Over dit boek
Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.
Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.
Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.
Richtlijnen voor gebruik
Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.
Verder vragen we u het volgende:
+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.
+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelheden tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.
+ Laat de eigendomsverklaring staan Het “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.
+ Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.
Informatie over Zoeken naar boeken met Google
Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web via http://books.google.com
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ot de klem, aardigheden, en
çieraad van eene taale, be

## hooren mede zonderling de

#S ſpreekwoorden, geſproten
uit de menſchelyke levens
en geſtaaft door veelvoudige
evinding. Deze zyn heilzaame leſſen
van wysheid en voorzichtigheid, en ba
kens, waarna men zynen koers tot veilig
heid moet beſtieren in de gemeene t'za

#,

menleving. Dusdanige zyn in alle beken
de taalen, die ſchoon ze in ſpreekwyzen

en uitdrukkingen verſchillen, echter in de
gelykvormig
blyken, vermits de menſchen, en hunne
bedryven en wedervarens, in alle eeuwen
zaaken malkanderen#

en wereldgeweſten al van den zelven aard
-

* 2.

zyn

V O OR R E E DE N.

zyn, zodat er niet nieuws is onder de zon
ne. De geleerde J. Gruterus heeft van zul
ke ſpreekwoorden uit verſcheide taalen
drie dikke ſtukken in 8. t'zamengeſtelt,
alwaar men ook die van onze nederduit- .

ſche moederſpraak in goeden getale kan
vinden. 't Is bekent, dat H. L. Spiegel, en
andere, hun werk gemaakt hebben, van
die op te zamelen. Wat nuttige leeringen
die ſpreekwoorden behelzen, en wat op
merking zy verdienen, heeft de Vader
der nederduitſche Poeëten, de Heer J.

Cats, ook aangetoont in zynen Spiegel
van den ouden en nieuwen tyd. Ze zy dan
als beproefde ſtokregels, die omtrent het
levensbeſtier overeenkomſt hebben met

de ſpreuken van Hippocrates in de Ge
neeskunde.

Men verſta dit echter niet

volſtrekt en onbepaaldelyk : want dit
goud is al mede niet zonder ſchuim,
noch dit koorn zonder kaf, zo in ſtof

fe als bewoordingen , doch dat be
neemt aan goeden hunne waardy en

nuttigheid niet , maar verplicht alleen
om keurige uitzondering, en bequaa
me toepaſſing, te gebruiken. Elders
-

heb
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heb ik my van verſcheide dezer ſpreek
woorden tot een ernſtig oogmerk bedient.
Nu heeft my geluſt niet weinige der ge
bruikelykſte te vormen tot Zedezangen:

gelyk ze ook uit hunnen aard de regeling
der zeden in de onderlinge t'zamenleving
betreffen. Dat de meeſte zeer nuttige waar
heden, en noodige plichtleſſen uitdruk
ken , kan niemand betwiſten , doch

eenige lyden bepaaling en tegenſpraak,
waar over ik myne bedenkingen korte
lyk geuit hebbe. Dewyl ik nu hier
niet hooger klimme , dan tot het ge

meene borgerlyk bedryf, zo heeft de
inhoud en uitdrukkingwyze dier ſpreek
woorden myne dichtveder wel eens
tot een boertige luim vervoert. Ik
denke niet, dat iemand gegronde reden
heeft, om zyn voorhoofd daar over te
fronſſen , #'zich daar aan te ſtooten;

- nademaal ik geen menſch in 't byzon
der dus beledige , en geen waarheid
noch deugd quetze. 't Zoude een o

vermaatige en al te gemaakte ſtaatig
heid zyn , indien men zelf een be
zadigt lachje wilde verbannen hebben;
* 3

daar
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daar nochtans de

menſch beſchreven

word « Animal riſbile, een lachend

dier : 't welk zyn eigenſchap is bo
ven de beeſten.

Ook dat kan als een

aangenaam zout de Poëzy ſmakelyk
maken. Ik make groot onderſcheid

tuſſchen een Rymer , en een Poeët.
Het gilde der eerſte is overgroot, de
wyl ſchier elk rymen wil , maar van
de laatſte vind m er weinige , immers
die dien naam verdienen. Een Rymer
voldoet zyn werk , wanneer hy zyne
ſtoffe in een welgebonden dichtmaat,
en met een welgepaſten ſtyl ter neder
ſtelt. Doch tot Poëzy word niet al
lcen dit vereiſcht, maar ook

#

invallen, aardige uitvindingen, bevalli
ge bekledingen en verbeeldingen , en
diergelyke opçieringen van het rymzel,
zonder welke dat weinig aanminnelyk
heid zal hebben. Een goed Poeët moet
vermaak en nut aanbrengen.

