel /
T'vleys is zwack / elck vreest die hel /
Oock waer ghy keert die Werelt is boos /
dit maeckt den mensch cranck en moedeloos /
1970 daerom treckt aen dat Harnasch der Godtlicke cracht /
Om weder te staen des vyants macht /
den schilt des geloofs neemt meer voor u /
Siet scherpelicken toe / het geit u nu /
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1980

1985

1990

1995

aooo

2005

2010

Het zweert des Geests / dat is Godts woort /
daer moet ghy u vyanden me comen aen boort /
E n doet daer me by stadelick gedincken /
W i l Godt met ons zijn / wie can ons crincken /
Laet ons hier vrylick en vast op staen /
So mogen wy ons vyanden perijckel ontgaen.
Een hertelick vrient in noode getrouwe /
Wie sou daer op smalen / t'sy man oft vrouwe /
Groot schat vergaert / versmelt / soomen siet /
Maer een hertelick vrient en mach niet /
Const / eer / cracht / 'tmoet alles begeven /
Een hertelick vrient geduert i n sterven in leven /
'Twas noyt man in qualen / in vechten / i n stryden /
Een hertelick vrient dede hem verblijden /
Hoe verre dat hy oock van hem sy /
Zijn hertelicke jonste is hem altoos by /
Ooc hoe groot in noode zijn lyden bekent /
Liefde is altijt van desen 'tfondament /
Dus mach ick wel seggen voor cleyn en groot /
Niet voor een hertelick vrient ter noot.
Het en zijn geen redelicke creatueren
Die haer betrouwen setten op stomme figueren /
Christus stervende voor alle onse sonden
Heeft Helle / duyvel / doot verslonden /
Waer liefde door 'tgeloove niet wort bewesen
Daer en is den Geest noch niet verresen /
Wilt ghy wt liefden tot Godt ende dijn naesten keeren
So neemt u oeffening in dat lijden ons Heeren /
Want 'twoort Gods is eeuwich / en vol trouwen
Salich zijn de gene / die daer aen houwen /
Gelooft den Evangelio / en doet penitentie
So moechdy ontgaen die verdoemlicke sententie /
Die warachtich berou heeft van zijn sonden
Sulcke heeft den rechten aflaet gevonden.
Jesus heeft veel minnaers zijns Hemelschen huys
Maer hy heeft luttel dragers zijns cruys /
Hy heeft veel begeerders der solatien
Seer luttel volgers zijnder tribulatien /
Zy begeeren alle met Christo wel te verblijden
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2040

2045

2060
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Maer luttel willender om hem yet lijden /
Veel volgen hem tot het breken des broots
Luttel tot het drincken den kelck des noots /
Vele kennen Jesum wel voor goet
So lang als haer geschiet geen tegenspoet /
Vele zijnder die hem dancken ende loven
So lange als sy troost crijgen van boven /
Maer als Jesum hem verbercht ende verlaet
So kennen sy Jesum niet i n zijnen staet.
Het goet maeckt den Mensche rijck niet
Maer somwijlen seer arm diet wel besiet /
Want so den Mensche meer goets heeft
So hy daer altijt meer na sweeft /
Die den ghierigen heet een rijcke man
Voorwaer hy Hechter valschelick an /
Want al had een rijcke gierige i n zijn gewoude
Hemel ende Aerde / nochtans hy soude /
Daer an niet hebben in zijn hert genoech
Maer meer begeeren na zijn gevoech /
Want de ghierige heeft niet het goet
Maer het goet / zijt dees reden vroet /
Heeft den gierigen also dapper bevaen
Dat hy 't niet can ontsluypen noch ontgaen.
Waer is nu Gods lof / glory / eer en prijs
Elck volght den breeden wech onwijs /
Men siet / men hoort nu nergens na vragen
Dan hoemen slechts mach de Werelt behagen /
Die nu heel staet by heuren practijcken
Alleen by logehen / en by haer pluymstrijcken /
Wie nu niet can slijpen 7 wenden / an alle inden
Ende hangen die huycke na den winden /
Weten niet mede dan alle arch en list
E n worpen die siel seven jaer achter de kist /
E n connen roepen / en wijdelick gapen
Ja guychelen / en spelen gelijck den apen /
Die salmen houden van grooter waerden
Dit is 't gebruyck huyden op aerden.
Het is warachtich zijt dies wel vroet
Die Godt almachtich w i l dienen / hy moet /
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2065

2070

2075

2080

2085

2090

149

Zijn herte reyn ende suyver maken
Van alle tijtlicken / en Wereltsche saken /
Want die der valscher Werelt laten wilt
Moet des Werelts loop zijn gestilt /
Want behielt hy ter werelt wat of yet
So is zijne volgen gantsschelijck niet /
Dat Evangelij doet ons menschen gewach
Datmen twee Heeren niet dienen mach /
Of hy moet den eenen aenhangen en dander verlaten
Dus laet ons Christum volgen / de Werelt haten /
Zijn rijck is schoon / dat eewelijcken duert
Dat niemant en vercrijght onbesuert .
Wat batet tlooff lustich bloeyen ter Werelt
Wat batet opsien der Vrouwen bepeerelt /
Wat batet springen der fonteynen jent
Wat batet gout / silver / oft eerbaer present /
Wat batet 't Lichaem ghebont / en gegraut
Wat batet eertsche goet gepluckt en gecraut /
Wat batet groot geacht zijn opter aerden
Wat batet costelicke muylen en paerden /
Alst geen onsterflickheyt can geven /
O Lacy al niet ist ick vindet beschreven /
Bereyt dijn huys du moetste sterven /
E n die wormen sullen dijn Lichaem bederven /
Tsy edel / onedel / wijs / arm / rijck / en schoone /
de doot crijgen zy alle te loone.
Tis beter int Claeghuys dan int drinckhuys te zijn /
Metten droeven wilt weenen / metten blijde i n blijden schijn
Metten dronckaerts hebt geen conversatie /
Maer veel meer schouwen de Bacchus natie /
Want die Wyseman gaet ons een reden vérbreyen /
Mijn Soon (seyt hy) laet u den wijn niet verleyen /
Hy werckt Luxurie / schandalizatie / en tweedracht /
Een stinckenden adem / beneemt der leden cracht /
Zy baert een ontydich ouderdom / roo oogen / den watersucht
maer int Claeghuys neemt liever u vlucht /
daer bidtmen aen den Heere seer vierich /
daer verkeeren niet des buycx dienaers onmanierich /
Aen wien Godt straflijck hem sal wreken /
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Die tot hem schreven sal geen troost gebreken.
Begheert ghy een deel in Godts rijcke /
Volght Christum na / weest zijns gelijcke /
Want hy is aller Christenen spiegel claer /
209»
Zijn woort en leeringe blijft eewich waer /
Blijft daer by en latet ander varen /
Wat niet over een luyt met Christus snaren /
de Werelt pocht seer van haer const en boecken /
Zy en w i l de rechte bane niet soecken /
2100 Zy neemt vor onschult nu dit nu dat /
A l smaecktet na een vuyl stinckende vat /
men disputeert / men vecht / men kijft altijt /
E n noch ismen vander Waerheyt seer wijt /
Want die huyden de Waerheyt w i l voorstaen /
2105 moet met Christo ten lande wtgaen.
Wy menschen die nu leven in dese dagen /
mogen met recht wel treuren en clagen /
Over eygen nut / profijt / en giericheyt /
door welcke sonder alle reden en bescheyt /
2110 die rijcke den armen man crenckt seere.
En ghedenckt gantsch niet aen Christus leere /
Dan alleen dat hy hem selfs rijck maecke /
E n vergeet gantschelick der armen saecke /
Welck altijt i n zware diere tijden /
2115 met Wijf en kint moet kommer lijden /
Dat koorn is dier zijn geit is cleen /
Noch en is daer nauwe onder duysenden een /
Die sulcken noot en jammer ter herten gaet /
merckt hier / waer i n de liefde bestaet.
2120
Bidt dat u den tijt niet coemt te spade /
Want den doot coemt haest met corten berade /
Och die Lange nacht die coemt ons aen /
Elck reet zijn bedt om slapen 'tsy wijf oft man /
In dese bedroefde getraende Zee /
2125 Hier ter aerden en is geen seeckere stee /
Ghy wort der wormen spijs / vuylder dan vuyle /
Dus wilt met den Propheet schreyen en huylen /
V bedt der Conscientien met tranen nat maecken /
So moecht ghy int geslacht van Israël geraecken /
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2135

21*0

2145

2150

2165

2160

2166

Wee wee die moet slapen d'eeuwighe doot /
In barnende sulpher / in vlammende vier root /
Och hoe mach zijn herte aldaer zijn ontstilt /
Dus maket u bedde so ghy slapen wilt.
Die substantie / have ende goet /
Vanden ghierigen onrechtveerdigen moet
Haest verdroogen / ende gans verdwynen /
Ghelijck den vloet drooght by sonneschijnen /
Tgoet dat ondeughdelick is vergaert /
Sal haest gequist zijn hoement ontspaert /
Ofte datmen qualicken heeft bejaeght /
Selden men tselve verde brenght ende draecht /
Tis recht / het geen dat van quaden sade
Wtspruyt / dat moet vergaen in quade /
Ten sal inder waerheyt / niet wel geraken /
Dat niet en spruyt wt goede saecken /
Dus wert den ghierigen manne gegeven /
Maledictie nu / ende oock naer dit leven /
Een yegelick van ons hier wel betreffe /
Dat hy hem niet te seer en verheffe /
In zijn ampt / ende niet te seer na aertsch goet en sta
Maer elck sy wel te vreen hoe dattet ga /
In zijnen roep daer hem Godt hier in stelt
Hem quijtende als een vroom geloovich helt /
Laet doch die werelt / met haer vermaken
Met den Last en sorgh van al dees aertsche saken /
Gemerckt dat al haer hovaert metter daet
Als dau / en glas seer haest breeckt en vergaet /
Maer soeckt ghy dat opperste eeuwich leven
Om Godts wille te doen / wilt u begeven /
Met een ootmoedich hert daerna trachten
Wt gantschen gemoet / lust en crachten.
So wie der sonden wil blijven quijt
Sal boose geselschap niet achten en mijt /
Want wie volght na den meesten schaer
Weynich deughden sal hy hem beroemen daer /
Wie oock droncken drincken wil en ledich gaen
Die sal het begin seer wederstaen /
Want wie hem veel tot dronckenschap went
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Die heeft den duyvel seer harde verblent /
Een dronckaert die hem dick vult met bier en wijn
Die dunckt boven alle andere narren de wijste te zijn /
Die willens droncken drinckt en sondicht
Dat recht hem tweevout straffe vercondicht /
Somma wie hem willich droncken drincken doet
2176 Dat schadet hem siel / eer / lijf en goet.
Siet toe / siet toe ghy Maechden en Jongelingen
Dat ghy u tijt met de Werelt niet deur gaet bringen /
Want al bent ghy seer jonck ende fris
Ten baet niet / die doot volget u gewis /
2180 Ja al bent ghy oock out / ghy moet wippen
Want de doot sidt u nu aireede opten lippen /
Waer ghy keert / waer ghy wilt gangen
Metten doot bent ghy altoos behangen /
Te water en te lande / het moet geschien ,
2185 Die doot volght u / ghy moecht hem niet ontvlien /
Doch niemant so vroom edel wijs en hillich
Tot sterven bennen wy altsamen onwillich /
Wy zijn al van Adams generacy cleyn ende groot
Daerom vrucht een yder al tegens den doot.
2190
Wie Noten Muscaten stroyt voor seugen
Ende sonder dorst drinckt groote teugen /
Ende om genade den duyvel bidt
Ende een zwarte rave wil maken wit /
Ende zijn vier met smeer en oly blust
2196 Ende als hem wel te drinckene lust /
Den wijn wtgiet / ende drinckt het schuymen
Ende tegens wint wilt wannen pluymen /
Ende tegens wint ter Zee wilt varen
Ende den Paep zijn wijf gaef te bewaren /
2200 Ende Eyeren dorsschet op eenen steen
Ende sijn goet beveelt hen tween /
De Catte den Vissche / ende tgoet den dief
Desen heeft eere noch welvaert lief.
Om dat de liefde zijt seker des
2205 In eenen nijt seer verandert es /
So is de trouwe al aff gedaen
En die valscheyt in haer stee gaen staen /
2170
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B y welcke valscheyt dat n u die p — p e n n i n c k
D i e l u y d e n te s a e m k i e s e n v o o r d e g
2210

Godt /

D i t doet de H e l s c h e d u y v e l a l l e d a g e n
E n b r e n g h t de C h r i s t e n e n i n groote p l a g e n /
W a n t de t r o u w e so w a n c k e l staet
D a t die l o o s h e y t h a e r te b o v e n gaet /
E n d e d i e v a l s c h e y t heeft de m a c h t

2216

D a t s y de r e c h t v e e r d i c h e y t n i e t a c h t /
S o is de a r m e M e n s c h e also

gesint

D a t h y G o d t / n o c h de eere e n

kint.

W i e z i j n e n b r o e d e r siet l i j d e n n o o t
E n d e heeft z w e r e l t s t i j t l i c k goet groot /
2220

S l u y t n o c h t a n s z i j n H e r t e v a n h e m toe
D i e b e r o e m e h e m G o d s k i n t veel te v r o e /
N a d e m a e l geen w e l d a e t v a n h e m

geschiet

A e n d e n a r m e n d i e h y v o o r oogen siet /
So e n sal
2225

de H e e r e i n d i e n d a g e n

N a veel lesens e n b e r o e m e n s n i e t v r a g e n /
O o c k d a t m e n d i c k w i l s heeft

gehoort

V e e l p r e e c k e n s ende z i j n H e y l i c h w o o r t /
D a n b a r m h e r t i c h e y t e n groote w e l d a e t /
V o o r G o d t e n d e z i j n e n gerechte bestaet /
2230

D i e h i e r i n t r a e g h ende v e r s u y m i c h i s /
D i e treffet des H e e r e n oordeel g h e w i s .
S o w i e a e n d e n T a f e l e n is geseten
D i e e n s a l geen m e n s c h e n v l e y s eten /
W a n t het i s d e r s i e l e n e e n q u a e t f e n i j n /

2236

D a e r o m laet die w o o r d e n d e u g h d e l i c z i j n /
Die menige vanden anderen sprack
W o u d e h y a e n s i e n w a t h e m self g h e b r a c k /
Ende mercken wat hem waer

gheschiet

H y soude z w y g h e n / ende c l a p p e n n i e t /
2240

W a n t het s p r e k e n heeft e e n e n s i n
A l s t w o o r t w t is / m a c h t niet w e d e r i n /
D a e r o m sie een y e g e l i c k w e l v o o r h e m
D a t h y niet d w a e s e n s p r e e c k / z i j n m o n t b e t e m /
W a n t het is veel beter g e d a c h t e n d e g e z w e g e n

2245

/

D a n v a n spreken schaed en h i n d e r gecregen.
O M e n s c h a l w a e r t g h y een H e e r b o v e n a l
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Wat ist / hoe hooger geseten / hoe zwaerder val.
Want hier en is heen ) eeuwich gedueren /
Groote Possessien / jaren / maenden dagen en uren /
Het verglijt al / in clagen / ende geweenen
Vreemt -is het waer zy gevaren zijn henen /
Die de Werelt gouverneerden / groote Meesters waren
E n werden gedient van groote scharen /
In aller mogentheyt haer tijt passeerden
E n minlick na 'tgemeen oorbaer studeerden /
E n voortijts genuechte bedreven met sanck en spel
A l voren wech sy leden des doots gequel /
Ende noch heden sietmense varen onder den blauwen steen
Och tis heden een man / en morgen geen.
Niemant en acht althans op Goots gebodt
Want Godts Woort is byden menschen een spot /
Men denckt om siel / noch voor t'helsche beven
Daer een yder so scharpe reden sal geven /
Blindelick loopen sy na deewige doot
Met dronckenschap / en overspel snoot /
Bedriechlick sy malcanderen verraen
Opgeblasen wercken doet elck nu aen /
Luttel zijnder die wandelen de nauwe paden
Die geen boosheyt doet verachtmen als den quaden /
Elck na der Werelt te leven tracht
Daerom isser niet min dan de siel geacht /
Die geeftmen den duyvel gantsch te voren /
Die Godt so lief heeft wtvercoren.
1

2250

2266

22<o

2265

2270

DIE

2276

2280

S P R E U C K E N E N D E L E E R I N G H E N OP S E S T I E N E N
GEMAECKT ENDE GECOMPONEERT.

Des menschen siel die gesondicht heeft
Moet sterven die doot die eeuwich leeft /
Elck sal daer rekeninge moeten maken
Van wercken / maer oock van ydele spraken /
Die oyt mensche ontploock / en ginck verhalen
Daer salmen moeten de schuit betalen /
Niemant sal ontvlieden den strangen noot /
)

J

Lees: gheen.
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2285

2290

2295

2300

2305

2310

2315

Van deser toecomender gramschap groot /
Des menschen Sone in deser altenden
Sal zijn engelen eerst neder senden /
En sullense in de aertsche landen versamen
Ende t'schandelick quaet / ende die de blamen
Van sonden hebben gedaen menigertiere
Salmen bondelen afmaken / spijse van viere /
Die sullen sy sonder genaden wreet
Worpen in den Helschen hoven seer heet.
Menich mensch om 'tgout te genieten zijn poogende
Want het gout maeckt veel menschen mogende /
Tgout geeft al dattet lichaem mach lusten
Tgout stilt oock den waen met rusten /
Tgout can slaen / salven ende heelen /
Tgout maeckt den Boeren tot Eelen /
Heeftmen 'tvolcx eere boven alle dinck lief
Tgout maeckt eerlick / al waert hoer of dief /
Tgout is verde boven die deucht eerwaerdich
Tgout maect dootslagers / en moorders rechtvaerdich
Tgout maect den blooden stout / den plompen constich /
Den leelicken schoon / den strengen rechter jonstich /
Die mits van 'tgenadige gout veel ontfangen
Ghenadelick 'tverbeurde leven can verlangen /
So datmen niet wenschelicx can gedencken
Oft d'overvloedige gout crijght het met schencken.
Daer veel claps is sal geen sonde gebreken
Sijt snel int hooren / traech int spreken /
Men sal meer hooren / zwijgen ende sien
Dan spreken in de reden van ander lien /
Hy can niet spreken die niet zwijgen can
Men sal eerst hooren en antwoorden dan *
Socrates de wijse seyt dese reden fijn
De woorden der wijsen sullen weynich zijn /
Het is een cloecheyt en geen bedrygen
die te pas can spreken ende zwijgen /
die mach straffen een anders feylen
Ecclesiasticus gaet ons een reden wtdeylen /
dat wy sullen schouwen die niet heelen talier stont
want het herte der Sotten is in den mont /
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Ende der wijsen mont is bevonden int herte
wt een wijse reden / en quam noyt smerte.
Den wech des doots moet ghy al terden
Hoe edel / hoe schoon / hy moet tot aerde werden /
die doot haeltet volck dat haer genoecM^r
Also hevet onse Heere Godt gevoeght /
den doot hout elck in zijn graf besloten
Men vinter niet dan beenen en coten /
En dat van haren lijve is overgebleven
diet sagen / sy moesten schudden en beven /
dus Mensche laet die hooverdye sincken
En wilt op uwen sterfdach dincken /„
Eer u de doot verrassche en verniele
want dat is seer nuttelick uwer ziele /
Och doet boete i n tJjts dat raden u w y
So moechdy van vreesen / en sonden worden vry /
Maer ist dat ghy uwen tijt versuemt
So wort ghy eeuwelicken verduemt.
Men vint geschreven so wy claerlick lesen
Veel vrienden die goet vrient willen wesen /
Maer zij en willen niet doen voort
dat rechte vrienden al toebehoort /
die door zijnen vrient niet yet en doet
Hy is voorwaer geen vrient seer goet /
die lief en leet met u dragen talier stont
Hout die over 'tselfde dat ghy doen cont /
Ende hem suldy bevelen lijf / goet / en eere
Want Tullius leert ons een goede leere /
dat tusschen goede gevrienden fijn
Gheen dingen geveynst sullen zijn /
Maer die gemoeden ende herten eenpaer
Sullen alles daer blijcken suyver en openbaer /
Want de blommen der geveynstheyt
Verderven seer haestelick / en werden leyt.
Ghy Menschen al maeckt u bereet
de doot sal u over comen eer ghy 't weet /
Ende merckt waer .van ghy gecomen zijt
Besiet hoe cort dat hier is den tijt./
Och die tijt is cort en loopt so snel
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Laet varen de sonden so doet ghy wel /
den dach des Oordeels coemt met naesten groot
denckt dat ghy moet sterven den doot /
O Menschen vreest Godt / hout zijn gebodt
daer is geen respijt ick segh u tslot /
Vreest Godt al dat leeft op aertrijcke
Op dat ghy niet en coemt int eeuwich versijcke /
Vreest Godt tegen dat hy ten oordeel coemt
Op dat ghy dan niet en wort verdoemt /
Vreest Godt en betert v leven seer snelle
Op dat Godt u bescherm voor die heete helle.
Ghy leechgangers wilt u van ledicheyt wachten
Wilt consten soecken met u sin en crachten /
Op dat ghy moecht in uwe jaren
Neerstich u eygen selfs dingen bewaren /
Want ghy tot veel tijden schade lijt
Om dat ghy vander const verscheyden zijt /
Want die Mensch mach tot allen dagen
Zijn conste met hem wel dragen /
'Tsy waer dat hy oock henen stelt den voet
'Tselfde mach hy niet doen met al zijn goet /
die conste soet met hare practijcke
Connen den mensche maecken seer rijcke /
Ende helpen hem wt zijnen noot
Al waert dattet gheviel tot inder doot /
Als Burgh Huys Hof en Lant ontgaet
So is noch den const die den mensch bystaet.
Alle Rijckdommen ter werelt seer wijt
Die een gierich mensche wint in zijn tijt
Met onrechtveerdicheyt sullen hem niet baten
Inden dach des Oordeels moet hyt al laten.
Als hyt vergaert heeft n'a zijn gierich opstel
Hy en weet niet wien hyt dan laten sel.
Want als hy vaert na 'tander lant
Hy crijcht maer een kist met een stroobant
Exempel anden rijcken man wiens siél seer snelle
Moest begraven zijn inde heete helle
Dus mensch wilt Gods geboden bewaren
Ende u schatten inden Hemel vergaren.
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Daer den motte en dief niet na graven doet
Gheeft Aelmoessen van u tijtlijck goet
doet altijt so den ouden Tobias dede
So coemt ghy hier na i n deewighe vrede.
Luy ende lecker en veel te mogen
dat zijn drie dingen die niet en doegen
Want woude en yegelijck leven na der natuer
Gheen dinck ter werelt soude wesen duer
Want leckerheyt ende die overdaet
Brengen den mensch ter werelt groot quaet
Men vint noch huyden sdaechs seer vele
die daer hebben een lecker kele
Oock vintmer vele by ouden en jongen
die inden mont hebben leckere tongen
Noch isser vele over al i n lant
die daer hebben een leckeren tant
Tis al lecker lecker al wat sy soecken
die menschen over al i n alle hoecken
Beminnen lecker tonge tant en kele
En brengen daerom duerte i n den landen vele.
Ontwaeckt menschen staet af van sonden
Gheen moetwillige sondaers en wort bevonden
Wilt Godt van herten aenroepen en vreesen
So sal hy u van sonden gheneesen /
Want het loon der sonden doet het leven vergaen
'Tloon der sonden doet u wanckelijck staen /
'Tloon der sonden brengt u tot inwendigen strijt
Tloon der sonden maeckt u vermaledijt /
Tloon der sonden maeckt u herte beladen
Tloon der sonden brengt u i n Gods ongenaden /
'Tloon der sonden brengt u om eewich te branden
Tloon der sonden maect schreyen der oogen / knarssen der
Tloon der sonden brengt u ter hellen
[tanden /
Daer ghyt eeuwich sult moeten bequellen /
Dus elck houd' hem van sonde tis noot
Tloon der sonden is die eeuwige doot.
Daer zijn seven vasten al ongelogen /
Die de siele niet helpen en mogen.
1. Daer vasten sommige door den noot /
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Die wel eten souden hadden sy broot.
2. Daer vasten sommige om die zede /
Sagen sy eten / sy aten wel mede.
3. Daer vasten sommige ick hebt gelesen /
Die daeromme waeren gaern gepresen.
4. Daer vasten sommige ick segt goetront /
Om dat sy gaern waren van lichame gesont.
5. Daer vasten sommige ick salt u verclaren /
Om haer geit en goet me te sparen.
6. Daer vasten sommige ghy sullet weten /
Om dat haer maechden en knechten niet sullen eten.
7. Daer vasten sommige wel den geheelen dach /
Maer sy helpen wel drincken een goet gelach.
Siedy die deucht al omme verjaecht
Siedy dat den rechter na ghiften vraecht /
Of siedy hem den persoone aenmercken
Siedy al dolen leeraers en clercken /
Siedy het overspel voor goet gepresen
Siedy oncuysheyt in eeren geresen /
Siedy 'thouwelick smallen en dinnen
Siedy dat Heeren panlickers beminnen /
Siedy die goede met vingeren na steken
Siedy den esel opt hoochste gheweken /
Siedy metten schapen die wolven gaen
Siedy die groote dieven den strop niet te ontfaen /
Ende die cleyne an die galge knoopen
Siedy al omme gebreck by hoopen /
Ende elcken volghen zijn quaden wille
Hout tant voor tonge / en zwijget stille.
O mensche sterflick / schout doch die sonden
En wilt wel scherpelick deurgronden /
Eens te sterven is een groot verdriet
Maer tegen 'teewich sterven ist min dan niet /
Te scheyden van hier is groote pijne
Maer ongelijck grooter verdoemt te zijne /
Het Godlick gesicht ons scheppers verheven
Geeft dubbelde vreucht uit eeuwich leven /
Geen jeucht / geen vreucht / noch jubilatie
Geen schat / rijckdom / ende recreatie /
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E n isser voor eene geruste consciency
Och die dit overleyde en maeckte hier af mency /
Als hy soude sterven / sou hy niet beven
Want God sou hem zijn eeuwich leven geven /
Sonder twijfel leefden wy met voorsicht
God soude ons geven zijn eeuwige licht.
Het beste teergelt datmen mach gewinnen
Is een ambacht leeren / of schrijven en lesen te kinnen /
Costelicke tresoren van schat ende geit
Wort haestelicken te nieten gestelt /
Door vyanden / brant / en quade plagen
Maer const van lesen / schriven machmen niet ontjagen /
Die conste is een vry veylige haven
Zy is een toevlucht waermen loopen en draven /
Want byder conste salmen u exalteeren
Sydy vroet hout de const i n eeren /
Ghy ouderen so het u yet mach wesen
Leert u kinderen een ambacht / schrijven en lesen /
By a l dien haer goet begaf door qua fortuynen
Dat sy dan niet after lant loopen als schalluynen /
Jae alsdan eerlicken mogen winnen haer broot
Dat is haer die beste rijckdom groot.
Ten is ons niet te weten gegeven
Hoe lange dat wy hier sullen leven /
Maer hei is eenmael geset te sterven
Na welck dat wy moeten verwerven /
Die eewige vreucht of de eewige pijn
Och mach dat niet wel een saeck om sterven zijn /
Dat wy ons keeren van alle sonden
Want wy weten dach / uer noch stonden /
Wanneert sal wesen hu yden ofte morgen
Dit overdencken doet my sorgen /
Want eewich is een sonderlinge woort
Dat niet dan eens sal Worden gehoort /
Comt ghy gebenedijde gaet ghy vermaledijden
Niemant sal hier tegen mogen strijden /
Want Godts mont hevet selfs gesproken
O mensch doet goet / laet quaet ongewroken /
Veel zijnder so obstinaet ende opgeblasen
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Alsmen haer de waerheyt seyt / terstont zy rasen /
Sonder discretie / want zyse niet mogen hooren spreken
Daerom wort de waerheyt over al versteken /
Want niemant zijn selfs quaet hooren en wille
Sulck seyt die waerheyt / hy zweech beter stille /
Om die waerheyt isser veel bedorven
Om die waerheyt isser veel gestorven /
Om die waerheyt isser veel verdreven
Om die waerheyt isser veel comen i n sneven /
Om die waerheyt is Christus gestorven de doot
Om die waerheyt zijn d'Apostelen comen i n noot /
Men gelooft d'wtwendich schijn / men eert nu 'tcleet
Die waerheyt wort luttel gheacht ter steet /
Elck soecke die waerheyt ghy menschen alle
Want die waerheyt maeckt een goet geschalle.
Fondeert vast op den steen Christus tis noot
Als u stormen comen van hel / duyvel en doot /
Recht sult ghy in v huys dan blijven staen
Na geen andere wech en mogen wy gaen /
Keert tot hem en leert / hy is die wech alleene
Betrout hem van herten / hy brenght u wt weene /
Hy can ons reyn maken van alle qualen
Waeckt / bidt / soect zijn woort sonder falen /
Op dat zijn oordeel op ons niet en valle
Aensiet zijn goetwillicheyt / zijn onderwijsen alle /
Neemt raet alleen aen zijn Godlick woort
Comt tot hem ghy die i n sonden zijt versmoort /
Hy sal u die vruchten des levens laten smaken
En u sonden die zwert waren / wit maken /
Onderhout zijn gebodt / liefde hy ons belast
E n ten eynde blijft volstandich int geloove vast.
Die aerde is altoos vol oordeels ende bloet
Want nergens worter gevonden een goet /
So ghy Heer den uwen niet wilt bystaen
De werelt moet haest te gronde gaen /
O ghy werelt werelt / du bist opt ent
Want Godts toorn nu heftich brent /
Die tijt is vervult na alle Schriftuer
De rechter staet nu reede voor die duer /
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Ende wil dijn eynde vast maken cort
2565 De bijl aenden boom gelecht wort /
Doet ghy geen boete en beteringe seer
So is by dy geen hope o Werelt meer /
Godt wil dy storten van dijnen troone
Met alle dijne liefhebberen seer schoone /
2560 Ter hellen / daer ghy geen troost sult verwerven
Dan int helsche vier eewich te sterven.
O Mensche gedenckt datstu moeste sterven
Dijn goet behouden hier dijne erven /
Als sy dy ten grave hebben gebracht
2565 So peynsen sy slechts dach ende nacht /
Hoe sy dijne goet en geit mogen dielen
Zy en vragen niet veel na dijner sielen /
Dus dient Godt van dat hy u geeft
Dewijl het noch uwe is / en ghy leeft /
2570 Want alstu biste gestorven den doot
So en hebstu daer aen cleyn noch groot /
En den genen dien ghy't laten selt
Het sy Huys / erf schat ende geit /
Die sullen daer blydelick af leven
2575 En so weynich om dijn Siele geven /
Daeromme Mensche levet so ghy sterven wilt
Want tegen den Doot en is geen schilt /
Comt den const voor een huys gegangen
Men spreeckt den weert wil u niet ontfangen /
2580
Comt wijsheyt oock gegaen daer voor
Zy vint haest toegesloten die door /
Comt tucht / en eere in sulcker mate
Zy moet weder gaen haer strate /
Comt liefd' en trou en waren gaern innen
2685 Niemant wil haer portier zijn / en laten binnen /
Comt de waerheyt en cloppet daer aen
So moet sy langh voor die deure staen /
Comt gerechticheyt daer an gestoten
Zy vint slot ende wervel gesloten /
2590
Comt als dan die penninck an gelopen
Poorten en deuren vindet hy open /
dus segh ick stoutlick dat boven al desen
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den penninck bemint is ende gepresen.
Tgeloove is voor allen het fondament
2695 Het beginne / het middel / en het ent /
Aller deuchden oorspronck wilter na vragen
Sonder welcke men God niet can behagen /
Want 'tgeloof is van God den Heer gegeven
die menschen moet na den geloove leven /
2600
Ende wort door den geest nieu herboren
Is Gods kint en erfgenaem wtvercoren /
duyvel / doot noch eenige poorten der hellen
Mogen sulcker menschen van Christo vellen /
die ons gecocht heeft door zijn bitter doot
2605 Ende gedoopt heeft in zijn wonden root /
Welck geloof / hy voor al de Werelt bekent
In gemeynschap der heyliger Sacrament /
Versekert door des heyligen Geests pant
Eenen erfgename zijnes eenigen vaderlant.
26io
die liefde die wt den geloove vloet
Wt gansser Sielen en crachten nae Gods spoet /
die geen vervolghinge / cruys noch lijden
Op Aerden van Godt mach afsnijden /
geeft hem eer / lof / prijs in alle dingen
2615 Laet hem tot zijnen naesten seer dwingen /
Is hem dienstich / vriendelick / en getrouwe
Alsse van een anderen begeeren wouwe /
Met hantreyckinge / raden ende leeren
Met vermanen / straffen ende bekeeren /
2620 In wercken der Liefden seer overvloedich
Verduldich / vreedsaem / ende sachtmoedich /
Medelijdich / barmhertich tot aller tijt
Soeckt nemmermeer haer eygen profijt /
Blijft altijt van nu aen / tot inder eeuwicheyt
2625 Daerom haer lof wert meest verbreyt.
Die Hope die wt den Geloove springht
Ende boven henen voor Gode dringt /
Zy blijvet aen zijne woorden hangen
Datse heeft inden geloove ontfangen /
2680 En dat is een sterck vast toeverlaet
Des geens / dat niet en schijnt verstaet /
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Zy maeckt dat niemant tot schande weert
In twijffel des wetenschaps vermeert /
Zy biet den cleynmoedigen haer hant
Ende troostse oock i n haer allent ende bant /
Die bedroefde verlatene / nootdruftige armen
Godt sal haer noch wel gedencken / en erbarmen /
Ende hier boven tot grooter eerén setten
Niemant ter werelt sal connen beletten /
Die hope hier ons allen onderhout
Ter tijt toe datmen het toecoemstich aenschout.
Die voorsichticheyt dagelicx wacht
Op Gods woort ende zijne cracht /
So die boose Satanas bereyt tot quaet
Als een grimmende Leeuwe omgaet /
Soeckende wien hy mach verslinden
Of yemant i n zijnen stricke bewinden /
Met valsche leere ende kettery daer by
Met onverstant ende Gheestelicke hoerery /
Die werlt oock / ons eyghen vleys quelt
Bedriecht met hoovaerdicheyt ende geit /
Godes Woort sett altoos daer tegen
Daermen alle dinck me onderscheyt te degen /
Verwerpt het quaet / en kiest dat goet
Verlaet haet / nijt / toorn / en overmoet /
Datse niet door des eertschen begeere
Dat eewige Vaderlant en ontbeere.
Gerechticheyt die heeft den geest
Dat se van Godt rechtveerdicheyt heeft /
Geheyliget door Christus preciose bloet
Het reddet ons wt den Helschen gloet /
Als wy leven na den geeste puere
Dan de boose / arge / sondige natuere /
Dats vleys ende bloet van arger aert
Varen den geest altijt inden baert /
Daer tegen heeft den geest te vechten
Dat hy den sondigen aert breeckt haer hechten /
Datse niet wt en berste metter daet
Dan overwint dat sondige quaet /
Ende drijft die selvige tot boet
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Datse hem tot Godt keeren moet /
Ende des gerechtichedes strijt
Duert dit leven lang i n onser tijt.
Maticheyt hout dat vleys in bedwange
Dat het niet en mach zijn leven lange /
Navolgen zijnen eygen appetijt
Dan schouwet alle overdaet met vlijt /
Met eten / drincken / cleeden en waecken
Met sien / hooren / ende andere saecken /
Wat dattet sal doen of gelaten
Daer kant maticheyt inne besaten /
Dat het den geest gehoorsaem blijve
Ende ontuchticheyt niet en bedrijve /
Voor ongetemt / gheyl / woest en wilt
Wert het door maticheyt heel gestilt /
Dat het oock zijnes naesten argere nicht
Dan laet hem schijnen dat heerlicke licht /
Gantsch deughdelicken i n alle zijn handel
E n voere also een Christelicken wandel.
Sterckheyt onthout ons hier ter tijt
Tegen alle wederspoet onvermijt
Vervolghinge / armoet en droefnis
Hier ende daer / ende alom zijt des gewis /
Want zy houdet ons i n deuchtsaemheyt
Als coemt het lijden van Gode bereyt /
Als hy ons menschen somtijt proeven w i l
Maecktet gemoet / rustich / ende stil /
Gheen stormwint / bolgen noch hechten
So zy met haer bystant wil vechten /
Zy wendet deen voor dat fondament
Daer Jesus Christus selver wort bekent /
Dat onse gewelt sy als eenen helt
So ons de vyant aenvecht ende quelt /
Daerse dan heerlick van triumpheert
Te recht wert hierom haer loff vermeert.
O Mensche bedenckt toch wel den tijt
Waer ghy coemt / en waer ghy zijt /
E n waer u te varen betaemt
En wat ghy waert eer ghy hier quaerat /

165

166
2710

2715

2720

2725

2730

2735

2740

Valcooch, Regel der Duvtsche Schoolmeesters

En wat ghy zijt / ende werden moet
Want de doot coemt dick onverhoet /
Dat vreuchden spel / ja gout / goet en geit
Met den doot vergaet / en te nieten smelt /
Wy sullen een beet niet nemen mede
Dus wacht u voor der Hellen stede /
Daert nemmermeer is licht ende dach
Somen in de Schrift wel lesen mach /
Och eeuwich is so lange aldaer te zijne
Daer is altijt een ongeneselicke pijne /
Denckt Mensche wat vreuchden daer zijn geresen
Daer duysent jaer maer een dach sal wesen /
By dat is te zijne / en woonen aldaere
Daer een dach is wel duysent jaere.
Die penninck doet het volck in vreuchden leven
Den penninck gaet paeys verjagen / oorloge aencleven /
Den penninck doet costelicke cleeren dragen
Den penninck doet prijs en eere bejagen /
Den penninck doet moorden / roeven / en stelen
Den penninck doet mommen / dobbelen en spelen I
Den penninck doet ontmeten / ontwegen ontschrijven
Den penninck maeckt banckeroeten en fugitijven /
Den penninck coopt Renten / gront / Huysen / en Lant
Den penninck doet den Coopman reysen over Zee en sant /
Den penninck doet tornoyen / steken en breken
Den penninck doet stomme Advocaten spreken /
Den penninck doet jongen oude quenen trouwen
Den penninck doet den boerman 't Lant bouwen /
Den penninck doet alle Ambachten hantieren
Den penninck doet mijn Joncker by mijn Joffrou logieren /
Den penninck doet het volck na den crijch loopen
Somma al machmen om den penninc coopen ende vercoopen.
DIE SPREUCKEN ENDE LEERINGEN OP ACHTIENE
GEMAECKT EN GECOMPONEERT.
Die Mensch die na zijn vleys is levende
Hy can hem tot sterven niet zijn begevende /
Om dat hy soeckt Gods woorden niet