Men zal

my insgelyk vragen : Geeft gy u dan
uit voor een Poeët ?

Ik antwoorde :

Zo groot is myne inbeelding en ver
waantheid geenzints, dat deze geringe
teel
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teelzels van vliegende gedachten , en
een gezwinde penne, my waardig zou
den maken dien eernaam, waar na vee

le geleerde mannen , met ſpillen van
veeltyd en arbeid, wel vergeefs getracht

hebben. My zal eere en gunſt genoeg
geſchieden, indien men oordeelt , dat
myn werkje een zweem heeft naar

Poëzy, en daarom wat vryheid mag
genieten, die echter tot geen ongebon

denheid uitſpat. De wereldſche geval
len zyn ook zodanig, dat niet alleen
een Heraclitus daar in ſtoffe vind tot

weenen , maar insgelyks een Demo
critus om te lachen. Hier mede ſtemt

over een het getuigenis van den wys
ten Koning , Predik. 3: 4.

Daar is

een tyd om te weenen , ende en een

tyd om te lachen. Hy zegt Predik.
Io: Io.

Men maakt maaltyden om te

lachen : 't geen op een geoorloofde
wyze geſchieden kan. 't Zal van vry
minder koſten en omſlag zyn , indien
een gedichtje daar toe gemaakt word,
Niemand misduide my dan deze zedi
ge
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ge lachpoosjes, van welke ik mynen
Lezer, zo 't hem luſt, een deelgenoot
make.

Ondertuſſchen is de zaake zelf

in deze beoogde en andere myne Ze
dezangen ernſt , en myn oogmerk is

ook hier door voordeelig te wezen.

UIT.
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U I T s PAN N I N G.

-

Toon: 0 ſchoon Kati. Of Pſalm 93.
f.

De boog, dien men te ſtyf en lange ſpant,
D#
ſpringen: 't is ook dus # ons verſtand,
Te veel geblok verſtompt het ſcherpſt vernuft,
Zo dat het daar ontgeeſt van word, en ſuft.
-

2.

-

't Behoort maar tot der Hemelingen ſchaar,
Steeds 's Heeren lof te galmen met malkaêr,
En 't zelve werk te doen in eeuwigheid:
Maar hier moet ook verpoozing zyn verbeid:
Men kan altoos met zaaken van gewigt
Niet bezig zyn; daar dient ook iets verricht,
't Geen voor een tyd als tot ontſpanning is,
Dat maakt ons tot het ernſtig weder fris.
-

4.

-

Verand'ring doet de wereld zelf beſtaan.
De luſt tot ſteeds het zelve, moet vergaan.
De honig walgt, al is hy noch zo zoet,
Wanneer die ſteeds ons voedzel wezen moet,
*

--

*

-

J.

De wiſſelbeurt is ſauge van 't vermaak:
Want dat verdwynt van d'aangenaamſte zaak,
Wanneer men dat, en anders niet, geniet.

Dit maakt, dat elk zo naar verand'ring ziet.
6.

-

Gebruikt dan iets tot uw' uitſpanning Vry;

Mits dat die maatig, en onzondig zy.
-

A

-

-

Maat
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'Maar keer dan weer naar 't hoofdſtuk van uw'
plicht.

Myn bywerk is, dat ik een Liedje dicht.
'k Misgun niet, dat een ander zich verluſt
In 't geen hem liefſt is: Ik bemin de ruſt,
En doe noch my, noch and'ren, moeit', of ſchaë.
Vind gy daar ook vermaak in, zing my na.
D I C H T S T Y L.

•

Too N: Sarabande. Of Pſalm 11o.
I.

Hoo## volk, dat niets dan donderdreunen ,
En blixemflits, met daverend' gekraak
Luidruchtig bralt, dat bergen wederdeunen.
Moord, brand, en puin, en bloed is uw vermaak.
-

2.

Gy luiſtert maar naar 't dond'ren der kartouwen,
En bombenknars, die 't al aan flarzen ſlaat.

Hoe vrolyk kont gy veſtingploffen ſchouwen,
Als maar uw. Held daar door gelauwert ſtaat!
Ik wil myn pen tot zagter toonen ſnyden,
En dicht tot myn vermaaking ſlechts een lied.