Valcooch, Regel der Duytsche Schoolmeesters.
2748

2780

2785

2760

2765

2770

2775

2780

m sorcht hy dat hy sal comen in verdriet
verdriet /
Daerom
Wellust
st des vleys gaet hy altijt na vragen
Ende soeckt wellust by nachte
n ach te by
by dagen
dagen //
Och waert
'aert dat de Mensch had een goet fondament
Hy soude
ude gaern sterven / en begeeren het endt /
Maer nu
nu is hy so ver dat hy Godt niet weet
Op Gods
)ds woorden en acht hy niet een beet /
die Menschen
enscben tieren als verwoede honden
Hy eni can Gods genade niet deurgronden / /
Zijn Heylige
leylige leeringe is hem althans een spot
at hy niet soeckt den levendigen Godt /
Om dat
die hem
sm heeft geschapen ende gemaeckt
Och tvleys
vleys heeft den Gheest Gods ontschaeckt /
die welck
elck hoort boven tvleys te sweven
daerom
m can hem de Mensch niet tot sterven begeven.
Ini Hesters boeck der Coninghinnen claer
Staet geschreven voor ons alle openbaer /
dat Assuerus
ssuerus den Coninck in zijnen hove
dede een
een ghebodt van grooten love /
den grooten
rooten / cleynen / minst ende meesten
dat niemant
iemant soude in zijnder feesten /
den anderen
nderen brengen / ofte schincken
Meer dan
dan hem selven luste te drincken /
Eylacen
en heeft dit ghedaen een heyen
So mogen
ogen wy wel met reden schreyen /
Dat wy
fy die Christenen willen zijn
Overvloedich
loedich drincken tsy bier of wijn /
Brengen
jen en wachten met grooter maten
Heel of
of half 'twelck
twelck wijf en Kint moeten naelaeten h
Ende ontbeeren / en doorbrengen wel op een dach
Met gulsicheyt
gulsicheyt in het droncken
droncken gelach /
Daer wel seven armen by mochten leven
Och wat
vat reden sullen zy daer voor geven.
Gods
ods woort laet ons altijt gedincken
En vrolick
polick wat goets eten en drincken /
By maten
aten na goede ouder zeden
Die zy
y ons leeren met schoone reden /
Dats goede lijftocht / maeckt goet bloet
En goet
oet bloet / maeckt goeden moet /
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Goeden moet / maeckt goeden sin
En goeden sin / brengt wijsheyt in /
Wijsheyt doet Godt beminnen en ontsien
Gode ontsien doet die sonden vlien /
Ende sonden vlien wt liefden groot
Doet dickwils peynsen op Christus doot /
Christus doot seer dickwils overdincken
Doet die liefde in 's Menschen herte sincken /
Met charitate coemt ontfermherticheden
Dees gesusters doen die Siel in Gods gracy besteden /
Waer deure wy hopen te ontfangen
Die blijschap die niet en sal vergangen.
Stelt u sorchvuldicheyt op Godt den Heer
Soeckt voor al Gods rijck en zijne leer /
Alle Aertsche dingen worden u toeghesmeten
Dit selfde laet ons Mattheus ses weten /
Wilt voor geene saken sorchfuldich wesen
Dan alleen voor u Salicheyt gepresen /
Want wie op den Heer stelt al zijn betrouwen
Wort niet beschaemt / noch sal comen in benauwen /
Paulus seyt laet met geen aertsche dingen u hert wroegen
Met decksel ende voetsel laet u genoegen /
De vogelkens des luchts aen allen syden
Werden zy niet vande Heer gespijst met verblijden /
Zy en connen saeyen / noch maeyen / noch wercken
Oock de Leliën des velts wilt aenmercken /
Die met vreemde coleuren zijn int vercieren
Dees worden al gecleet door Godts bestieren /
Hoe veel te meer sal Godt tmenschelick creatuer
Bewaren / die geschapen is na Godts figuer.
Bereyt dijn huys / want du moeste sterven
Ende oock dijn vleys den wormen erven /
Menich meent dat hy in gesontheyt leeft
Die den doot in zijnen boeseme heeft /
Want tegen den doot en is geen schilt
Daerom so leeft als ghy sterven wilt /
Leeft / al sout ghy sterven morgen
So moeght ghy sterven sonder sorgen /
Siet toe om teergelt o Christen bloet
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Dat dijn siele met haer hebben moet /
Du en hebst hier geen blijvende stadt
Dus stroyt met deughden dijner sielen padt /
Alle dage bereyt uwe teergelt
Want wy moeten op een ander velt /
Der Werelt genoechte is gantsch bedroch
Ter laetster noot verlaet zy hem doch /
Haer liefhebbers bedriecht zy int ende
Ende levertse over in grooten ellende.
By hooverdye wort menigen man
Dies noyt schuit geensins ghewan /
Verdorven / ende jammerlicken ontlijft
Ende Ghiericheyt die altijt bedrijft /
Datmen na onrechtveerdich goet moet pijnen
Dat rooft den vromen Coopman vanden zijnen /
Daer alder werelt gewin by lach
Doen hy in vreden te varen plach /
Want hy den goeden tijt op brachte
Nijdt pijndt hoemen een geslachte /
Tegens anderen mach maken onvrient /
Daer geen pnvrientschap en is verdient /
Van beyde zyden / noch noyt. en wiste
Nijdt is de moeder van alle twiste /
daer veel jammerhede by geschiet
dus is de Werelt in lijden en verdriet /
Ende seer geplaget met dese drien
die Godt in deughden wil voorsien.
Het is schande ende groote misdaet
Van dijnen naesten te spreken quaet /
daeromme en wilt niet achterspreken
Want de sonden pleeght Godt te wreken /
In dese tijden alsomen wel siet
Met menigen druck ende groot verdriet /
So dat alle gebreken op hem valt
dat hy van eenen anderen heeft gecalt /
Op dat hy leere hemselven mercken
Om te straffen maer zijn eygen wercken /
Och menige vrientschap wert gescheyt
Om dat die tongh wert qualick beleyt /
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Want als een woort is wtgesproken
Ten mach niet weder werden in getrocken /
Al soudet u costen hert ende sinne
dat wt is en coemt niet weder inne /
O tonge tonge ghy lidt seer cleyne
Ghy brengt menich in groot geweyne.
O Godt hoe vreemde is nu tregiment
die Menschen bennen al willens blent /
Niemant vreest Godt ende zijn geboden
Zy bennen hooveerdich / verweent / vol logen /
Geveynst van gronden sy rallen en spreken
Trecht is wech / eeden / verbonden sy breken /
Godts cruyce versmaden sy / en vechten en kyven
Financy en Woecker sy al bedryven /
Niet te willen verdragen / verfortsen den armen
Bedriegen / vloecken / by lijden en darmen /
dobbelen / liegen / spelen / overspel houwen
Manslacht / nijt / overdadicheyt sy brouwen /
Grabbelen / grijpen / jagen / loopen en draven
Putten / palen / delven / speten en graven /
'Tlichaem eieren / Godt geen danc te doen / noch prijsen
Elck gaet zijn medebroeder ten .valle wijsen /
Elck'is hier in opt hoochste geclommen
dit zijn al sonden die de siele verdommen.
Mijn lieve vrienden bedenckt hier den tijt
den dach des Heeren is niet ver noch wijt /
die ons Menschen in een oogenblicke
Sal overvallen als een valstricke /
daer in de vogelen worden gevangen
Vanden Vogelaer sonder eenich verlangen /
Nu siet doch alle des Werelts staten
Niet eener hout hem in tucht / in maten /
Na dat sy eerstmael zijn gefondeert
die boosheyt nu alle dingen regeert /
Geen staet leeft also het behoort
Eygen baet heeftet al verkeert rechtevoort /
Niemant denckt om sonde ende schant
dagelicx bedencktmen nieuwe finant /
Hoemen groote rijekdommen sal becommen
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Een yder bedenckt te vermeeren zijn sommen /
Hij denckt niet oft recht en billick mach zijn
daerom en sullen wy niet ontgaen de Helsche pijn.
Een Vorst die vrede maeckt lange jaer
2905 En coemt de selve vlijtichlick naer /
Een Heer die beschut Weduwen ende Weesen
En laet geen onrecht / tegen trecht geresen /
Een rechter die tallen tijden rechtet recht
Beyde rijcke / arme / Meester en Knecht /
2910 Een Predicant die suyver Godts woort leert
En straft de sonden boos en verkeert /
Een Koopman die warachtich is in zijnen monde
Onbedriechlijck handelt sonder loose vonde /
Een Hantwercx man die niemant achterhaelt
2915 En van zijn loon de Mensche wel betaelt /
Een Huysman die liberalich zijn renten geeft
Ter rechter tijt / daer den armen af leeft /
Een knecht vroom / deughdelick en getrou
Ghehoorsaem zijn Heer / Meester en vrou /
2920
dese acht wil Godt haer sonden vergeven
En genadelick gonnen zijn eeuwich leven. *
Waer ist daermen nu soeckt eer / en deucht
d'ouders zijn quaet / en leerent voort die jonge jeucht /
Dies de sonde roept voor Godt wrake
2925 In dien geen boete gedaen Wort tot dees sake /
So sal ons groote straf voor handen zijn
Want Godts toorn sal baren geen cleyne pijn /
Die Werelt is nu gaer ende so hart verblent
Dat niemant zijn eygen laster kent /
2930 Die Werelt in ongehoorsamen stant leeft
Dach en nacht in vleeschelicke lusten zweeft /
Geloove / boete / en liefde is onbekant
Ontrouwe / ongeloof / nijt neemt nu d'overhant /
En noch willen wy voeren Christus namen
2935 Dies wy ons met recht wel mogen schamen /
Dat dese Heylige name also gantz
Aen ons verloren heeft zijn schijn ende glantz /
Sijn heerlicke deuchde is heel verbleken
Daerom is Godts ghenade van ons geweken.
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Die een stadt oft Gemeente sullen regeren
Dese nageschreven punckten sullen sy hanteren /
Eendrachtich te zijn met goeder trouwen
Gemeen oirbaer en profijt aenschouwen /
Haer vryheyt niet laten breecken
Om gemeen oirbaer menichmael spreken /
De stadt bevelende den vroeden
Het gemeente geit nauwe behoeden /
Ende keerent altijt ter meester baten
Te vriende houden den ommesaten /
E n te recht houden alle gelijcken
Also wel den armen als den rijcken /
Getrouwe zijn haren recht lantsheere
Dat is der ouder wijsen leere /
Vast houden aen haren statuyten
Ende quade altoos werpen wten /
Want so daer eenen gebreeckt van desen
Daer so staet die stadt i n vreesen.
Doet goet ter wijlen ghy noch leeft
Want so haest als ghy de Werelt begeeft /
So deeltmen u / ende dat uwen dryen
En so wie dat een deel heeft van dien /
Die en gave dat niet om dander alle beyde
Want die de siel heeft i n zijn gheleyde /
Ick seght voorwaer / dat hyse niet gave
Om dat Lichaem / en oock om alle die have /
Die Wormen die dat Lichaem sullen verteeren
Die en souden dat niet willen ontbeeren /
Om die Siele / ende oock om a l dat goet
Die vrienden zijn oock also gemoet /
Welcke dat goet aen hen sullen behouden
Dat zy dat seer noode ontbeeren souden /
Jae om die Siele / ende om dat Lijf
Daerom so ist wel een arme catijf /
Die zijn Ziel en lijf so licht avontuert
Om daertsche goet dat niet lange deurt
Helpt Heere Godt van Hemelrijcken
Waer sach oyt Man des wonders gelijcken /
Ick en can den fenijne niet ontgangen
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Padden / Hagedissen / ende slangen /
Vintmen nu vele hier en daer en overal
Ick en weet waer ick my wachten sal /
Want die my vrient schijnen voor mijn oogen
Souden my brengen in groot misdoogen /
Al zijn de padden leelicken onweert /
Geveynsde herten / loos / nijdich / en fel
Sijn quader dan Padden / dat weet ick wel /
Slangen / Hagedissen / Padden zijn fenijn
Maer beveynsde vrienden nóch schadelicker zijn /
Die schoone woorden spreken sonder meenen
Men vinter ter Werelt meer dan eenen /
Dus gelooftse niet die u zijn schoone voren
Menich worter deur bedrogen / en gaet verloren.
Laet u aertsche sorge / u loopen en draven
Wat wildy veel om d'aertsche goet slaven /
Vergarende juweelen / lant en huysen groot
'Tis heden gesont ende morgen doot /
Want als die doot het Lichaem crinckt
Ende die edele Siel ter Hellen sinckt /
Dan soudemen wel willen sonder verlaet
Deucht gedaen hebben / maer tis dan te laet /
Doet deucht / hout Christus woort / roept niet cras
So die Ravene is doende opt selve pas /
'Tvoetsel der Sielen tegenwoordich gaert
Wie weet oftmen morgen henevaert /
Godes Oordeel is seer te ontsiene
'Twaer goet datmen in tijt pijnde te vliene /
Die sonde / denckende opt lange henereysen
O Mensch wilt altijt om teeuwich leven peysen /
Daer sullen wy met Christo worden verciert
Zy sullen niet hebben / die hem qualick regiert.
Vanden beginne is Gods woort warachtich
Is tot noch toe bevonden altoos even crachtich /
En sal totten eynde des levens also blijven
Hoort altijt 'twoort Gods mannen en wijven /
Gelooft het woort Gods so daer staet geschreven
Want ghy sulter door in eeuwicheyt leven /
Dit heeft Christus selfs verclaert en beleden
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Het stelt die toorne des vaders te vreden /
Salich zijnse die 'twoort volgen naer
Zy zullen besitten 'tRijck van heur Hemelschen Vaer /
Wee hem diet woort Gods versmaet
En niet wil hooren Godt / heur Vaders raet /
Maer die 'twoort bewaren wt liefden groot
Die sullen met Christo verrijsen vander doot /
Daer die verachters sullen staen int benouwen
Dit gaet ons Sapientie vijff ontfouwen /
Daerom seg ick noch eens deur schrifts openbaren
Salich zijnse die Gods woort hooren / ende bewaren /
O Mensch waer zijn de wijse gevaren
Die hier ter werelt geachtet waren /
Bennen sy niet al ter aerden geraeckt
Heeftse Godt niet tot sottten ghemaeckt /
Waer is Vergilius / Cicero / Plato beroemt
Met meer Philosopben / die doot heeftse verbloemt /
Waer zijnse diet Aertsch crijdt hebben beschreven
Waer zijn de Juristen en pracktizijns gebleven /
Die daer hebben gesocht menigen vont
Om den Mensch te helpen / en maken gesont /
Waer is Augustus / Pompeius en Alexander
Hannibal / Cupido / en menich ander /
Waer is Hector / Achilles / en Golias
Zy liggen al inder aerden tot stof en as /
Wat baet hier sterckheyt / wellust / en eere
Haer leven is eenen schijn / niet meere /
Stof en dreck is al haer vleys en been
O Salich is hy die op Godt betrouwet alleen.
Christus seyt / die mijn stem niet hebben gehoort
Ende veracht hebben mijn Godtlicke woort /
En op sterven hier niet hebben gepast
Die wil den doot zijn een leedige gast /
Aldus laet ons hier voor oogen stellen
De doot / Godts oordeel / de vreese der Hellen /
Daer toe die glorie Godts wtvercoren
Welcke ons belovet is allen te voren /
Van Christo / ons toesprekende al gemeyn
Wie dat geloovet in Christum alleyn /
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Ende inden geest / en waerheyt hem roept an
Als ons Johannes doet schrijven daer van /
Die sal verwerven in corter stont
Vergiffenisse van alle zijn sont /
Oock een blijde verrijsenis na dit leven
Dees woorden laet vast in u herte cleven /
Dit sal ons geworden door Jesum hooch geeert
Die door zijn geest alle dingen regeert.
De ellendige Mensch is als hoy in zijn leven
Hy gaet op en bloeyt als een bloem verheven /
Maer is dra met een wint van zijn plaets geset
Hy jaeght na rijckdom / 'twelck zijn siel besmet /
David seyt selden worden sy behouwen
Die op rijckdommen stellen haer betrouwen /
Weynich dencken sy op Godes weldaden
Rijckdom is wel / maer tcoemt een dick tot schaden /
So dat sy heuren Schepper daer deur vergeten
En den Rijckdom onnuttelick hebben beseten /
Aenmerckt mensche die meest met rijckdom hielen
In sonden sy seer lichtelicken vielen /
En hebben haren Godt seer getemteert
Dus ist dat u rijckdommen vermeert /
Wilt u hierinne seer wijsselick dragen
Of anders segh ick u dattet u zijn plagen /
En sult daer deur met Tyro en Sydon vergaen
En met den rijcke man comen in der Hellen baen.
O Heer / hoe is de Werelt nu gestelt
Hoe sterck leyt ontrouwe te velt /
Hoe hert leyt die gerechticheyt gevangen
Hoe sietmen d'ongerechticheyt nu prangen /
Die vrede leyt in cranckheyt seer
Rechtveerdicheyt vintmen nu niet meer /
De Wet is nu geworden over al blint
De eer met alle haer graet verdwijnt /
De waerheyt leyt met voeten getreden
De Liefde is wech met barmherticheden /
De Wijsheyt staet nu achter die deur
Rijckdom en gewelt dringen daer veur /
Kuysheyt / tucht / vroomheyt / zijn gans verswonden
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Dat recht geloove heeft vele wonden /
Woecker en gewelt / prljstmen voor recht
Somma die. in de Werelt is vroom en slecht / '
Die moet vander werelt zijn veracht
Daerom sal Gods toorn comen over 'tmenschelick geslacht.
Lucas schrijft ons van eenen Rijcken man
Die selve had huys / hof / i n zwerelts gespan /
Ghelt-Kisten / Tresooren / ja schueren en toornen
Geladen ende gestopt met Tarw en koornen /
Zijn Cantooren vol met gout en schenckvaten
Maer wat wast doen / hy moestet al laten /
Godt woude sulcx lijden nu noch nommer
Hy sprack / o siel / nu hebt ghy geen commer /
Dan etet en drincket en maeckt goe chier
Hy docht niet eens ick moet van hier /
De Heer Almachtich die dat verdroot
Dat hy zijn hert stelde op zijn goet groot /
Daer quam een stem door sHeeren gebot
Wat denckt ghy o Mensch / ghy dwaes en sot /
V Siele sal worden noch desen nacht
Van v lichaem genomen / en worden gebracht /
Ter hellen / daer ghy sult eeuwich lijden
Groot wee / en pijne / ten eeuwige tijden.
DIE S P R E U C K E N ENDE L E E R I N G H E N / OP
TWINTIGEN GEMAECKT.