'k Zal aan wien't luſt geen hooger vlucht benyden,
Myn ſtof vereiſcht die woordenpraaling niet.
4

't Natuurlyk ſchoon kan my het meeſt behagen.
O! daar behoeft geen tooizel by gezet.
Ik zal dan naar toneelgezwets niet vragen,
Zo maar de ſtyl is zaakryk, klaar, en net.
BOEK

Z E D EN ZAN GE N
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B O E K L O T.
Too N:
-

Prins

Robberts mars.

I.

Naar dat de lezers zyn gezint,
Krygt ook een boek zyn lot,
En zo 'er iemand ſmaak in vind,
-

Hy zy dan wys, of zot.

Een uil verdraagt het ſtraalend licht
Der held're zonne niet:

't Moet na zyn oogen zyn gericht,
't Geen hy met prys beziet.
Z.

Geen wysheid, konſt, of aardigheid,
Is van een plompaards ſmaak,
Als niet bequaam tot onderſcheid :

Dies vind hy geen vermaak
In 't geen zyn herſſens overtreft.

't Zyn roozen voor het zwyn.
Het geen hy goet keurt, en verheft,

oet zyns gelyke zyn.
3.

Komt eenig boek in 's vyands hand,
Hoe wel dat is gemaakt:
Hy ſpitſt, en wet al zyn verſtand,
Hoe hy 't beſpot, en laakt.
En treft men een bedil-al aan:

Hy hekelt wat hy leeſt:

Wel meeſt die 't allerminſt verſtaan,
Uit een beriſpinggeeſt.
Vooroordeel, zelf belang, en drift,

Waanwysheid, haat en nyd,
A 2

Maakt
w
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Maakt menig lezer, als een zift,

Die 't goede heenen ſmyt,
En 't quaade houd, het geen hy vind,
Of immers vinden wil. »

Men oordeelt, naar men is gezint.
't Draait alles op die ſpil.
5'.

Een ſchryver ſtelle zich dit voor.
Hy timmert aan den weg.

Hy hoor met een geduldig oor
Dan allemans gezeg.

't Boek, dat hy in de wereld bragt,
Komt uit op elks genaê.
't Is dan niet meer in zyne magt,
Hoe 't met het lezen ga.
PRYZEN EN LAAKEN.
To o N : 0 Kersnacht.
I.

Waar zal men aan een man geraken,
n,
Die 't yder een ten dank zal make

Zo dat hem elk bemint en pryſt ?
O zo veel hoofden, zo veel zinnen.
't Geen deze haat, zal die beminnen,

En deze kuſt, daar die voor yſt.
Z.

Wat kookzel ſmaakt aan alle monden,

Het zy van zieken, of gezonden ?
Daar die van walgt, eet deze graag.
't Zy zuur, of zoet, of zout, of bitter,
Men vind een pryzer, en een vitter.

Verſcheiden is de tong en maag.
4.

Denkt

ZE D EN ZAN GE N.

5

3.

Denkt niet, dat gy iets in uw dagen
Zult doen, dat yder zal behagen,
En geen beriſping ondergaan.

Bedilzucht, nyd, en and're driften,
Die zullen 't al op 't nauwſte ziften ,
En u wel met de tonge ſlaan.
4.

Vooroordeel, eigenliefd', verachting,
Waanwysheid, grootere verwachting,
Maakt, dat men iemands werk verkleint :

En dikwyls, moet tot lach verwekken
Het vonnis van dat ſlag van gekken,
't Geen zich noch wys te wezen meint.
-

5.

Die 't minſt verſtaat, zal 't meeſt wel ſmaalen,
En haat vol wrevel overhalen,
't Geen liefde roemenswaard bevind.

Verwacht dan van de menſchen oordeel,

Naar hun belang van ſchaad', of voordeel,
En naar men iemand is gezint.
6.

Bedoelt dan ſlechts, dat God , en wyzen
Om 't geen gy doet, u mogen pryzen,
En acht niet, wat de wereld keft.
Aan narren is u niet gelegen.
't Zou wysheid zyn, indien zy zwegen:
Daar dwaasheid dwaazen maar verheft.
7.

Wel ! denkt dan niet, ô myn gezangen,
Dat gy zult yders lof erlangen,
En zyn van hekeltongen vry.
Doch als u and're niet begeeren: ,

A3

Gy
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Gy weet, tot wien gy in kont keeren.
Ik houd u dan alleen voor my.
S M A A K E N.

To oN: Roozemond, die

lag gedoken.

I .

Smaak en laat zich niet betwiſten,

* Hoe m 'er tegen redeneert,
Of wat koks de ſpys opdiſten.
't Geen niet ſmaakt, word niet begeert,
Dat aan deze lekker ſmaakt,

Word van and're weêr gewraakt.
-

2.

Smaaken zyn wel gantſch verſchillig,
Al naar dat de monden zyn.

Menigmaal wel vys en grillig,
Buiten alle redenſchyn:
En aan een verdorven ſmaak
Is wel zoet een vuile zaak.

Is er deze naar begeerig,

:

Is die ſmaak hem lekkerny:
d'Ander is daar van afkeerig,
En hy zegt met walging: fy !

't Is ook noodig dus: want dan
Raakt het alles aan den man.
4:

Goed is dat verſchil van ſmaaken.
Kozen z' al dezelve ſpys,

Hoe zou elk daar aan geraken?

Wat is dan Gods ſchikking wys,
Die

Z E D EN ZA N GE N.
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Die de ſpys en ſmaaken gaf,

Menſchen brood, en zwynen draf!
't Kan ook dus op and're zaaken
Zyn naar zinlykheid gepaſt.

't Geen den eenen kan vermaaken,
Is den and'ren tot een laſt.

Hier in geld geen tegenſpraak :
Yder heeft zyn eigen ſmaak.
't Gaat in 't geeſtelyk zo mede.
Smaakt Gods kind'ren Hemelman;
d'Aardeling is wel te vrede,

Als hy zich verzaaden kan
Met Egyptens lookgewas,
En dat in den vleeſchpot was.
7.

Wilt gy iemand wel onthaalen,
Diſcht hem op naar zynen ſmaak,

Of de koſtelykſte maalen
Strekken hem niet tot vermaak.

Maar die kookt naar yders mond,

Is een kok, dien niemand vond.

ELK ZYN MEUGE.
To oN: Heureux qui le champ de ſon Pere.
I.

O ſchaft Salade naar de lippen,
Begeert gy lof;
Of al de dank zal u ontglippen.
Gy maakt uw hof
By ezels, zo gy

die:4 en

Tot

T U I N M A N S
Tot lekkerny

Hen ſchaft. Als zy zich dus verzaaden,
Dan zyn ze bly.
2.

Saffraan zal aan geen koeyen ſmaaken.
In 't verkenskot

Zult gy geen vriend met roozen maken,
't Moet zyn verrot,
En drek, en ſtinkend, wat zal paſſen
Tot hunnen mui!.

Vergeefs zult gy 't eerſt zuiver waſſen,
Zy willen 't vuil.
Laat konſt en wysheid niet verwachten
Van woord of daad,
Dat ooit een plompaard dat zal achten,

G# # #

't Geen
naarenhun
Hoezich
ſlecht
bot,begryp
'gryp zal voegen
oegen,

Dat zal alleen hen vergenoegen ,
Al was het zot.
-

-

4:

Dus gaat het ook met vleeſchelingen.
- Niets is hen zoet,

Als draf van ondermaanſche dingen;
Geen hemelgoed.
Gods kind'ren hebben and're monden
Alleen hun ſmaak

is dat, waar in zy Jezus vonden,
Met zielvermaak.

-

DEUN.
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Too N :

E S.

Reveille 'D0/4J.
I

p

O! d'oude deuntjes zyn de beſte.
Vraagt dat aan grootemoeder vry.
Zy kent die wyzen: maar de reſte
Schuift zy, als nieuwigheid ter zy. .
2.

-

De koekoek zal dat mede zeggen.

Hy houd het met den ouden zang.
Wat breekt gy 't hoofd met wederleggen.

Die zang ging al voor lang in zwang.
Wat ſchoone

demie in men vinden

In 't Geuzen Liedboek, zo vermaard

By d'oude Vaderlandsgezinden,
Al mannen met een langen baard?
4.

Hoe koſtelyk zyn die gezangen,
Daar menig kind in ſlaap door quam,
En dus een uiltje heeft gevangen?
Het ſlot was: ſlaap, myn zoete Lam!
Hoe mooi was: Wie wil hooren zingen ?
En Hansje ſneed dat koorn was lang?
En diergelyke ſchoone dingen?
Wat maakten die een zoeten zang?
-

6.

Maar zacht! ik moeſt ook niet vergeten
Van Goliath, die was van Gath,
En and're, die, als d'oude weten,
In 't Bybels Liedboek zyn vervat.
-

-

A 5

--

-

Doch

1o
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7.