3120

3125

O Mensch wilt u geensins verlaten
Op Rijckdom / schoonheyt noch hooge staten /
Noch op wijsheyt / sterckheyt noch verstant
Het vergaet altsaem als een schim anden want /
Wanneer die doot ons sal overvallen
Blijft by ons niet meer van desen allen /
Alleen 'tgeloof aen Christum blijft staen
Wanneer die Siel vant Lichaem moet gaen /
Daerom so laet ons na datselve streven
So sal ons God die sonde vergeven /
Want wy dan / i n het geloove volharden
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So mogen wy geensins te schande werden /
Die doot en mach ons dan niet verveeren
Ja wy sullen hem van herten begeeren /
Willich de wormen ons vleys geven tot spijsen
Tot dat wy wederom sullen verrijsen /
De vrome menschen ter eeuwiger salicheyt
De boosen ter hellen alle duyvelen bereyt /
Daer voor ons Godt de vader beware
En help ons door Christum in die Hemelsche schare.
Een quade tonge is seer te schouwen
Een quade tonge is seer te grouwen /
Een quade tonge is seer te vliene
Een quade tonge is seer te ontsiene /
Quade tongen doen dickwils weten
Verholen dingen / ende groote secreten /
Quade tongen hebben doen varen
Wt haer goet die seer rijck waren /
Quade tongen maken twist en gekijf
Inder echten tusschen Man ende Wijf /
Hadden sommighe hare tongen bedreven
Het hadde menigen gebaet zijne leven /
So wie dat. quade tongen gelooft
Die wort van eere en goet berooft /
De valsche tonge doet breken been
Maer sy en doot heelet noch geneset geen /
Die tongh is 'tquaetste bladt / en 'tschadelicste fenijn
dat onder den Hemelen mach zijn /
dus wildij niet inder asschen vallen
So wacht u altijt voor tongen die schoon kallen.
Hoe mach een onnutter dinck gezijn
dan een versmoort dronckaert als een zwijn /
die den mont vol stancx heeft onbequame
die bevinge heeft in zijnen Lichame /
die dwaesheyt hanteert in al zijn beleet
die alle het secreet seyt dat hy wel weet /
die 'tHerte verandert heeft van natueren
die 'taenschijn verkeert is van figueren /
Hoort wat Salomon is sprekende hier van
Gheen secreet is inden droncken Man /
12
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Wee u seyt Esaias die vroech op staet
Om te achtervolgen der droncken daet /
Tot inder nacht / met vedelen / bommen en luyten
Met singen / clingen / danssen en fluyten /
Om elckanderen te maken droncken
Wee hen diet droncken / wee hen diet schoncken /
Holofernus seer droncken ende onbedacht
Wert al slapende i n zijn bloet versmacht /
Noch isser veel deur sulcx gecomen i n noot
droncken drincken in sont / werckt int ent den doot.
Hoe fijn en lieflick beschickt Godt alle dingen
dat hy zijn woort int licht gaet bringen /
E n die simpele vercondicht ver ende naer
Zijn liefde / zijn wercken / maeckt hy ons openbaer /
Luttel wijse en machtige tot deser stont
diet aennemen / maer verwerpent inden gront /
Maer den onnooselen maeckt hy't bekent
Malachias beschrijft ons int vierde pertinent /
die Godt vreest / sal die Son der gerechticheyt opgaen
Noch met geen droefheyt sullense zijn belaen /
door Christum sullense hebben groote vreucht
In zijn rijck / o Mensche na twoort u veught /
Want Godts heylich woort is 'tbeste cieraet
Een schat dat al swerelts schat te boven gaet /
Het verquickt oock de vrome groot en smal
Dus mach die Mensche int aertsche dal /
Wel en gelucksalich zijn geacht
Die i n 'twoort Gods lust heeft dach ende nacht /
Nu elck w i l i n 'twoort Gods vroom strijden
So sult ghy hier na met Christo verblijden.
Wilt ghy weten ghy ghierigen man
Waeromme ghy ydel zijt / en altoos wan /
Ende nemmermeer vervult na mijn advijs
Comt hoort my / ick salt u maken wijs /
Die mate en is nemmermeer vol gedaen
Also lange alsser yet mach inne gaen /
Want daermen altijt mach indoen wat
Daer sietmen blijven een ydele stat /
Ende den moet vanden ghierigen boos
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Is ydel van Godt / en van gelde altoos /
Maer die aenden Heere voeght zijn sinnen
Die is vereenicht met hem in minnen /
Hoewel die mate neemt by desen
Zy en mach nemmermeer vol gewesen.
Wilt ghy dan weten ghy ghierige zwijn
Hoe dat ghy versaet sult mogen zijn /
Laet af en zijt niet ghierich meer
Want so lang in u schuylt dat gierich seer /
So moecht ghy nemmermeer zijn versaet
Godt en den Mammon te dienen is geen raet..
Salomon seght wilt dit onthouwen
Om het gedaente vander vrouwen /
Is menigen vergaen / en doot gesteken
Wijn en Vrouwen doen verbonden breken /
Ende doen die wijse sneven en dolen
Menigen gewondden is 'tlijf gestolen /
By henlien / en d'aldersterckste Menschen
Hebben zy te niet gebracht na haer wenschen /
Haer winninge staet in den wech der hellen
Diet herte deurboort int eewich gequellen /
Wijn en vrouwen ontsenuwen die crachten
Zy minderen die sinnen ende gedachten /
Zy verslijten den tijt / en smijten in scherven
Rijckdom / patrimony / ende gront van erven V
Dus zijt versinnich / mensche wilt u wachten
Haer te gebruycken by dagen bij nachten /
Dan na den redens ende der natueren aert
Oft anders eylaes twort u qualick-vaert /
Verlies van lijve / ende oock van goede
En brenght u siel ten Helschen gloede.
Wanneer die Mensche vergaet en sterft "
So worden de beesten in hem gheerft /
Wormen / slangen / padden en serpenten
Dit selfde gaet ons Ecclesiasticus in prenten /
Esaias een ende vijftich schrijft ons oock tbescheet
Die Menschen sullen vanden wormen als een cleet /
Gh'eten worden / oock deurreten vande motten
O Mensche moet ghy dus liggen verrotten /
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Wat baet dan rijckheyt die wy dus prijsen
Eere / dominatien / lecker dranck en spijsen /
Schincken / drincken / schossen en brossen
Zy mogen u niet vander doot verlossen /
Die ghister in glorie rijck sat van haven
Leyt nu versteken / int graf begraven /
Die ghister in de sale sadt blinckende
Leyt naeckt op 'tstroo / voor elck-een stinckende /
Diemen ghister delicate spijse gaf
Wert nu vande Wormen gegeten int graf /
O Mensch ghy zijt als een gast van eenen dage
Hout dit in u memory / vreest u der plage.
Jesus Christus wiesch selfs d'Apostelen voeten
En door zijn bloet heeft hy ons qualen willen boeten /
Ootmoedich heeft hy geleden ter doot
Recht als een dief / schelm / of misdader snoot /
Daer hy nochtans noyt quaet had bedreven
Hy lietet al / en quam ons zy selven geven /
In recht geloof / laet ons zijn woort dan houwen
D'welck ons wel leydt / en troost int benouwen /
Christus die sprack / so ick Meester en Heere
Gewasschen heb u voeten tot uwer leere /
Siet dat ghy oock malcanderen in eendracht
De voeten wascht / deen d'ander niet veracht /
Ick doe u tot een exempel dese daet
Op dat ghy sulcx aen malcanderen oock begaet /
Den dienstknecht is te geener tijt grooter bevonden
Dan zijn Heer / ghelijck oock de gesonden /
Niet meerder is / dan die hem heeft geschickt
So ghy dit weet / en daer neerstich op mickt /
Om sulcx te doen en laet u niet verdrieten
Dan sult ghy mijn Heyl ende salicheyt genieten.
Schoonheyt / rijckheyt / noch hooge staten
Sullen u int oordeel niet mogen baten /
Vrienden noch magen / sullen u mogen beschudden
Huys en Hof / schoone weyden met ossen en cudden /
Gout / Silver / Cleynodien noch pant
En sullen u mogen doen eenich onderstant /
Oock alle Coningen / Princen op aertrijcke
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3290

8295

3300

3306

3310

3315

3320

Sullen clagen / huylen / met grooten versijcke
Vanden Wakenden oven int helsche gesmoock
Wanneer sy sullen sien opgaen den roock /
Om den grooten ancxt oock vande tormenten wreet
O Mensch waer sult ghy vlien om reet /
Want elck een sal daer in dien dagen
Zijn last alleene moeten lijden en dragen /
Och des Menschen siel die gesondicht heeft
Moet sterven den doot die eeuwich leeft /
Daer salmen die schuit ten wtersten moeten betalen
Daer sal zijn weeninge / crijsschen / beven / en qualen /
Vreese / beclach / pijn / bitterheyt / en suchten
Dus elck wacht hem voor der Hellen geruchten.
O verloren siel / bekeert u tot Godt ten stonden
Ras staet op / gaet wt den put der sonden /
En wilt u wachten / voor die Helsche wolven
Want al laechdy tusschen vier mueren gedolven /
Ghy moet sterven / en varen in een ander lant
Neemt 'sdoots spiegel voor een gulden pant /
En wilt niet gaen ten wijngaert te late
Eert Godt / hout zijn gebot / twort u bate /
Ras doet af den sondigen stinckenden bant
Neemt het cruys der penitentiën in u hant /
Vreest Godts oordeel / onsiet v der hellen
Wilt u hier deughdelicken aenstellen /
Want door die sonde mach den doot niet wercken
Ras pijnt het hert tot alle goet te stereken /
En wilt Davids / en Petrus beteringh gade slaen
Voor u sonden wilt schreyen en kermen gaen /
En laet u tranen met berouwe verwerven
Op dat ghy 't Hemelrijck moecht beërven /
Och betert u sonden tot huyden bedreven
Op dat ghy na moecht comen int eeuwich leven.
Mijn volck heb ick u gedaen eenich quaet
Dat ghy van my wijekt en my versmaet /
Ick die daer ben die levendige Fonteyne
Een genadich Godt voor groot ende cleyne /
Om uwen wil ben ick ter werelt geboren
Boven alle volcken heb ick u wtvercoren /
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3360
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Ende als den appel mijnder oogen u bemint
V meer beminnende dan een Moeder haer kint /
Want met mijn bloet heb ick u gecocht
Ende also mijns Vaders wille volbrocht /
Dus keert tot my dat ghy niet en sneeft
Des sondaers doot begeer ick niet / maer dat hy leeft /
Ick can u rechtveerdich maken in al u saken
Mijn Vader en ick willen een wooningh bij u maken /
Eet mijn vleys / drinckt mijn bloet ter noot
Onderhout mijn gebodt cleyn ende groot /
ick heb remis vercregen van u sonden vierich
Ick ben ootmoedich / en seer goedertierich /
Ick ben een goet Herder / volght mijn paen
Wat can ick u meer doen / dan ick u heb gedaen.
Tis quaet Leeraer te zijn met becommerde sinnen
Tis quaet Godt lief hebben / en die Werelt beminnen /
Tis quaet een ander wysen die selve dwaelt
Tis quaet te borgen / die qualick betaelt /
Tis quaet luttel rijckdom / en grooten staet
Tis quaet een snelle tonge in een wijsen raet /
Of tot een Ambassaet in eenige Landen
Tis quaet eer soecken die hem verheucht in schanden /
Tis quaet geit vergaren sonder ghiericheyt
Tis quaet devotelick bidden sonder viericheyt /
Tis quaet Aelmoessen doen met ontrechtveerdich *) goet
Tis quaet vrientschap toonen met een geveynsden moet !
Tis quaet een ledige Jonckheyt / een out slavoen
Tis quaet wyselick te sien wt een sots caproen /
Tis quaet meester te heeten sonder Const en doctryne
Tis quaet jongers regeren met blijden aenschyne /
Tis quaet datmen kijft tegen zijn gebueren
Tis quaet datmen twijfelt int woort der Schriftueren /
Tis quaet rechtveerdich te zijn met valsch gewicht
Tis quaet int doncker wandelen sonder licht.
Men sal geensins den doot ontsien
Want wat Mensche den doot wil ontvlien /
Is altijt droevich en int herte niet vro
*) Lees: onrechtveerdich.
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Een wijs geleert man die spreeckt also /
Dat veel beter is te ontfaen die doot
Dan altoos te leven in angsten groot /
3865 Ende oock eeuwelick ruste beter sy
Dan geduerende quale ende der herten gestry /
Want leven alleene en is niet goet
Maer hier wel leven dat is voorspoet /
Geen dinck dat leven so seer verlaet
8870
Als datmen den doot veracht ende versmaet /
Want so wie den doot wil versmaden
Is van angste ende sorge ontladen /
Daerom weldoen is den mensche noot
Boete ende beteringe van boosheyt groot /
3375
Geen dinck beminnen boven die liefde van Godt
Wel hem die coemt in dat salige Rodt /
Hy heeft ter werelt wel geweest
Die daer genoot wort tot des lams feest.
Ghy jonge gesellen groot ende cleene
8380
Verstaet my wel / wat ick meene /
Ick was een Jongelinck als ghy nu zijt
Vol geneuchten so was mijnen tijt /
Mijn ouders hadden my veel goets gelaten
Had' ickt nu het soude my baten /
3385 Vliegen / jagen / met Heeren hoveren
Met schoone vrouwen te bancketeren /
Dat was nacht ende dach het leven mijn
Tot alle feesten / en kermissen moest ick zijn /
Vroech en spade in die taveerne
3390
Ick sanck / ick spranck / was vrolijck geerne /
Ick paste op geit minder dan slijck
Watmen dede 'twas my al ghelijck /
My dochte 'tsoude eeuwelijck dueren
Maer o lacy ick moetet nu besueren /
3395 Nu heeft my pover also gebeten
Datse my altesamen hebben vergeten / .
Ende my desolaet int gasthuys gedragen
Elck houde wat tegen die oude dagen.
Niemant sal om geen dingen vertragen zijn vaert
3400
Hem te beteren / en bekeeren tot Gode waert /
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Want wy en weten groot noch smal
Wanneer dat den doot comen sal 7
Al is een Mensche morgen wel gesont
Hy is dickwils doot / eer coemt den avont /
3405
Die beswaert waren van veel ongemaken
Ende daer af dan conde geraken /
Hy soude gewis beyde na desen
Hem haestich cureren ende genesen /
Hoe coemt dan merckt ende besiet
34io Dat wy die edel Siel genesen niet /
Die dueren moet tot eeuwelijcke
In die Helle oft in dat Hemelrijcke /
De sommige dwasen roepen cras, cras,
Dats morgen morgen also ick las l
8415 Dan sal ick my te degen beteren gaen
Van al mijn sonden / en qualen afstaen /
Ende als de morgen coemt ist al vergeten
En duert so langh als haer den doot heeft beseten.
O Mensch wilt alle ongerechticheyt verlaten
8420 Gelooft in God / want hy sal d'ongehoorsame vaten /
Straffen / sulcx gaet ons Paulus bedien
Dat wy alle vleys wercken sullen vlien /
Als haet / kyven / seckten / ende tweedrachten
Oncuysheyt / overspel / dronckenschap / manslachten /
8425
Want die sulcke boose wercken bedryven
Sullen Godts rijcke nemmermeer beclyven /
Dus schout altijt dat tegen Godts eer geschiet
Met de Wercken der duysternissen besmet u niet /
Wandelt in sgeests vruchten / in liefd' / en vreden
3480 In blijschap / lanckmoedicheyt / en vriendelickheden /
Geloove / maticheyt en saechtmoedicheyt groot
Die Wet sulcke niet tegenstaet / noch doot /
Dus so wy in den geeste vierich leven
Niemant honen / en geen ydel eer aencleven /
3435 So sullen wy ontgaen / het eewich verderven
Ende int helsche vier nemmermeer sterven.
Mochtmen den doot met geit afcoopen
Den Keyser waer den doot ontloopen /
O neen hy conde hem geensins verdingen
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3440

3445

3450

3455

8460

3465

8470

8475
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Tot sterven heeft hem den doot gaen bringen /
Waer zijn nu zijn Heeren / Baroenen by hoopen
Zijn magen / schoon vrouwen / sy zijn hem al afgeloopen /
Die hem bystonden van daegh tot dagen
Zy hebben in hem nu geene behagen /
Waer zijn nu zijn vogelen / ende honden
Zijn lecker spijse tot zijnen monden /
Waer is nu zijn schoonen vergulden crans
Daer hy so stout met tradt aenden dans /
Waer zijn zijn cleeren / zijn schat en gesteente
Men vinter niet meer dan zijn gebeente /
Twee wormen sitten nu in beyde zijn oogen
Zy etense hem wt hy moetet gedoogen /
Zijn handen vallen hem vanden armen
Wt zijn buyck so loopen die darmen /
Zijn hayr is wech / zijn huyt is bloot
Dus cael heeft hem gemaeckt de doot.
Hoe vermaledijt / quaet ende boos
Dat de snoode hooveerdicheyt is altoos /
So Godt tuyght / en Esaias heeft geschreven
Alle hooveerdige die op der aerden leven /
Zy sullen vernedert worden / en moeten dalen
Hoe hooge zy meenen te stecken / te palen /
Al waren zy boven alle Cederboomen
En geberchten Libani / en eecken van Basan gecomen /
Boven alle toornen / hoe schoone ten tooge
Boven alle rotsen / en bergen hooge /
Boven alle mueren hoe sterck vermaert
Hoe dick / hoe hooge / hoe wel bewaert /
Nochtans sullen sy te buygen comen dees calommen
Gelijck ruggen der ouder Menschen crommen /
Die Menschelicke hoocheyt / hoe hart versteent
Wert verootmoedicht / ende vercleent /
Hieromme so heeft die Helle gespreet
Haer cracht ende haer siele gebreet /
Eewichlick sullen zy daer dalen binnen
Die glorieuse hooveerdige sinnen.
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NOTA.

3480

A l die een loopende hant w i l schrijven,
Seven van dees ondersz. lettren moeten daer los blijven,
Seventien moetender aen een zijn ghehecht,
Wacht v voor poten ghy haechschen knecht.
n
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bené.

Schoolmeester die sonder slaghen die kinders w i l leeren /
Surgijn die saechtelijck den patiënt w i l cureren /
Predicant die niet derf spreken dan de Hen willen hooren /
haer doen en arbeyt is meest verloren.
E E N R E F E R E Y N V A N DE P E N N E .

3485

3490

8495

3500

Hoe souden die Menschelicke sinnen
Die Godtlicke wercken connen bekinnen /
'Tscheppen der Hemelen en het beginnen
Der Elementen / lichten ende Planeten /
Het scheppen der Engelen en Seraphinnen
E n 'tscheppen der Menschelickheyt wt minnen /
Ja alle Creaturen ter werelt binnen
Sonne / Mane / Sterren / ende Cometen /
Hoe soude ons simpel verstant weten
Dat Adam heeft inden Appel gebeten /
Dat Cain / Abel heeft doot gesmeten
En dat de Diluvie de Werelt verdranck /
'Twerck der Patriarchen / ende Propheten
Ja d'Evangelisten alderhoochste geseten /
'Twerck der Apostelen / Doctoren / Decreten
Astronomie / Nigromantie / twerck der Poëten /
Der seven vrye Consten dicht ende sanck
Hoe soudemen hier af weten a l den toeganck /
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3505

S510

8616

8620

8625

3530

3535

3540

Ten dede der pennen minlick ontfanck
Ja al dat Godt den Heer oyt werden liet /
Ten dede die penne / wy en wistens niet.
Of den Bybel niet en waer geschreven
Of den spiegel Historiael waer achter gebleven /
't Oude ende 'tnieuwe Testament verheven
Der vromer daden / gestien / Historiën /
De X. Geboden op den berch Sinay gegeven
Christus doot / zijn Verrijsen / zijn Leven /
Alle de deughden van Sancten bedreven
'Twaer al geheel wt onser memorien /
Abrahams wercken / Aarons Ciboriën
Josues stryden / Gedeons victorien /
Davids feyten / Salomons constige allegorien
Dit doet de penne verstaen ende mercken /
Ten dede die penne reyn als yyorien
Men wiste niet van de eeuwige gloriën /
Noch van Helle of van purgatorien
Noch vanden oordeele vol van mortorien /
Sonder de penne 'twaren al verloren wercken
Wat waer den dienst der Heyliger Kercken /
Wat waer de Const van alle de Clercken
Hadden wy vande penne geen claer bediet /
Ten dede die penne / wy en wistens niet.
De penne doet Coningen / Princen ende Heeren
Landen / Provinciën staen in eeren /
De penne doet alle dingen leeren
De penne maeckt menigen Mensche rijcke /
De penne doet veel deuchden meeren
De penne doet metten hoochsten verkeeren /
De penne doet dragen costelicke cleeren
De penne geen dinck is haers gelijcke /
Statuten / privilegiën / alsoot claer blijcke
Die alle de Werelt houden van versijcke /
Tcomt al deur der pennen constige practijcke
Ten dede die penne 'tlant soude vergaen /
De penne doet hanteren de Rhethorijcke
En oock die genoechlicke Musijcke
Ick en vinde niet hoement meet of Ucke

187

188

3545

3 5 5 0

Valcooch, Regel der Duytsche Schoolmeesters.

Waermen de penne laet staen wijcke /
Daer en wert geen recht gedaen
Dus eerweerdige die onder de penne staen /
Der pennen edelheyt wilt gade slaen
Want al dat inder werelt oyt is geschiet /
Ten dede de penne wy en wistens niet.
Prince.
Boven veel consten moet zy de croon dragen /
O Jongers hebter in een goet behagen /
Bemintse sonder eenich verdriet /
Ten dede de penne wy en wisten niet.
CONTRACT-BRIEF.

3556

3560

3564

8570

3576

Anno Domini 1500. etc. Den len. Dach in Julio so hebben
gemaect N. P. ende N. P. als ghesworen Schepenen in N. met
N. P. haren Schoolmeester een Contrackt van een Jaer
dienende sulcx huyden ten daghe in de Eercke van N. ende
Schole aldaer is te doen / oock me de clock te stellen / voor
welcken dienst ende administracy N. P. ende N. P. als
Schepenen voornoemt voor haer ende der ghemeenten aldaer
N. P. haren Schoolmeester voornoemt beloven te geven tot
zijn sustentatie ende onderhout Jaerlicx die somma van
hondert Carolus guldens / 'tstuck van XI. grooten vlaems
ende noch daerenboven van elcke kint dat inder scholen
gaet 3. st. int vierendeel-Jaers / ende dese somma voornoemt
sullen sy hem gheven ende betalen vry / suyver / costeloos
ende schadeloos sonder eenich afbreuc nu Jacobus dach toecomende de somma van 25. Carolus guldens / ende t'Alderheyligen daerna 25. Carolus guldens / ende Lichtmisse dach
Anno 1591. noch 25. Carolus guldens: ende Meydach daerna
25. Carolus guldens / ende den voornoemden Schoolmeester
sal dees penninghen by foute van quader betalinghe moghen
inne-winnen / of doen innen ende winnen met sulck verbant
van rechten / ende voor sulcke rechteren als N. P. Schoolmeester of zijnen erven ghelieven sal / al sonder bedroch /
dies ten oorconde soo zijn hieraf ghemaeckt twee wtghesneden Cedullen luydende alleens van woordt tot woorde /
zijn deurghesneden metten letteren van abcd. waervan elcx
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3580

189

eene af heeft op condicien die verliest den zijnen sal lyden
aen den mijnen / ende zijn noch tot meerder oorconden by
beyde partyen onderteyckent elc met haer namen ende
mercken.
Actum ut suprd.

HIERNA VOLGEN DIE QUADE ENDE L A N G H E WOORDEN
DIE D E SCHOLIEREN SATERDAEGHS ENDE A N D E R E
TIJDEN TEGEN M A L C A N D E R E N S U L L E N SCHRIJVEN.

8586

8890

3595

3600

8606

Rechtveerdichmakinghe / verootmoedighende / wrevelicheden / salichmakeren / gedoochsaemheden / genoechdoeningen / ongehoorsaemlicken / murmureringhen / privilegiën / conscientien / overvloeyende / beloftenissen / medeluydende / becommeringen / vertwijffelinge / aengenamelicken / ontfermherticheyt / vermaledijdinge / menigerhande /
nacomelingen / schandalizatien / afgescheydene / onwederroepelick / onversienlicken / teeckenbedieders / rechtvorderingen / ghevanckenissen / vergaderingen / dancksegginge /
evangelizeren / onwtsprekelicken / teghenwoordicheyt / verwonderinghe / propheteringhe / wtwendelicken / blasphemyen /
verschrickelicken / sorgdragere / opgeclommene / teghenstrydingen / aldermachtichste / periculoselicken / schrickenburger / Amstelredamme / Constantinopolen / 'sHertoghenbossche / Monickedam / Coppenhaven / Nieuwemeghen /
Schevelingen / Bartholomeeus / Aristoteles / Nabuchodonozor /
Valentinianus / Noorewegen / ommecomende / coophandelingen / overspelisschen / conscientien / Rhethorijckelic /
ordonnantie / regenwatere / wandelingen / generalicken /
bedevaertloopers / mommeryen / excommunicatie / inventarieren / impertinentelicken / restablissement / usufructuarie /
Notarisschappe / vervreemden / verwerven / weerwolven /
wrijven / wrimpen / verwen / veenvos / wulpsche / ajuyn /
wielwael / wervel / wauwe / wijve / vijver / wreedt / vlijm 7
vroom / weer / vleesch / voet / vloe / vurck / vuyl / wuyl /
wit / pen / wen.

190

Valcooch, Regel der Duytsche Schoolmeesters.
NOTA.

36io

SS15

Te sessen sullense int 'tschool over Somer zijn gheseten,
Te achten sullense op eten haer eten,
Te elven sullense t'huys gaen weer,
Te twelven na het School nemen haer keer,
Te twee uren weder eten naden noen,
Te dryen salmense weder hooren doen,
Te vier uren laet dat zijn ghedaen,
Toontse dan, en laetse na huys gaen,
Dit is d'ordonnantie al vander Scholen,
Diet anders aenleyt, sal faelgeren en dolen.
FINIS.

WOORDENLIJST.

WOORDENLIJST BIJ DEN REGEL DER DUYTSCHE
SCHOOLMEESTERS ZONDER DE SCHRIJFVOORBEELDEN.

V = voor-rede; I. — het hoofdstukje over de verschillende
inktsoorten.
A.
abuys 181: misbruik; quaet —: verkeerde dingen.
acht hebben 81: toezicht houden; 1293: acht geven, acht slaan.
achterlenen 1119: achteroverleunen.
achtervolgende V. 34: achtereenvolgens.
achting hebben 1147: acht geven op, letten op.
adresse, sonder — van 2052: zonder aanwijzing van den kant
van, zonder hulp van.
advijs 583: oordeel, meening.
aelmis 947: liefdegift.
aenbespeuren tot 36: waarnemen bij.
aen een rommelen 1145: aan elkaar rammelen.
aenlachen 1165: toelachen.
aenleyden V. 34: beginnen, aanpakken?
aenloop 810: vijandelijke aanval.
aenmercken V. 1, 1291: opmerken, zien; V. 21: zeggen.
aensicht 316, 1016, 1142: aangezicht, gelaat.
aensien 37: A.
aenteeckenen 1851, 2032: aanduiden.
aenvaerden, weder — 1767: terugontvangen.
aenwinnen 571: (in kennis) toenemen, vorderingen maken.
aerdich 696: keurig, netjes.
afgaen 847: afloopen, stil gaan staan.
afwijcken 379: weggaan.
accijs, accijse blz. 242, I. 163?
accordantie 756: eenstemmigheid.
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al 0)ijw.) 1397: wel. Ned. Wdbk. II, 68, Boekenoogen, Za.
n 1. v.; voor allen 49: vóór alles, bovenal
alles, in — 1792: in het geheel, totaal.
als 235: alles.
altehant 642: in dezen tijd, thans.
altemet 761, I. 167: nu en dan.
ambacht 155: ambt.
anderen 403: afwisselen?

193
Idiot„

apenspel, het — niet aencleven 1495: zich van zotte Vertooning
wonderlijke handelingen onthouden.
ar geren 173: vertaling van het Gri. oHavdalü»:
aanstoot
geven; 1533: slechter worden, achteruitgaan.
art 983: erwt. Boekenoogen, Be Za. Volkstaal, § 20.
artyckel brief blz. 189: schoolreglement.
ate 1489: eten, spijs.

B.
baen, aende - 360, 372: in de rij; uwer - 1153: uws weegs;
die — openen 718: den weg openstellen, den weg wijzen.
bate, te — n comen 813: te hulp komen; te — n nemen (met
Godt als object) 1244: te hulp nemen.
bederven 815: in het verderf storten; 2063: te gronde gaan.
bedienen titelblad: den (koster) dienst waarnemen in.
bedrijven, bedryven 1835: behandelen, beschrijven; handel noch
wandel — 69: verkeer noch omgang hebben; niet — 600:
niets uitrichten.
bedwingen 754: dwingen; — van 1101: weerhouden van.
beest 525: koebeest, koe.
begaen 490, 596: verwerven, ontvangen.
begaven 1245: beschenken.
begeven 2104: nalaten.
begin 1047: beginsel, oorsprong.
beginsel 1931: begin.
begrypen V. 53: omvatten; 1832, 1835: samenvatten.
behouden 1505: onthouden.
bekent I. 2: erkend, niet aan twijfel onderhevig; 2178: met
oordeel des onderscheids begaafd, verstandig.
13
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bekinnen, bekennen 279: kennis maken met; 568, 867: kennen;
1667: door aanschouwing leeren kennen, zien.
bedadden 64: ontsieren, bevuilen.
beleden 1891: leiding geven, te kennen geven.
beleeft 325: zooals nette kinderen past, netjes.
belyen 788: aanzeggen, vermelden; — voor 1702: erkennen als.
belyven (: kyven) 327: believen, goedvinden.
beloop, na des werelts — V. 39: overeenkomstig den wereldschen gang van zaken, naar de wereld.
beluycken, int — 1792: in het geheel, alles bij elkaar genomen?
bemercken 1378: letten op.
benyden 792, 1403: haten.
beperelen 1255: met parels versieren.
bequaem 1946, 1963, 1981, I. 173: geschikt.
bequaemelick 1966: geschikt; 1833, 1978, 1979: op een geschikte
wijze.
bequame 1151: gepast, netjes; 2070: zonder bezwaar, gemakkelijk.
beradich 1659: verstandig.
berchgroen blz. 242: berggroen, malchietgroen.
beroemen 1575: roemen.
beroepen werck 933: beroepswerk.
beroepinge 1420: beroep.
bescheyt, met — 1927: met oordeel.
beschroomt 196: beangst.
beschut 1887: onderscheid, verschil?
beseten hebben 1779: beheerschen.
besinnen 1429: bedachtzaam zijn.
besloten 1082: afgesloten, gesloten.
besmodden 251: vuil maken.
besnoeyen 453: van vuil ontdoen, schoonmaken.
besoingneringe 1552: bezigheid.
besonder 504 (hier stopwoord): afzonderlijk.
besorgen met 1687: voorzien van.
best 188, 583: het best; ten — en hebben 594: tot zijn beschikking
hebben, ontvangen; — gesint 725: het meest genegen.
bestaen 261: doen; 314, 1612: beginnen, gaan; 1959: betamen,
moeten.
bestdoender 277: die het het best doet
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besteden, hem — met V. 9: zich verhuren bij.
bestellen 953: er voor zorgen, maken.
bet 1226: beter.
betamen, na 't — 1592: gelijk het betaamt.
betrachten, u ampt — 185: vervullen.
beusel 178: beuzelarij, onzinnigheid.
bevaen 1258: beetpakken, bemachtigen.
bevinden 1929: vinden.
bevrijden titelblad: vrij houden; 1579: beschermen, behoeden.
bevroen 875: mededeelen, opnoemen.
bewaren 476: in orde brengen.
beweecht zijn 1818: bewogen worden, er toe gebracht worden.
bewerden, laten — 212: laten geworden.
beworpen I. 159: ontwerpen, in schets teekenen.
bewust syn 1594: bekend zijn met, weten.
by 1935: door.
bysijn 675: nabij zijn.
by sonder 464: in t bijzonder, vooral.
bijten blz. 251: uitbijten.
bitter blz. 243: schoorsteenroet; zoo genoemd naar den bitteren
smaak die roet heeft.
blame 1597: iets dat tot schande strekt, zonde.
blarren 375: blaren, schreeuwen.
blau 141: dof grijs-, lei- of loodkleurig.
blijcken 1619: zich duidelijk vertoonen; 2096: aan den dag
komen, (bij u) gevonden worden.
blyven 273: wegblijven.
bloot 1829: slechts.
boeck 476: boek, waarin ontvangsten en uitgaven worden
opgeschreven.
boeckstaven 456: in letters op het papier uitdrukken, schrijven;
495, 689: spellen.
boerman 985: huisman, boer.
boete 1523: genoegdoening.
bolus (Gr.-Lat fi&Xoe, Lat. bolus = aardkluit) blz. 242: een
zeer goede soort oker; de kleur is roodbruin.
bonette 1017: muts, gewoonlijk van zachte stof, zonder stijven
rand, hoed.
boomolie 849: olijfolie, bereid uit de rijpe vruchten v. d. olijfboom.
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borse 946: geldbuidel.
bort 236, 391: het plankje waarop men z'n schrijfpapier legde.
boven, van — tot onder 463: geheel en al?
brabbelen 1138: met zijn handen zitten te futselen, ze uit
verlegenheid heen en weer draaien. Ndl. Wdbk. III, 973.
Bredaelsch 584: Bredaasch.
breken 394: verdeelen; 604- verzwakken, minder worden; I. 6:
samenhang verliezen, vaneenscheiden; I. 42, 89, 136 stukmaken; 2058: den tegenstand breken van, bedwingen; ten
eynde — 324: beëindigen.
bresilie (mlat. brasilium, fr. brésil) blz. 342, I. 66: naam van
zekere donkerroode of bruingele, zeer harde houtsoorten,
reeds in de M. E. als verfstof gebruikt.
brief, bryf 75, 337: geschreven document, oorkonde, akte.
bryselen I. 44: stukmaken.
bruyneren (fr. brunir) I. 165: gladmaken, polijsten.
brullen 800: (als uiting van smart) luidkeels schreien, huilen.
buyten, van — en van binnen 685: uit het hoofd, maar zóó
dat alles begrepen is.
C = S.
cenober (lat. cinnabaris, fr. cinabre) blz. 242: cinnaber, uit
kwikzilver en zwavel bestaand rood mineraal, zwavelkwik.
certeyn 672: voorwaar, voorzeker.
D.
daer 1302: ziedaar!
daer naer 504: daarna.
daer toe titelblad: bovendien, en.
daer van 301: daarvan gescheiden.
dal, aertsche dal 1639: aarde.
dank, in — nemen 20: in dank aannemen.
dancken van 268: danken voor.
dat 815: zoodat; 1685: dat 't.
deelen, hem - 320: z. scharen; - aen 721: verdeelen in.
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decken 1066: bedekken.
derf titelblad, 1507: behoeft; 102: mag, 1342: durft.
determinacy 1903: besluit, slot.
deuchdelyck 40: flink.
deucftf, deught blz. 243, I. 1, I. 3, I. 5: deugdelijkheid, bruikbaarheid.
dewijle 2043: (de tijd) waarin; — dat I. 173 en 184: terwijl.
dichten 75, 138, 509: opstellen.
dienstich 904: gedienstig, dienstwillig.
dien volgende 1897: dienovereenkomstig.
dy 1158, 1159, 1161, 1269, 1299: u.
dyn, dyn 1168, 1175: uw.
dick 309, 866, 869: dikwijls.
dicken 401: dik worden.
dilay (: fray) 1955: uitstel.
dinnen 467: minder dik maken, dun maken.
doe 2088: toen.
doen 397: A; 661: schenken, verschaffen; 2026: waard zijn,
gelden; van grooten — 823: afmeting.
dolen in 204: zondigen tegen.
doorschijnich blz. 251: doorschijnend.
dragen, hem — 11, 1539: z. gedragen; hem — tot 282: zich
leenen tot
draven na 798: streven naar.
dree 1809: dra, spoedig.
dringhen 1507: dwang uitoefenen; — na (d'enghe poorte) 2069:
er naar streven zooveel mogelijk te naderen.
dromen 258: dringen; 362: dreunen. Ndl. Wdbk. III, 3294, sub
dreumelen (II).
druypen 117: neerkomen; 1073: morsen.
druck 2132: angst, vrees.
duerende blz. 185: gedurende.
duysentich 639: duizend.
duyster 640: verborgen.
duytsch titelblad, V. 25, blz. 194: Nederlandsch.
dul 1308: dom, dwaas.
dunnen 401: minder dik worden.
dwingen, hem — van 444: zich beheerschen op het punt van,
zich onthouden van.
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E.
eelken 995: aaltje.
eenichede 1821: eensgezindheid, eendrachtigheid.
eenpaer 1691: voortdurend, aanhoudend; 2137: tegelijk.
eenpaertyck 241: eenparig, zonder dat é é n er zich aan onttrekt
eerbaer blz. 210: achtenswaardig; 1128: fatsoenlijk.
eerbaerlick 1454: op gepaste, behoorlijke wijze.
eerbiedich 904: met achting; — sijn 2098: ontzag hebben.
eerbieding 931: eerbiedige groet; 1149: eerbied.
eerlijck, eerlick 11, 1105, 1174: fatsoenlijk; 919: gepast; 1183:
achtenswaardig, rechtschapen; 1786: schoon, edel.
eerst 683: voor het eerst; I. 181: het eerst; inden — en I. 7:
in de eerste plaats.
eysschen 1236: terugvragen.
ende, ten — n 2180: ten slotte.
erve, aertrijcx — n 1763: aardrijk.
even 351, 2016: juist, precies; 451: gelijk; 964: door twee deelbaar.
exempel 80: schrijfvoorbeeld.
expert, expeert 103, 1817: ervaren.
expertentie 850: experientie, ondervinding.
expres 728: nadrukkelijk.

F.
faelgeren 1621: te kort schieten, gaan ontbreken.
falen 229, 243, 1618: te kort schieten; 944: ontbreken.
fatie (: spatie) 2041: voorkomen, uiterlijk.
feyl 833: ongemak.
feyt 95: misdaad.
figuere 1729: beeld.
fijn 29, 696, 877, 2173: voortreffelijk; 1073: behoorlijk, netjes.
floracy inckt blz. 245: floreerinkt.
floreeren (mlat florare) I. 59: met bloemfiguren versieren, t w.
letters.
focken 201: duwen, stooten.
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folie, — van goude I. 103: bladgoud; — van süveren
L 105:
bladzilver.
fondament 698: grondslag, eerste beginselen.
fondatie, sijn — stellen op 782: bouwen op, vast vertrouwen
stellen op.
Fonteyn-ader 1535: bronader.
formelioen blz. 242: vermiljoen, scharlakenrood, donkerrood.
fraey 862: bekwaam, knap.
francijn 2160: perkament.
furie, in de — ontsteken 114: in toorn ontstoken.

G.
gaeyslaen 1211: z. aan iets gelegen laten liggen, er belang in
stellen.
gaerne 1019: zonder zwarigheden te maken, zonder tegen te
streven.
gang, metten — e 1857: terloops.
ganck, sijnen — nemen tot 680: zich zetten tot; zijn — hebben
1862: zich bevinden.
gebenedijen 1703: zegenen.
gebieden 615: willen, goedvinden.
gebueren, ghebeuren 2021: voorkomen, aangetroffen worden;
92: te beurt vallen.
gedicht 1541: al wat te boek gesteld of op schrift gebracht
wordt, geschrift.
geest 1194: persoon.
gelas 1092, 1094: glas. Brabantsche vorm.
geit 102: vergelding, straf.
genieten 765: gebruiken.
geordonneert, qualijck — 1237: weinig geschikt.
geraken tot 154: beginnen met.
gering, so — (e als) 90, 1301: zoodra.
geschal maken 1039: schreeuwen.
geschickt 70, 421: bekwaam, knap; 186: gepast
gesel 1169: mensch, mv. lieden.
gestie 406: geste, gebaar.
gestrecken, hem — 10: streven naar.
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gewerck 1486: werk, bezigheid.
ghebenedydinge 1056: zegen, dien men van God vraagt vóór
den maaltijd.
ghebreken 332: in gebreke blijven, te kort schieten; 1036: ontbreken.
ghebrijft (: beschrijft) 2149: beschreven, medegedeeld.
ghelaet 1476: voorkomen; wulpsch — 1020: dartelheid, uitgelatenheid.
ghelaten, hem — 1107: doen alsof.
gheleghen 2148: gesteldheid, toestand.
ghelijck 920: billijk, rechtvaardig; — setten 1137: bij elkaar.
ghélijckheyt, na — I. 9: naar verhouding, naar evenredigheid.
ghemeen, gemeen, ghemeyn, ghemien titelblad: geheele
menschheid; 462: geheel; 1820: gemeenschappelijk; 2051:
gewoon, alledaagsch; t — profijt V. 52: het algemeen welzijn;
alle — 1345: allen te zamen.
ghemerckt dat 1561: aangezien.
ghenaken 746, 1376: deelachtig worden.
gheneuchde 2073: genoegen.
gherief 1013: genoegen, wensch.
ghesedich 1476: zedig.
ghesint te 1501: gesteld op.
ghestanck 1101: stank, stinken.
ghestelt met melancolyen 53: melancholisch aangelegd.
ghestoffeert van 234: voorzien van.
gheven, hem — tot 670: zich begeven tot, gaan.
ghewelt 1306: macht.
ghewin 2195: beschikking.
gieren 857: scherp geluid maken, knarsen.
glancy I. 105: ?
glat 446, 2187: gelijkmatig.
Godes vrucht 1506: godvreezendheid.
goed, int — e nemen V. 50: voor lief nemen.
goeden coop V. 14: goedkoop.
goederhande 1391: vriendelijk, zachtzinnig.
gom Draganto I. 110: gele of roodachtige gom van den kretenzischen boksdoorn of traganthstruik; — van Arabien I. 16:
gummi arabicum, handelsnaam voor verschillende gomsoorten, die alle gewonnen worden uit Acacia-soorten.
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gonstelijck 59: goedgunstig, genegen.
groet, der Hemelen — 660: de hoogten der Hemelen?
grauw 207: berisping, standje.
graven 1615: begraven.
grimmen 1260: brieschen, brullen.
graf (bijw.) 657: in hooge mate.
flrrol 189: slecht, onbeduidend boek, prulboek.
groten, tverstant — 1951: doen toenemen, scherpen.
gulpen 1088: gulzig en onmatig drinken.