Doch Zions Wynberg ſpant de kroone,
('t Is van een wever doch gemaakt)
Hoe ſtofryk, aardig, zoet van toone!
Wat hert word daar van niet geraakt?
Men hoort wel nieuwe deuntjes pryzen;
Doch ſtof en ſtyl is d'oude trant.

't Gemeene volk zal 't vonnis wyzen:
Want die zyn volgens hun verſtand.
9.

-

-

Wat moogt gy, Dichters, dan beginnen,
Die zangdicht ſchoent op nieuwer leeſt,
Voor hen, die d'oude deuntjes minnen ?

Gy quelt daar mee vergeefs uw geeſt.

K o R T L I E D.
Too N: Iets moet ik u, Laura, vragen. I.

't Korte lied is haaſt gezongen.
Korte dans is ras geſprongen.
't Beſte zelf, te lang, mishaagt:
Daar het geene kort en goed is,
't Meeſt ook aangenaam en zoet is,
En den prys van menig draagt,
2.

Al te lang een lied te rekken,
Zal de zangluſt niet verwekken;
Maar het maakt de keel wel ſchor,
Dat benadeelt goede zaaken,

Die het zingenswaardig maken,

s

En de ſtof word ſchraal en dor,
-

'k Wou

ZE D EN Z A N GE N.
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iëren

'kWou wel zulke
dichten,
Die vermaaken, en ook ſtichten;
Doch het zy ook, wat hier ſchort,
'k Wil niet van dit liedje vreezen,
Dat het al te lang zal wezen.
't Is hier uit. Is dat niet kort?
'-

|

N I E T

A L

T E.

To oN:
I.

1 te ſcherp word ſchaardig:
Zegt het ſpreekwoord aardig.
Spint men 't vlas te fyn,
't Draadje zal ligt breken.
Niet te nauw bekeken

Wil de zonne zyn.
2.

Paſt dit op vernuften,
Die belachlyk ſuften,
Als zy zich ter ver

Van hun grond begaven.
Al te hoog te draven,
Brengt hen in de wer.
Dat maakt wyzen plompen.
't Spits zal ras verſtompen,
Slypt men 't al te zeer.

Hy, die wil doordringen
Te verheven dingen,
Ploft wel laag ter neér.
-

Leert
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Leert dan maatig wezen
Anders is te vreezen,

Dat gy eens bevind ,
Hoe zich wel bedrogen,
Die met open oogen

Zyn al ziende blind.
\

HEER EN BOEKEN.
-

To oN : Pſalm 77.

Of met halve verſſen: Breek uw pylen, enz,
I,

uiſter zyn der Heeren boeken,
* En gevaarlyk t onderzoeken
Die niet wel bedreven is,

Taſt daar in al dikwyls mis.
Laat zich elk niet onderwinden
Die geheimen uit te vinden.

't Geen verholen blyven moet,

Door te ſnuff'len, is niet goed,
2.

't Is veel beter niet te weten,

Of, al wiſt men 't, te vergeten,
Wat om redenen van ſtaat

In regeering ommegaat.
't Is niet alles goed te keuren,

Wat wel zomtyds moet gebeuren,
Of niet naar behoor geſchied,
Weet men 't niet, het deert ons niet.'

Nimmer zal ik dan begeeren
't Staatgeheim van Opperheeren
Na

ZE D EN ZA N GE N,
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Na te vorſchen: 't geen ik laat
Voor die aan het roer van Staat

Zyn gezeten. O de Hooge
Boven Hoogen ſlaat zyn ooge
Op hun doen. Die eeretrap
Geeft een zwaare rekenſchap,
Niets zodanigs is te vreezen,
Als wy 't Boek des Heeren lezen,
't Geen ons als een helder licht

Van zyn diepten onderricht:

Dat men mag, en moet doorgronden,
Wyl 't 'er al in word gevonden,
Wat des Heeren wys beleid

Openbaart ter zaligheid.
V E R M A A K.

To o N: Henderikjes.
I.

n een hoekje,

Met een boekje,
Is myn meeſt vermaak, met ruſt,

Niet hoe veele,
Maar hoe eêle

Zy 't : en dat voldoet myn luſt.
2.