H.
haecken 883: omspitten.
haest 1300: snel; 1638: spoedig; so — 116: zoo haastig (mogelijk).
handel 1418: gedrag, manier van leven.
handelen 123: ter hand nemen, uitoefenen; 2065: bedrijven,
doen; — en wandelen 258: zich gedragen.
hant, vander — stueren 191: wegzenden.
hanteeren, hantieren 706: methode; 1949: zich bedienen van,
gebruiken; deucht — 1455: betrachten.
hantering 1126: bedrijf.
hanthaven 496: ter hand nemen, beginnen.
hecht 887: heft.
heenbollen (de latere uitg. hebben haenbollen) 981: zegge, Lat.
carex, een rietachtig gras, dat aan den slootkant groeit,
waaruit de kinderen de binnenste opgerolde kern, den z.g.
pieper zoeken, waar ze op blazen. Boekenoogen, Za. Idiot.,
blz. 357 sub huinebollen.
heerlickheyt 645: aanzien, eer.
heylich 1666: op een wijze die blijk geeft van een godvruchtig,
rein, deugdzaam, rechtschapen gemoed; — maken 611:
heiligen.
heylichlick 1539: godvruchtig, deugdzaam.
hen V. 24: bezitt. vnw.
her-dringen 971: opnieuw brengen.
herte, int — drucken V. 28: in het hoofd zetten, uit het hoofd
leeren (vgl. fra. par coeur, eng. by heart); int — prenten
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179: onuitwisschelijk in zich doen opnemen; 2049: onuitwisschelijk in zich opnemen.
het selfde 108: hetzelve.
heuge, tegen — n en meugen 1220: tegen heug en meug.
hier na 805: na dit leven.
hittich, — van gemoeden 119: driftig van aard, driftig.
hoeck, wt alle hoecken 551: overal vandaan.
hoepen 616: hoepelen; kan hier ook m.v. zijn van hoep =
hoepel.
hooghe moet 1452: eigenwaan, laatdunkendheid.
hooghen 976: een hoogeren stand innemen, hooger komen.
hoorder 724: iem. die overhoort.
hooren 338, 719, 728: overhooren.
hopen, — in 2146: zijn vertrouwen stellen op.
houden, hem — blz. 200, blz. 208, blz. 210, 1105, 1174: zich
gedragen.
huys 449, 464: lichaam van een schrijfletter (t. w. het deel
zonder den kop en den staart).
huysregel blz. 206: het geheel van voorschriften, dat buiten de
school (speciaal in het gezin) richtsnoer moet zijn.
huys-weert 1055: heer des huizes, (tegenover gasten:) gastheer.

I, Y.
idioot V. 12, 1825: niet vakkundige, leek; 596: domkop.
yet 26, 332: in eenig opzicht.
impost 878: belasting; in het bijzonder accijns of inkomend
recht.
inbrenghen 1199: veroorzaken, doen.
indy blz. 242: indigo, donkerblauw.
informeren 2078: onderrichten, leeren.
inckthoorenken 135: een uit hoorn of van hoorn gemaakte
inktkoker, gelijk schrijvers dien oudtijds om den hals en
aan den gordel droegen.
instrument 75: oorkonde, akte.
inteyckenen 878: inschrijven (in een officieel register).
interest, intrest 893, V. 15: schade, nadeel.
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invanghen, bo&lbrieven — 888: boedelbeschrijvingen in ontvangst nemen. Boekenoogen, Za. ldiot., 372.
inventie blz. 241: uitvinding.

J.
jammeren (onpers.) V. 18: het doet mij leed, ik betreur.
jent (steeds rijmstopwoord) 150, 567, 1688, 1930: mooi, schoon;
268: heerlijk.
jeucht 670, 1331: iem. van jeugdigen leeftijd.
jongelinck 1050: een jong mensch van het eene of van het
andere geslacht.
jonger, jongher 570, blz. 208: kind.
jonckheyt 10: jonge menschen.
justicier 100: een met rechtspraak belast of met rechtsmacht
bekleed ambtenaar.

K, C = K.
kallen 50: spreken.
campen, hem te — setten 2105: den strijd aanbinden (tegen
de zonden).
cant, over — 441: op den kant, overzij.
Cantuaél
boecken I. 60: zangboeken.
cas 133: houten kistje, met een schuif gesloten, waar de
leerlingen hun schoolgerief in borgen en dat ze op den
schoot hielden om daarop hun schrijfwerk te maken.
keer, een —• nemen 847: opnieuw gaan loopen.
keeren, hem — 227: zich tot iets zetten, gaan; zijn sinnen —
tot 428: zijn aandacht schenken aan.
keeringhe nemen tot 1553: z. begeven tot, z. zetten tot.
keest 1213: kern, pit.
kennen 1029: erkennen.
kieft 980: kievit.
kieseling steen 141: kiezelsteen, keisteen.
kijven, kyven 1192: uitvaren; — de 274: weerspannig, rebelsch.
kint 1789: menschenkind.
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kist 984: kust.
claer 553: louter, enkel; 650: onvervalscht, echt; 2189: schoon1900 (bijw.) duidelijk.
dammen 1193, 2095: kibbelen, twisten
clareeren 852: reinigen, schoonmaken.
clauwer 989: klaver.
cleensmeér 839: gezuiverd vet?
cleyn 1561: nederig.
cleyne getackt I. 1: ?
cleysenen, cleysighen 1.151,1.140,1.145: zeven, laten doorzijgen
ciercfc V. 7, 160, 168, 382, 383, 604, 1181, 1243: leerling.
cloeckheyt 2175: verstand.
cloetmaken 880: ballen maken.
clockgeslach 416: klokgelui.
clouwen 1113, 1139: krabben; 548: slaan.
knauwen 1082: met de tanden bewerken, stuk bijten.
knecht, knechtken 223, 240, 294, 551, 723: jongen.
knuppen 981: de ronde knobbeltjes bij den wortel der zegge,
die door de kinderen worden geschild en met zout gegeten.
Boekenoogen, Za. ldiot., blz. 405, sub katerkloot.
coel gesint 119: kalm, bedaard; ons: koelzinnig.
coemste 220: terugkomst.
koet 980: meerkoet, fulica atra; leeft in diep, open water;
komt zelden aan land; bouwt een drijvend nest van biezen;
hier te lande zomervogel van Maart tot Nov., maar velé
blijven 's winters hier.
conditie 41, 1917: geaardheid, aard; 690: aanleg.
conroot, '* Hemels — 1640: de hemel.
constich 2178: kundig, bekwaam.
coperroot 2168: ijzervitriool of groen vitriool.
coppen 98: onthoofden; vgl. het mnl. hoveden.
correcktelyck 252: als straf.
correctie 266, 290, 334: straf.
corrigeren 97: straffen.
couden I. 171: koud worden.
coutinghe 199, 1228: gekeuvel, gezellig gepraat,
crachf 110: geweld; met — en 1738: gewelddadig.
crijt, het aertsche —: het rond der aarde, de aarde.
erwten 522: schreeuwen.
:
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crocus (lat. crocus, gr. xgóxog) blz. 242: saffraan, de bloemstempels van den „crocus sativus", uit de bloemen gesneden
en gedroogd; ze zijn rijk aan een geel kleurend beginsel.
croocken 979: van klanknabootsenden aard ter aanduiding
van het geluid der padden. Ned. Wdbk. VIII, 311.
crophalsen 1081: den hals vooruitsteken en het hoofd een
weinig achterover houden; nog ha 't Westvlaamsch. Ned.
Wdbk. VIII, 373.
cuselen 617: knikkeren.

L.
lachter 1383: schande.
laf 605: krachteloos.
langhen 1071: reiken, den arm uitstrekken.
langs ter scholen 203: door de school.
lanckheyt, door — 860: op den langen duur, door verloop
van tijd.
last, te — leggen 803: bevelen, opdragen.
latoenen I. 160: van messing, van geelkoper.
ledder 951: ladder.
ledeken 837: onderdeeltje.
leere 1549: kennis, wetenschap.
leering, leeringhe blz. 218: (godsdienstige) opvatting, beschouwing; in — gaen 1504: onderwijs gaan ontvangen. Vgl. ons
in de leer gaan.
leggen 270, 300: met legpenningen rekenen.
lepelery 889: kleinigheid, kleine verdienste. Ned. Wdbk. VIII,
1598.
lesen 407, 533: bidden, opzeggen; 609: bidden; 940: voorlezen.
letten aen 1093: hinderen in. •
letterconst blz. 192, 647: een der kunsten waarvoor kennis
van lezen en schrijven wordt vereischt. Ned. Wdbk. VIII, 1675.
liberalicheyt 566: mildheid.
lichtelicken 58: licht, gemakkelijk.
liefghetal voor 84: bemind bij, welgevallig.
lisp 50: lispelend, fluisterend.
Ut 857: onderdeel.
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loke, loco, loock 291, 293, 380, 722, 761: afdeeling, vak.
lood 854: gewicht
loopen 675: zijn voortgang hebben, er zijn.
looper 141, I. 177: wrijfsteen.
lootassche blz. 242: poedervormige stof waartoe lood bij smelting onder toelating van lucht overgaat. De kleur is witachtig of bleekgrauw.
looten (in Vla, en Brab. gewoon) 2158: van lood, looden.
luyde, tsy luyde oft sliUe 1576: in alle oprichten, (reeds Mul.)
lustich 144: leuk, aardig; 136, 278, 2187: mooi
M.
maef, geljjck op z$n — 430: gelijk van afmeting, even groot.
mager, magher 851: zonder vet, droog; I. 55: niet voldoende
kleverig.
maken 2192: vermaken, versnijden (van een veeren pen).
malen 459, 1989: teekenen.
manierich 65: fatsoenlijk, netjes; — staen (van kleeren) 1141:
behoorlijk, netjes zitten.
manierlick, manierlyck 379, 1062, 1019: netjes, fatsoenlijk, be*
hoorlijk.
masticot (spa. mazacote, fra. massicot) blz. 242: koningsgeel.
mate, by — n 304: niet te dikwijls; te — n 1464: in een juist
voldoende mate, voldoende.
matelick 1079: matig.
materie blz. 241: grondstof, materiaal.
me 342: mede.
meester 862: meester klokkenmaker.
meit, meyt 293, 723: meisje. Boekenoogen, Za. ldiot, 619 v.
mengelen, menghelen I. 11, I. 21, I. 138: vochtmaat van gewoonlijk 2 pinten.
merck nemen aen 598, 1334: letten op.
mercken 1477: opmerkzaam gadeslaan, (scherp) opnemen; —
op 23, 159, 2054, 2084, 2140: acht geven op, letten op.
middel 1469: midden.
mildicheyt 1665: mildheid.
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milt 1933: los, bevallig, levendig; een thans verouderde
schildersterm. Ndl. Wdbk. IX, 735.
mineren 1381: ondermijnen.
minlick 1492: minzaam, vriendelijk.
misdader 925: boosdoener.
misval, by eenich — 1038: bij ongeluk.
mits 188, 943: benevens.
moer (Porquin, aan wien Valcooch deze passage ontleent, heeft
moeder) 1402, 1403: moeder. Boekenoogen, Za. ldiot., 642.
moeten titelblad: zullen; 1647: mogen.
mogen, moghen, meugen V. 7, 188, 642, 681, 1266, 2192, I. 193:
kunnen; 408: moeten.
mommelen 362, 1144: onduidelijk spreken, mompelen.
murmuracy 1351: gemor, onteveredenheid.
mutse 240: hoed met breeden rand, dit tot op de schouders
nederhangt.

N.
na 193, 806: overeenkomstig; 295, 505: naar gelang.
naer comen 1911: benaderen, ongeveer berekenen.
naerseggen 1143: iem. iets nageven, iets van iem. vertellen.
Hier niet in toepassing op iets ongunstigs.
naest 320: het dichtst bij.
naspreken, quaet — 1166: achter den rug kwaad zeggen van.
nau, nauwe 826: nauwelijks; I. 72: zorgvuldig.
nederdrucken, sijn stem — 1812: naar beneden doen gaan,
laten zakken.
neersingen 1806, 1809: het zingen waarbij de toon naar beneden gaat, lager wordt.
nemen noch geven van 1490: niet familiaar zijn met.
nestel 621: veter.
noot, ter — blz. 248: in geval van nood, wanneer men niets
anders heeft.
nut 1945: geschikt.
nuttelijck, nuttelick V. 8, 1421: nuttig.
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O.

of
schoon 1268: of
al.
ofstaen 100: afstand doen, zijn aanspraak laten varen.
oker (lat. Óchra, gri. & ) blz. 242: een aardverfstof, bestaande
uit kleiachtige stoffen, die door ijzeroxydhydraten geel tot
bruin gekleurd zijn.
om dat 604, 1816: opdat.
omgaen 199: omringen.
ommegaen 1259: met vijandige bedoeling i n een kring om
iem. heengaan.
omprangen (verl. deelw.: omgepranget) 1251: prangend omgeven, omknellen.
omswieren 856: (vlug) ronddraaien.
onbesneden 628: onbeschaafd, onbehouwen.
onbyt 265: een lichte maaltijd.
onder tijden 1150: van tijd tot tijd, zoo nu en dan.
onderwijlen 837, 1652: bij wijlen, nu en dan.
onderwoeckeren 1747: iem. in 't onderspit helpen door hem
woeker te laten betalen.
onen 982: lammeren werpen. Boekenoogen, Za. ldiot, 693.
ongefondeert V. 23, 1816: slecht onderlegd, onbekwaam.
ongeleert 723: dom; 1222: onwetend.
ongelijc 624: onbillijkheid, onrechtmatige daad.
ongeneucht 560: weerzin, tegenzin.
onghefaelt 500: zonder zich te vergissen, zonder fouten te
maken.
ongheleertheyt V. 1: onwetendheid.
ongrondelick 567: ondoorgrondelijk.
onledich 1519: druk, woelig; onledighe daghen 271: werkdagen.
onrecht, t' — 456: verkeerd.
onsachtich 770: streng.
onstelt 1521: boos, uit het humeur.
ontfaen 413, 595, 1762: ontvangen; — voor 1704: in ontvangst
nemen als.
ontginnen 2192: een snede i n iets (hier: veeren pen) geven.
ontleggen 1015: wegnemen.
ontsien 1369: vreezen, terugschrikken voor.
ontwerpen 485: op papier brengen.
x e a
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onverduldich 783: ondraaglijk.
onvernuftig 1212: redeloos.
onvredich 248: lawaaiig.
oog, voor ooghen houden 909: voorstellen.
oorconde 1329: getuigenis.
oorconden 61: mededeelen.
oorlof, orlof 261: vergunning; blz. 192, 626; vacantie; — verdaren 602: vrij-af geven.
oorlof dag 613: vacantiedag.
oorsaeck, tot dier — 1824: (vgl. 1816) voor dat doel.
oorsweet I. 51: oorsmeer.
op 332: op straffe van.
openbaren 639: openbaar worden; hem — I. 124: zichtbaar
worden.
operiment (Lat. auripigmentum) blz. 242: operment, geel
zwavelarseen, koningsgeel.
opgaen 1804: hooger van toon worden.
opgerecht, — staen 1263: overeind blijven staan.
oprecht 1335: deugdelijk, naar behooren; 1733: rechtschapen.
opsingen 1809: het zingen waarbij de toon naar boven gaat,
hooger wordt.
opstaen 708: verschijnen.
opvaren 1992, 2002: omhooggaan.
opwelven 1909: omhooggaan.
ordene, ordine, orden, oorden 1846, 1896, 1923, 1950, 1958:
volgorde; in — stellen voor-rede 25, 494, 699: opstellen; blz.
253: regelmatig rangschikken, ordenen.
ordentlick, ordentlicken V. 43, blz. 184, 733: naar behooren.
ordineren, ordoneren 169, 922: aanstellen, benoemen; blz. 188:
ordenen, rangschikken; 635: ontwerpen.
ordonnantie, in — stellen 755: opstellen.
ouden, ouwen 1294: voorouders; 1735: ouders.
ouderen 108, 526, 612, 1512: ouders.
over 601: gedurende; — de kerck 955: onder kerktijd; — somer
1001: 's zomers; — maeltijt 1034: aan tafel; — tafel 1108:
aan tafel; — hondert jaer 630: h. j . geleden.
overbrengen 2170: doorbrengen.
overgheven 1289: prijsgeven.
Overhooft 1570: souverein.
14

210

Valcooch, Regel der Duytsche Schoolmeesters.

overlanghen 84-8: langzaam.
overseggen 230, 303, 727: voorzeggen.
overvloedich 564: bijw. v. graad, ter versterking van het voorafgaande welsprekende.

P.
Valiast 1271: paleizen.
palmette 256: plak.
pappen blz. 250: met pap of stijfsel bestrijken om vast te
kleven, plakken.
parten 906: deele, verdeelen.
patroon, in sulcken — 1861: aldus voorgesteld.
peysen 1347: bedenken.
pen, penneken 210, 359, 365, 367: een meestal niet gespleten
ganzepen, die gebruikt werd voor bij het leeren spellen en
lezen de letters of woorden aan te wijzen; 368: pin; 2159:
metalen griffel (Lat. stilus).
penning 139: legpenning.
perck, der Hellen — titelblad: de hel, Vallen pereken 1379,
1487: op alle tijden, steeds.
petitie 1818: begeerte.
pylkens 978: de jonge spruiten van het riet, die in het voorjaar boven water komen uitsteken. Boekenoogen, Za. ldiot.,
749.
planeren blz. 249, I. 141: lijmen.
pleghe 178: gewoonte.
pleck, plecke V. 15, 66: dorp, vlek.
plomp V. 20, 423: bot, dom.
plompheyt V. 1: botheid.
podde 979: pad.
pogen, poghen, pooghen 527: in de weer zijn, hem — 253: zijn
best doen; — nae 2060: streven naar.
porren, hem — 1239: zich gedrongen gevoelen.
prangen 805: in het nauw brengen, verdrukken.
prent 638: (boek)drukkunst.
prenten blz. 192: (boek)drukken; 931: afbeelden.
presupponeren 2003: van tevoren aannemen.
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prijs 20: lof, eer; den — geven: de voorkeur geven.
prijsbrief blz. 190: geschreven stuk, dat op prijzen betrekking
heeft.
privatelick 1823: bij zich thuis.
profijtelyck titelblad: nuttig.
proper 207: matig, niet te streng; 260, 689, 740, 1874, 2161: behoorlijk, netjes.
properlijck 1018, 1092: zooals het wezen moet, netjes.
propoost 1408: voornemen.
Psalmista 1790: psalmist.
psalter 1791: tiensnarig instrument.
publicaen 1625: tollenaar.
puitrum 150: lessenaar.
punct blz. 176, blz. 218, blz. 219, blz. 220: (zedelijke) eigenschap.
puppen (= poppen?) 980: broeden? kuikens krijgen? Vgl.
Boekenoogen, Za. ldiot, sub poppen.

Q.
quaet 370: moeilijk, lastig; 777: zonde; van den quaden 121:
uit den booze.
quaet spreken 1023: leelijke dingen toevoegen.

R.
rabbauwen 208, 1526: straatschenden; 532: potsen maken;
2055: den deugniet uithangen.
raet 529: goedvinden.
ramen 1842: vaststellen; — op 2071: acht geven op.
rasend 52: dolzinnig.
raseren 1375: met den grond gelijk maken, verwoesten.
rebel 613, 860, 1442: rebelsch, weerspannig.
recht 29: echt; 432, 1938: priecies, juist; 920: rechtvaardig;
1032, 821: op de rechte wijze, naar behooren; te — e 24,
1430: terdege.
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rechtelicken 1955, 1957: op de rechte wijze, juist zooals het
hehoort.
redelick 286: naar behooren, netjes.
reden V. 28: redeneering; 1145, 1239, 1522, 2182: gezegde,
woorden; 1432: recht en bülijkheid, redelijkheid; — ist 552:
het betamelijk, billijk.
redich 1497: overleggend, zuinig.
reen 142: keurig, netjes; 2155: voortreffelijk.
regaert 730: toezicht; — slaen op 726: letten op.
regeeren, regieren blz. 198: behandelen, omgaan met; hem
— 46: zich gedragen.
regel titelblad: leidraad.
regiment 866: levenswijze.
reycken 1062, 1071: den arm uitstrekken.
reverentdick 1035: met eerbied.
reverentie bien 284: eerbiedig groeten.
rieden 2161: van riet, rieten. Boekenoogen, Za. ldiot., 827 v.
rijsen 327: opstaan.
ryven 955: ravotten.
ringhe, der sonnen — 1277: zonneschijf, zon.
rinnen 2165: loopen, vloeien.
roden 855: verwijderen.
roede 130: een bundeltje stevig samengebonden wilgentakken.
roeyen met 871: zich inlaten met.
rocken 935: veroorzaken, teweegbrengen.
rol, op — len loopen 928: in 't honderd loopen.
rondeel blz. 172, blz. 252, blz. 253: A.
ronsel 855: klein tandrad, waarin de tanden van een grooter
vatten.
rou Korfmaecken 883: ruw mandewerk vlechten.
rouwe, rou 678, 679: verdriet.
rubrijck (Lat. rubrïca) blz. 242: roodaarde, roodkrijt
rupsen 1090: oprispen.
rust 1304: genoegen.
rustich 856: flink.
S.
saecke, in gheene — n 1723: op geenerlei wijze.
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salicheyt
sampt
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565: g e l u k , h e i l .

127:

sanguijn
sant

Schoolmeesters.

gezamenlijk.

blz. 242:

bloedrood, donkerrood.

132: z a n d k o r r e l .

schamelheyt

1143: b e s c h e i d e n h e i d ,

schamelick

1158:

schandele,

tot

schandich

1433: s c h a n d e l i j k .

schattinge

— n comen

480: o n d e r s c h e i d e n .

scheluw

655:

schenden

scheel.

2182: v e r n i e t i g d w o r d e n .

schentlick

1484: k r e n k e n d .
451: r a n g s c h i k k e n ,

schermen

980: d r u k

scherpen

scharen.

i n het

rond

vliegen.

1611: p u n t i g w o r d e n .

scheuren

I.

u i t de p e n
schieten

54:

zijn

schelden,

193: m o t .
eenen

schicken

samenhang

verliezen,

niet

schimpen.

Boekenoogen,

— hebben

Za.

484: w a t

ldiot,

891 v.

schijns hebben,

289: r i c h t e n , 1142: i n een p a s s e n d e n

1205:

gelijkmatig

vloeien.

1104:

schieter
schijn,

124: m i s l u k k e n .

784: a c h t i n g .

scheyen

scheren

nederigheid.

bescheiden.

bestemmen;

hem

—

217,

247:

wat lijken.

stand

zich

brengen.

begeven,

zich

opmaken.
schoone

spreken

schotgaerder
als

1039: nette, fatsoenlijke

landrente

verschuldigd aan

schrabben

842: a f k r a b b e n ; claer

Schriftuer

76,

geschrift,

sedelick

187,

190,

806,

den

heer)

— 2189:

1362,

1528:

gebruiken.
belasting

bepaalt

en

int.

schoonkrabben.
de

H . Schrift;

898:

boek.

schrijfladeken
schrijftuych

woorden

877: de a m b t e n a a r die het „ s c h o t " (o.a.

133, 587:
78:

lessenaartje.

schrijfgereedschap.

286: netjes.

sedich 328, 380, 545, 608: n a a r b e h o o r e n , netjes; 333: welvoeglijk.
sedicheyt

623:

welvoeglijkheid.

seer 1866: heel d i k w i j l s .
seckte

790: d w a a l l e e r , ketterij.

secretelick

74: stilletjes.

selfs 634: zelf.
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sendtbrief 509: brief.
syde, op d'een — 1110: van ter zijde.
sin, inwendige — 1046: binnenste, gemoed; — ende ghemoet
1581: gezindheid des harten.
sincken 1615: neerlaten (in het graf).
scruteren 24: onderzoeken.
slecht V. 25: eenvoudig; 517: ongevouwen; 1334: slechts.
slechtelick 1828: op eenvoudige wijze.
sleure 863: (trage, slepende, hier:) gewone gang.
slymerachtich 845: kleverig.
slim 435: scheef.
slonsken 143: kleine lantaren met glas, die men in de hand
hield, dievenlantarentje. Boekenoogen, Zo. ldiot. L v.
sluyten 406: overeenstemmen, kloppen?
smaken 25: vinden; 2088: lust hebben in.
smal 824: klein, niet groot van omvang.
smeeringe, smeeringhe 840, 858: smeersel.
smijten, smyten titelblad, 115, 546, 836: slaan.
snede 513: zinsnede.
sneven 1652: zondigen.
snobbery 532: snoeperij.
snuyten, hem 1110: den neus snuiten.
sober 866: armzalig; 2062: ingetogen.
soet 199: zacht, vriendelijk.
soetheyt 553: zachtheid, vriendelijkheid.
solfaceren V. 36, 71: op noten zingen.
sonden 1349: zondigen.
sonderling 1974: bijzonder.
sonderlinge I. 206: inzonderheid, vooral.
souter 343: psalmboek.
spaensgroen blz. 242, I. 76, I. 82: groene verfstof, uit kopergroen
bereid.
spaens wit I. 63: bismutwit (blanc d'Espagne).
sparen 1231: nalaten.
spelden, spéllen 357, 477, 629: spellen; — spreecken 276: hardop
spellen.
spijt 577: smaad; met — 306: spijtig, onaangenaam.
spil 368: voorwerp met scherpe punt, priem.
spot, — doen 1371: bespotten.
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spredich 1497: spaarzaam, zuinig?
spreken 2126: plechtig beloven, toezeggen.
stadelicken 404: gestadig, voortdurend.
staen tot 1500: staan, betamen.
stantaftich 1472: standvastig.
statuyt 1517: straf.
stede, inder eeuwiger — 1711: in der eeuwigheid.
steedt 398: plaats; in steen (: aüeen) 1869: in de plaats

(hiervan).
steen kieseling I. 177: kiezelsteen, keisteen.
steken op 1025: schimpen op?
stellen 1255: A; de cloc —, een urewerck — 72, blz. 198, 826, 829,

861, 950: regelen; hem tot weygheren — 231: gaan weigeren;
op het schrijven — 488: aan het schrijven zetten; — in 1175:
afhankelijk stellen van.
steller 828: die het uurwerk regelt.
sterck 1587: vast, stellig.
stereken 1108: boos maken?
sterven 1431: afsterven, laten varen.
stichten 510: doen, manier van doen.
stijf 1498: onaangetast.
stommelen I. 79: door stooten morsen.
stonde, ten stonden 1871: somtijds, af en toe.
stoockelen in neus I in tanden 1112: in den neus peuteren,

de tanden stoken.
streeck 466: A.

strecken V. 7: strekken tot, zijn; hem — 295: zich uitstrekken;
1839: gelegen zijn; — op 2081: komen over.
strevelen, hem — 1442: weerspannig zijn.
strijeken 40: opstrijken; 380, 1233: gaan.
stuer 1011: stuursch, onvriendelijk.
stuypen 118: geeselen.
subdyt 259: onderdaan.
subtyl van sinnen 41: fijnbeschaafd.

suyver 73: schoon; 1493, 1609: rem.
suyverlicken I. 79, I. 160: netjes.
sullen 35: moeten.
swaerheyt 194: zwarigheid, ellende; 854: zwaarte.
sweeren, zweeren 522, 619, 1526: vloeken.

216

Valcooch, Regel der Duytsche Schoolmeesters.
T.

tack 855: tand.
Uuxken 850: tandje.
tamelijck, tamelick 1099, 1110, 1149: betamelijk, zooals het
hehoort.
teeckenen, tekenen 140, 948: opteekenen.
teer 671: vroegtijdig.
tegen, teghen 399, 404: in wedijver met.
terne 1484: meeningsuiting, uitspraak.
te met 215, 575, 999, 1574: allengs, langzamerhand
temperen I. 50, I. 58, I. 64, I. 128, I. 168: vermengen
teneure 1893: wijs, melodie.
termijn, tallen — 60: ten allen tijde
Testament 693: waarschijnlijk = half Testament in r 343 Nieuwe Testament.
tevoren lesen blz. 193: voorlezen.
tiereen blz. 205: de derde (sc. verdeeling in 60; vgl. seconde)
het 60ste deel van een seconde.
tijt, tot anderen tijden 1028: op andere tijden; ten tijden 1965somtijds, nu en dan; ter — 1.107: tot den tijd, tot
tytlick 797: aardsch.
til, in — wesen 425: aan den gang, bezig zijn.
toedoen 651: verschaffen; 1150: toevoegen
toecomen 775: ten deel vallen; 1638; naderen, nabijkomen
(Vgl. Luk. 10 : 9).
toeluysteren (overg. ww.) 1207: luisteren naar.
toename 536: bijnaam; 1150: achternaam.
toeschrijven 1771: rekenen tot.
toeken 1088: wellicht klanknabootsend evenals het rijmende
doeken,
tooge, ten — n 570: ten toon.
toonen 515, 760: het schriftelijk werk toonen; 759 907- het
schriftelijk werk doen toonen.
tornesol blz. 242: tournesol.
touterheenen 1102: touteren, met de beenen wiebelen
trecken tot 1745: lokken tot.
troon 2117: hemel.
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troost, trooste 1409: steun; 2092: blijdschap.
trouwe, met — n 74: in getrouwheid.
tsamen crullen 517: oprollen.
tselfde V. 50, 1055: hetzelve, dit.
fwcht 1593: ernstige levensopvatting.
twistich bedrijven 1193: aanhoudend twisten.
U.
uytcladden 485: onzichtbaar maken door er een klad op te
gooien, met inktkladden en -krassen onleesbaar maken.
useren V. 2: aan den dag leggen.
wtgeven 1145: uiten, uitspreken.
wthangen, deerste prijs — 581: uitloven.
wtwicken 1567: uitkomen.
V.
vaghen 281: vegen, schoonmaken.
vangen, vanghen 97: gevangen nemen; 2128: overwinnen.
vast 802: stevig; 1270: in hooge mate, zeer.
vaten 210, 359: vatten; 390, 434: vasthouden.
vellen 2013: vallen.
verbaest, van sin — 115: buiten westen.
verbeyt, sonder — 329: onverwijld.
verbeuren, een hantplack — 232, 244: verdienen.
verbijsteren, verbysteren 376, 748: in de war raken.
verderen 2157: uitdenken.
verdoolt 115: bewusteloos.
verdrach, sonder — 1677: onverwijld.
vergetelijck 237: vergeetachtig.
verhalen 1216: herhalen, repeteeren; — vanden adem 2043:
ademhalen.
verhetten 1256: (van begeerte) doen gloeien.
verclaren 365: uitspreken; 579, 1675: mededeelen, bekend
maken; blz. 213: ten beste geven; 1831: duidelijk worden,
klaarheid.
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vercleenen 894: te kort doen; 1103: kleineeren, vernederen.
verknoopt sijn met 676: gepaard gaan met.
vercoren 1337: uitverkoren, best.
verlangen, verlanghen, sonder — 176: onverwijld; 1599: zonder
dat het ooit verveelt.
verlichterije blz. 252:' verluchten, illustreeren.
vermaken 1377: verblijden.
vermeten, hem — 576: zich vermeten te doen, durven te doen.
vermyden, hem — H U : uit den weg gaan.
vermoen, quaet — 1642: slechte gedachte.
vermogen, vermoghen V. 44: aanleg; na zijn — 83: naar zijn
beste kunnen; 967: bij machte zijn (sc. te maken, voort te
brengen).
vernouwen 512: vernieuwen
verrabbelen 535: verfrommelen, verkreukelen.
versameien 470, 501: aaneenschrijven.
verseere 1395, 1697: ellende.
verseeringe 786: leed, ellende.
versenden 58: wegzenden.
versinnen 668: bedenken; met — 1059: met overleg.
versinnich 1493: verstandig.
verslimmen, hem — 508: slechter (gaan) worden, de zaak niet
meer aankunnen.
versluymen 767: (door slaperigheid of sluimeren) verzuimen.
ver staen 1971: (het) opvatten.
verstoren 928: verwoesten, te gronde richten; 1403: tot toorn
verwekken.
verstoutinge 1229: aanwakkering, prikkeling.
verstrangen, niet om — 1610: in strengheid niet te overtreffen, heel ernstig.
vertogen, vertoogen 254: laten zien; 1585: verbreiden.
vertroosten 1761: bevrijden, verlossen.
vervolch 1772: vervolging.
vervolgen 1195: volharden.
verwegen 2183: tot last worden.
verwecken 296: wakker worden, geschieden.
verwerring 927: oneenigheid.
veter 884: band, touwtje, dat dwars over den rug van een
boek loopt, dienende om de vellen bij elkaar te houden.
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vetten 885: vetweiden.
veurleyden 106: naar voren leiden, voor het front van de
klas brengen.
vyant 1788: duivel.
vinden 629, 632, 638, blz. 192: uitvinden.
vlage, in corte — n 1803: oogenblikkelijk, terstond.
vlien 984: vliegen. Boekenoogen, Za. ldiot., 1148, sub vlienen.
voet, voor —en op 374: voor den voet weg, achter elkander
weg.
vogheltouwe 1253: vogelnet, valstrik.
volck, in den — e 1042: onder de menschen.
volttaen 200: het uithouden.
voorbringen 600: voor den dag komen met.
voordragen 418: voorleggen; 1505: leeren.
voorencomen, vorencomen 917: te gemoet komen, vriendelijk
bejegenen; 412: verschijnen.
voorenleggen, voorlegghen 1191: voorleggen, opgeven te doen;
1425: voorstellen.
voornemen 891: ter hand nemen. Vgl. Du. vornehmen.
voorschrift V. 43: schrijfvoorbeeld.
voorsichticheyt 2177: beleid.
voorstellen 1825: beramen.
voort 1582, 1592: voortaan.
voortan 731: vervolgens, verder.
voortgaen 356, 1510: vooruitgaan, vorderen.
voortcomen 1885: optreden, zich voordoen.
voren 751: te voren; van — 460: eerst; te — 2149: voorheen.
voude 431: vouw.
vredeUjck 1455: vreedzaam.
vreemd 1742: niet eigen, van een ander.
vrydom 89: vrijheid, privilege.
vrome 257: voordeel, bestwil.
vromelick 1457: dapper.
vroom titelblad, 19, 312, 2091: flink, degelijk; een vromer helt
54: een flink iemand.
vuelboom blz. 242: volksnaam van Rhamnus Frangula, ook
Frangula Alnus genoemd; andere volksnaam is buskruitboom; een heester met roode, later zwarte besachtige steenvruchten.
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vueren 308: stoken.
wachten, hem — 10: zich in acht nemen.
W.
waecken tot 1599: wakker blijven om te ontvangen, wachten
op (vgl. Ps. 130 : 6).
waerde 1009: eerbied.
wanderen 214, 1217: verkeeren; 1311: heengaan, verdwijnen.
wanewaers 1481: misleiding, bedrog.
wech, in eenige weghen (: geslegen) 237: op een of andere wijze.
wechstrijcken 1153: weggaan.
weec, te weec laten staen I. 34: laten staan weeken.
weeck 50 : zacht.
weerdich, waerdich 2010, 2030, 2039: waard.
weerdieheyt 2009, 2035: waarde, tijdduur.
weygheren, hem — 1159: weigeren.
wel 10, 46, I. 49, I. 52: terdege, flink; 70: zeer.
wennen 774: wenden, zenden; hem te staene — 845: gaan staan.
werelt, ter — binnen 18: op aarde.
weren, de bonette — 1017: de muts afnemen.
wercken 1757: bewerken.
Wet 171, 1323, 1575: dogm. gesteld tegenover Evangelie, als
eisch van God tegenover belofte of gave. Beide vormen te
zamen het Woord van God. Zij komt vooral, maar niet
uitsluitend, in het O. Testament voor, zooals het Evangelie
in het Nieuwe.
wichtig 272: gewichtig, geldig.
wyde, wijde 451, 1906: afstand, ruimte.
wijnedick I. 195: wijnazijn.
wijs maken blz. 252: mededeelen.
wijsen 1439, 2090: onderrichten.
wilt 274: bandeloos.
wincken 1076: wenken.
winnen 925: verdienen.
wrecker blz. 193: wekker. Boekenoogen, Za. ldiot., 1234 i v.

WOORDENLIJST BIJ D E S C H R I J F V O O R B E E L D E N .

A.
achterhalen 2914: bedriegen.
achterspreken 2852: kwaadspreken.
advijs 3201: meening, gevoelen.
aencomen 2122: overvallen.
aenschouwen 2943: letten op, zijn opmerkzaamheid schenken
aan.
aenslach 452, 453: voornemen, besluit; 507, 509: plan, onderneming.
aenstellen, hem — 3310: zich gedragen.
aerde 2323: stof.
aert 1362: geslacht, afkomst.
afloopen 3442: wegloopen van, in den steek laten.
afsetten 1592: afschaffen.
al 41: anders; 1011: steeds; 2820: alsof, als.
alle, niet — 1239: in het geheel niet, volstrekt niet.
als 1084: alles.
althans 1276, 2260: thans, tegenwoordig.
altoos, niet — 839: in geen geval, volstrekt niet.
amye 757: minnares, bijzit.
anstoten 2588: aanrukken.
argeren 1623: slechter worden.
assche, inder — vallen 919: te gronde gaan.

B.
banden 123: van een band voorzien, vastbinden.
bant 2635: druk, ongeluk.
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bat, bet, te — hebben 264: voordeel hebben van, er iets aan
hebben; 1464: profiteeren.
bederven 458: te gronde gaan; 1179: in het verderf storten;
2520: omkomen.
bedien 3421: mededeelen, verkondigen.
bediet 3525: vermelding, onderrichting.
bedorvene 1424: die gebrek heeft, behoeftige.
bedorventheyt 1423: behoefte, gebrek.
bedrijven 3149: regeeren, besturen. Ned. Wdbk. II, 1232.
bedwanck 1392: dwang dien men zich oplegt, zelfbeheersching.
beet, niet een — 2714, 2751: niets hoegenaamd, volstrekt niets.
begeven 2494: verloren gaan.
beghinsel 1808: begin.
begrijp 547: vijandige bejegening, verwijt.
begrijpen 284: aanvallen; 1057: berispen, onder handen nemen;
— in 1920: betrekken in.
behoet 1432: macht
bekennen 119: leeren kennen; 1910: erkennen; 2701: belijden.
bedyven 259: beklimmen; 3426: deelachtig worden.
beladen 518: lasteren.
belanck sijn aen 1228: gelegen zijn aan, afhangen van.
belasten 2544: opleggen, eischen van.
beleet 3163: gedrag, manier van optreden.
belegden 2861: besturen.
benijden 1857: vijandig behandelen.
beproeven 935: ondervinding hebben.
bequellen 2431: bezuren.
beraet 2121: bedenktijd, uitstel.
berijden 294: kwellen.
beroemen 2225: loven.
besaten 2681: kalmeeren.
bescheyt 2109: billijkheid.
beschudden 3281: beschutten, beschermen.
beseven 673: deelw. van beseffen. Beseven sijn staat pleonastisch voor sijn (Ned. Wdbk. II, 2013).
besien 925: zorg dragen voor.
besmetten met 1947: verontreinigd worden door.
besnijden 1601: besnoeien, zuiveren.
bestaen 175: toebehooren; 1399: ondernemen.
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bestier 67: leefwijze, manier van doen.
beteringh 3318: beterschap, t.w. in het zedelijke.
betreffen 2148: beseffen.
bevelen 450: toevertrouwen.
bewaren 756: laten bewaken, toevertrouwen; 2373: verzorgen,
in orde brengen; 2813: zorgen voor.
bewinden 2647: verstrikken.
bille, deur de — smijten 1767: er door jagen.
bladt 3155: tongblad.
blijven, verloren — 1144: verloren gaan.
bloot 1350: duidelijk, onomwonden.
boeten 1844: doen ophouden; vier -f 525: ontsteken, aanleggen.
bolge 2698: groote watergolf.
boort, aen — comen 1975: te lijf gaan.
borgen, borghen 1068, 1249: uitstel verleenen.
breken 2157: een einde nemen, te niet gaan; 2944: schenden.
brengen, brenghen 2766: een heilwensch toedrinken, die beantwoord moet worden; — om 542: berooven van.
breucke 420: ellende, rampzalige toestand.
brossen 3249: brassen.
buyten ende binnen 70: geheel en al.
C.
Christen bloet 2822: christenmensen.
Ciborie 3514: offerkelk; hier: offer, offerande.
D.
dan 2228, 2677, 2687: maar.
delven 3302: bergen, besluiten.
despencier 831: beheerder, rentmeester.
dewijl 2569: terwijl.
Diluvie 3496: zondvloed.
discretie, sonder — 2516: onwelvoeglijk.
door 2342: ter wille van.
duyver 408: mannetjesduif, doffer.
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eenpaer 2350: steeds.
eere, tot een — 1338: schoon, voortreffelijk.
eerlick 2297: fatsoenlijk, aanzienlijk.
eerstmael 2894: voor het eerst, i n den beginne.
eynde, ten — 2545: tot het einde.
ercheyt 1447: boosheid.
erve, de aertsche —n 695: de aarde, de wereld.
erven 2815: doen erven, nalaten.
even 1286: nauwkeurig.
exalteeren 2490: i n de hoogte steken.
F.
fa&Lgeren 851: onvast worden; 3616: het mis hebben.
falen 14: schade lijden.
figuer, figuere 918, 1637: vrouw, meisje; 1995, 2813: beeld.
fijn 636: goed, flink; 1909: volmaakt, voortreffelijk.
financy 1799, 2875: oneerlijke geldhandel, afzetterij.
finant 2899: middel om aan geld te komen.
forts 1797: misbruikte kracht, geweld.
fourieren 246: plaats bereiden.
fraey 357: flink, frisch, gezond; 1756: levendig, vroolijk.
G.
gaer 2928: geheel en al, volkomen.
gaern 1533: veelal, gewoonlijk.
gasthuys 3397: armenhuis.
geduerend (bnw.) 3366: voortdurend, eeuwig.
geest 2658: levensbeginsel.
gemeen 1794, 1796: gewoon, algemeen.
gemerckt dat 2156: aangezien.
gemoet 2969: gezind.
genoegen 2324: behagen, aanstaan.
gequel 21: moeite, verdriet.
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geraken 2144: opschieten, gedijen.
gerechte 232: gericht, oordeel.
gerechtich 1910: rechtvaardig.
geruchte 3298: verdriet, pijn.
geselschap, gheselschap 500: kameraadschap; 't — volgen
1491: uitgaan.
geslachte, geslecht 2841: familie; 500: familieband.
gestry (Mnl. gestrijt) 3366: strijd, innerlijke onrust.
gevoech, na zijn — 2031: overeenkomstig zijn verlangen.
gedoochsaemhede 3582: lijdzaamheid, verdraagzaamheid.
ghelate 619: manier van doen.
ghelijckheyt 166: rechtmatigheid, billijkheid.
geloof, ghelove 1410: crediet; 1698: vertrouwen dat men stelt.
geringe 1870: spoedig.
gheloven 4: beloven.
gheneeren, hem met Godt — 64: met God verkeeren, wandelen; hem — 1407: het uithouden.
gheval 549: ongeluk, tegenspoed.
ghewelde 1187: macht
ghewout 1417: wensch, zin.
giericheyt passim: hebzucht.
graet 3090: graad van bloedverwantschap, familie.
gront 2872: aard; der hellen — 1561: het diepste der hel;
inden — 3184: geheel en al.
guychelen 2047: mallen, gekheid maken.
H.
haechschen knecht 3480: jongen die zelden de school bezoekt.
haest 1168, 2121, 2581: snel, spoedig.
hangen op 522: besteden, ten koste leggen aan.
hant, te — 1734: terstond; op — comen 1869, 1899: naderen,
aanstaande zijn.
hantsmeringh 1190: steekpenning, fooi.
hecht 2667: kluister, boei; 2698: uitstekende punt onder water,
waaraan men (met zijn schip) vast blijft hechten.
heelen 611, 612, 613: zwijgen.
heylich, hillich (de Oostelijke vorm) 635: vroom; 2186: (geestelijk) volmaakt.
15
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hene-vaert 938: dood.
hent (= heinde) 232: nabij.
herte, van goeder —n 1319: in oprechtheid.
honen 3434: bedriegen.
houden met 3075: najagen.
hoven 2289: oven.
hutte 1521: tabernakel.
I.
ijcken 3541: afmeten, afwegen, nagaan.
indoen 1544: inzwelgen, opslokken.
inne-winnen 3571: invorderen.
inssel 1809: einde.
J.
jaghen 373: begeerig naar iets streven, iets najagen.
K, C = K.
cantoor 274, 3105: gesloten kast voor het bergen van geld en
papieren van waarde.
kennen 2021: erkennen; — voor 2016: erkennen als.
keren, hem — aen 1941: zich aan iets laten gelegen zijn, zich
ergens iets van aantrekken.
kiesen 881: uitzoeken, indeelen.
kintsheyt 1826: jeugdige onbezonnenheid.
clammen 626: twisten. Zie Boekenoogen, Za. ldiot, i.v. klammen.
clerek 3524: geleerde.
conquesteren 1795: overvragen, afpersen.
coop, aen den besten— sijn 1679: er het best aan toe zijn.
corrigeren 1015: berispen.
craken 1477: kreunen.
cranck 1393: onvast
cratten (hdu. kratzen) 1213: krabben.
crencken 1475: zwak worden, verzwakken.
croechen 1477: steunen.
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L.
lachterlick 1452: schandelijk, schande over iemand brengend.
laster 2929: schandedaad.
ledich staen 1673: zich niet inlaten met, nalaten.
leedig (= leed) 3050: onaangenaam, verdriet veroorzakende.
leggen aen 536, 1087: ten koste leggen aan, besteden aan.
leyder 1940: helaas!
lesen 2225: bidden.
letten 1862: deren, hinderen.
lyden, hem — 1439: zich vergenoegen met; — aen 3577: genoegen nemen met.
lijen (Mnl. liden) 66: gaan, weggaan.
list 1216: wijsheid.
logieren 2739: overnachten.
lombaert 403: geldhandelaar, hier: woekeraar.
luxurie 2084: onkuischheid.

M.
macht 1027: wettige overheid, gestelde macht. Vgl. Luk. 12:11.
magher-man 1104: schraalhans.
man, aen den — voeren 640: handgemeen doen worden.
mate 2582: wijze, manier; te — 1288: juist genoeg.
meyr 796: zee.
meyt 199: meisje.
melodie 1293: feestvreugde.
mency 2477: gewag, melding.
menschelickheyt 3490: menschdom.
merck 3580: het teeken, dat iemand die niet kan schrijven,
bij wijze van onderteekening gebruikt.
mercken 2858: letten op, zijn aandacht wijden aan.
middel 2595: midden.
micken op 3276: acht geven op, letten op.
minjoot 25: beminlijk.
mincken 544: mankeeren, ontbreken; hier: overslaan.
mogen 2402: lusten, graag eten.
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mommen 2729: een verboden dobbelspel spelen. Ned. Wdbk.
IX, 1050.
morgen 3403: *s morgens.
mortorie 3521: slachting.
N.
naer (= dichtbij), Der ende — 3181: heinde en ver, overal.
naseggen 1916: nageven, lasteren.
nasteken, met vingeren — 2458: met den vinger nawijzen.
neter 1664: brandnetel.
noot 1095 (als bnw.): noodzakelijk; ter — 286, 959: in geval
van nood.
O.
ommestellen 1279: veranderen.
onbedacht 3175: bewusteloos.
onbehoedicheyt 1594: onbehoedzaamheid, zorgeloosheid.
onbeleeft 378: onhandelbaar.
onbesuert 2063: zonder moeite of strijd.
ondeghe, t' — 1479: niet in orde, verkeerd.
onderdaen 1186: onderworpen aan.
onnut 1007: boosdoener.
onschult 2100: gezochte verontschuldiging, uitvlucht.'
onstadich 805: onbestendig, wisselvallig.
onthouden 2690: staande houden.
ontjagen 2487: afhandig maken, ontnemen.
ontmeten 2730: niet de juiste maat geven; met een valsche
'maat meten.
ontregelen 1311: in wanorde brengen.
ontschrijven 2730: door schrijven (op een rekening of in een
acte) te kort doen.
ontsien passim: vreezen.'
ontsparen 2139: opsparen, bewaren.
ontspringen 336: wakker worden.
ontstillen 2132: in beroering brengen, van streek maken.
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ontwegen 2730: in het gewicht te kort doen.
onvermijt 2691: moedig, onverschrokken (Mnl. zoowel onvermijt
als onvermeden in deze beteekenis).
oorde, oorden 967, 1277: leefregel, vaste gewoonte.
oorconde 404: bewijs van schuld.
opsien 2065: gelaat, voorkomen, uiterlijk. Ned. Wdbk. XI, 1420.
opstel 2390: opzet, plan.
oude, ouwe 852, 1374: ouderdom.
ouden 571: oud worden.
overdadicheyt 2879: gewelddadigheid.
overdraghen 132: oververtellen.
overdrijven 1230: wegdrijven, verdwijnen.
overcomen 2355: overvallen.
oversien, wel — 1292: wel beschouwd.
overspelisch 3598: overspelig.
P.
panlicker 2457: tafelschuimer.
pant 3283: schat.
Parlement 1643: terechtzitting.
partije draghen 957: partijganger zijn.
pas, opt selve — 3002: nu.
passen 193: schikken, regelen.
patrimony 3232: vaderlijk erfdeel.
peysen op 353: denken aan.
pijn, pyne 1720: marteling; 2927: straf.
pijnen 2841: zich beijveren, zijn best doen.
pynigen 1447: boeten.
pyper 1177: speelman; hier gezegd van iemand die weinig deugt.
plage 1129: ellende, leed.
plat 1465: duidelijk, ronduit.
practijck, practijcke 2380: beoefening; met — 449: slim, listig.
prangen 3086: knellen, drukken.
Q.
quaet 71: onheil, tegenspoed.
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quale 3260: gebrek, zonde.
qualick-vaert 3236: ondergang.
qujjt c. gen. 2162: vrij van.
quijten, hem — 2153: zijn plicht doen, zich inspannen.
R.
raet 508: voornemen, plan; 555: overheid; 699: meening; 1177:
raadsman.
rechtevoort 2897: nu, op dit oogenblik.
rechtsinnich 716: eerlijk, oprecht
rechtveerdich 1597, 2299: rechtschapen; 3357: eerlijk.
reden 2263, 2777: rekenschap, verantwoording.
reeden 2123: in orde brengen.
regieren, hem — 3010: zich gedragen.
regiment 2868: levenswijze.
reyne 1440: voortreffelijk, schoon.
rekeninge maken 2276: rekenschap geven,
remt» 3335: kwijtschelding.
rente 2732: rentebrief.
roep 2152: bestemming, ambt.
rouwe passim: verdriet.

S.
sale, droeve — 1290: klaaghuis,
«alten 1292: heilzaam.
sant 1037: zandgrond, onbebouwd land.
schalck 655: schelm, booswicht.
schalluyn 2495: landlooper, boef.
schandalizatie 2084: ergernis.
schatten 1798: met belastingen of schattingen bezwaren.
schepen 979: scheepgaan, varen.
scheren 191: snijden, afzetten.
scherpelick 1727: zonder toegevendheid.
schijn 2937: glans, luister.
schicken 3275: zenden.
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schossen 3249: brassen.
schrickenburger 3593: Saksische munt van 4 stuiver.
seer, gierich — 3216: hebzucht.
seckte 3423: scheurmakerij.
setten, luttel geset 1488: schatten, achten.
slavoen 3351: slaaf.
slecht 3098: eenvoudig.
slijm 582: slijk.
slijpen 2042: buigen, strijkages maken.
slim 1316, 1454: verkeerd, slecht, erg.
smaken 2101: ruiken.
smeecken 305, 1509: vleien.
smijten 3495: slaan.
snel 1139: bereid.
snellen 1418: snel opkomen.
solaes, soiatie 1536, 1728, 2010: vreugde, genoegen.
sonderling 975: bijzonder, ongemeen.
sorchfuldich 2800: bekommerd.
sorchvuldicheyt 2796: bekommernis.
sorgen 2745: vreezen.
«pel, tot allen —e 116: onder alle omstandigheden, in elk
opzicht.
speteren 1665: aan het spit steken.
spillen, zijn goet — 574: opmaken.
spoet 762: welslagen, succes.
spouwen (— spouden) 1691: splijten, klieven; uit deze beteekenis
zou kunnen volgen die van: zuinig zijn.
staen 990: duren; — na 1202: streven naar; — om 604: streven
naar; — onder 3544: ondergeschikt zijn aan, resorteeren
onder; — op 791: berusten op, afhangen van; 1978: steunen op.
staet 700: aanzienlijk ambt, waardigheid; 1370: rang, stand;
2021: waardigheid.
stat 3206: plaats.
steen, blauwe — 2258: hardsteen.
steet, ter — 2527: thans, nu.
steken en breken 2734: aan steekspelen deelnemen.
stillen, gestüt zijn c. gen. 2055: afgebracht worden van, losgemaakt worden van.
stonde, ten —n 3299: terstond, onmiddellijk.
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stoutelick 162: gerust, zonder schroom.
straflijck 2090: geducht.
strang 1336: moeilijk.
strecken, hem — tot 1759: zich begeven tot, gaan.
studeren om 513: streven naar.
substantie 1723, 1772, 2134: rijkdom.
subtyl 235: spitsvondig, arglistig.
sulck 2519: menigeen.
sweven na 2025: streven naar, haken naar.
T.
tamelick 835: genoegzaam.
teer geit 2482: geld om van te leven.
tellen 906: rekenen voor, beschouwen als.
te met 476: zoo nu en dan; 1765: allengs.
temperen, hem — van 75: niet te zeer toegeven aan.
terden 2322: betreden.
tieren 2752: zich gedragen.
tijt 1472: leeftijd; hier ter — 2690: in dit leven; onder tijden
1003: van tijd tot tijd.
toeganck 3502: toedracht.
toecoemst 1318: komst.
toelegghen 700: toekennen.
toeven 1011: onthalen, bedienen.
tooge, schoon ten — 3465: mooi pronkend.
troost 2019: hulp.
trouwe 1620: woord van eer.
U.
uytemunten, hem — 750: uitsteken, voor den dag komen.
wtwendig 1557: schoon voor 'toog, schitterend.
V.
vaert 3399: ijver.
valscheyt 2207: onbetrouwbaarheid.
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vast 2554: spoedig.
vecht 1986: gevecht.
vellen 2603: doen afvallen?
verbaren, hem — 745: voor den dag komen.
verbeuren 216: misdoen.
verbloemen 3034: doen verdorren of verwelken,
verbruysen 855: verdoen, verkwisten.
verdingen, hem — 3439: zich vrijkoopen.
verdoemlick 2005: verdoemend, scherp veroordeelend; —
e
sententie: doemvonnis.
verdooven 306: bedwelmen, de kluts kwijt raken.
verdraeyt 1855: op een dwaalspoor, zonder bezinning.
verdragen 2876: kwijtschelden, uitstel van betaling geven.
verdwynen 2136: wegteren.
verfoen 1018: uit verfoeien! De beteekenis: „onaangenaam zijn
aan, afschuw wekken bij" is nergens aangetroffen. Oudtijds
kwam het reeds in dezelfde beteekenis voor als nu.
verfortsen 2876: geweld aandoen.
vergaen met 1006, 1763: uitloopen op.
vergeven 1886: opgeven.
vergonnen 1327: misgunnen.
verheven 1756: fier, zelfbewust.
verkeeren, hem — 983: omgang hebben, verkeeren.
vercouwen 296: koud worden (omdat ze niets te doen krijgen)?
verlaet, sonder — 2999: zonder uitstel, onverwijld.
verlangen, sonder — 2891: onverwijld.
verlaten 3369: vrij maken, los maken van.
verschoven 1370, 1411: verstooten, verachten.
versijck, versijcke 2365: toestand waarin of waaronder men
zucht, rampzaligheid; 3286: gezucht; 3536: ondergang.
versinnen 941: bedenken, overwegen; 1272: acht geven op;
1627: met de zinnen vatten, begrijpen.
versinnich 3233: verstandig.
verslijten 3231: verspillen.
versmelten 1982: te niet gaan.
versacht, een — sweert 203: beproefd, dat zich deugdelijk heeft
bewezen.
versteken 3252: verstooten, verachten.
verstercken 1956: toenemen.

BB
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verstomden 3095: verdwijnen.
vertrecken 775: openbaren.
vervullen 3201: vullen.
verwandelen van 685: afbrengen van, vervreemden van.
verwercken 31: iemands gunst verbeuren.
vyant 1966: duivel.
voeren 207: voederen.
vogel 3445: jachtvogel, valk.
vocabel 115: gezegde.
volghen 1900: vervolgen, voortzetten.
volcomen 1254: volbrengen.
volstaen 1787: volharden.
voordachticheyt 1733: bedachtzaamheid.
voorraet, sonder — 1398: ondoordacht, in het wilde.
voorspoet 1885: overhand.
vreese 2957: gevaar.
vreesen, hem — 3258: vreezen, duchten.
vry 345: waarlijk, voorwaar; in de 16de eeuwsche rederijkerstaal een geliefd rijmwoord, zonder veel beteekenis.
vrome 464: voordeel.
vroom 466, 468, 657: braaf.

W.
wachten 2772: een dronk beantwoorden; — op 2642: in acht
nemen.
waecken 2678: zich den slaap ontzeggen, nachtbraken.
waen 2293: weifeling.
wagenaer 1666: wagenmenner, voerman.
wan 3200: leeg.
wonderen 914: zich ophouden.
wanhopen 1222: gering vertrouwen.
want 501: wanneer, als.
weert 2579: heer des huizes.
wellust 3043: genoegen, genot.
wenden 2700: gebruiken.
Wet 102: rechterlijke macht.
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wijcke, swerelts — 606: de wereld.
winner 595:
winninge 3227: broodwinning, middel van bestaan.
wrimpen = wrempen 3603: den mond samentrekken om iets
wrangs.
wroegen 2804: kwellen.
Z.
zwermen 1799: rondwaren.
zweven, in vleeschelicke lusten — 2931: zwemmen.
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