Anders, 't lezen
Zal ook wezen

Tot vermoeying, en verdriet,
Worden poozen

Uitgekozen,
Dan verveelt het lezen niet.
'k Wii

14
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'K wil niet laaken
And're zaaken

Tot verluſting; houd men maat.
Laat my 't myne:
'k Laat hem 't zyne,
Dien myn keur niet aan en ſtaat,

'k Laat hem jagen
Gantſche dagen,
En geſtaag zyn op den tril.
'k Laat hem hotzen ,
Ryden, rotzen :
Liever ben ik t huis, en ſtil.
5.
'k Laat hem zetten

Strikken, netten,

Voor gevogelt', en voor vis,
Dien het ruſten

Niet mag luſten :

-

'k Vang ze liever op den dis.
6.

'k Laat hem ſpeelen,
Danſſen, veêlen:
Zeker, ik en doe niet meê.
-

'k Laat hem raazen

By de glazen:

-

-

Dat vermaak komt uit op wee !
'k Laat die

wilä

Tyd verſpillen
In gezelſchap, of ſalet,
En waar gaſten
Zich verbraſten.

Düs
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Dus word menig ziel beſmet.
O! myn boekje
In een hoekje,

Geeft my meer vermaak en vrée.
'k Zal die uuren

Niet bezuuren,

-

Die ik dus tot nut beſtée,

VEEL HOOFDEN, VEEL ZINNEN.
Toon: Arundel
Met halve verſſen : Als ik, als een duive, kirre.
Zo veel hoofden, zo veel zinnen,
Is, dat elk hier ſteeds ontmoet
't Geen wel deze zal beminnen,
Stoot een ander met den voet.

Neen en ja, en voor en tegen,
Hebben elk, die voor hen pleit.
Die wil droogte, deze regen :

Die wil ſpoeden, deze beid.
2.

Die wil zoet, en deze bitter:
Die wil Ooſt, en deze Weſt:
Die is pryzer, deze vitter.

Yder meent, zyn zin is beſt.
O! wie bragt doch al die koppen
T” zamen onder een kapproen?
Om die klooven toe te ſtoppen,
Is al vry wat werk van doen.
Koos hier d'eene met den and'ren

Eenen zelven weg ter loop:
f

Olie

T U IN M A NS
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O! zy liepen wis malkand'ren,
Met verdringen, over hoop:
Maar nu zy zich dus verſpreiden,
Laten zy een open baan
Voor hen, die zich van hen ſcheiden,

En een ander pad inſlaan.
4.

Viel de zinlykheid der vryers
T'zamen op een Lief alleen:
Weinig wierden dan bedyers.
O ! hoe menig blaauwe ſcheen
Moeſt dan wand'len over ſtraaten:

En wat rees 'er minnenyd
. By haar, die zich dus verlaten

Zagen in den groenen tyd ?
f'.

Maar nu door verſchilligheden
Elk zyn zin verkrygen kan,
Is een yder wel te vreden.
Alles raakt nu aan den man.

Is dat waare vriendſchaps teken,
Dat men een en 't zelve wil ?

-

't Zal wel vriendſchapsband verbreeken,
Zulk een eenheid baart geſchil.
-

*

6.

't Is dan goed, dat dus verſchillen
Hoofd en zin, by klein en groot.
Die hun hoofd dan volgen willen;
't Zy zo; als men 't niet en ſtoot.
'k Wil de ſmaaken niet betwiſten,

Yder agt zyn Liefje ſchoon.
'k Zou myn tyd vergeefs verquiſten,
't Beſte hoofd verdient de kroon.
-

,

*

ZIN
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Z IN L Y K H E I D.
To o N : Air.
I.

Wat is yder opgenomen
Met het geene hy bemint !
O wat zyn het malle droomen,
Die men by zo menig vind !
Yder zal in zyn gedachten
Voor een valk zyn uilbroêr achten.
2.

Mag men zulke wel niet vragen:
Aap, wat hebt gy ſchooner jong!
Lof van dingen, die behagen,
Geeft het hert op aan de tong:
Maar de vieze zinlykheden
Geven wel tot lachen reden.

Komt het
't Geen
O hy zal
En wy

voor een anders oogen,
ons zo beminlyk ſcheen: "
dat niet gedogen: ...
zenden 't zyne heên.

Laat dan yder zich verluſten
Met de popjes, die zy kuſten.
-

4.

-

Yder zal zyn popje kleeden,
Zo als hem dat beſt bevalt.

O vergeefs is tegenreden,
Als de zinlykheid dus malt.
Wel ! een ander hull' het zyne,
En men late my het myne.
5.
Laat ons maar ſlechts
V

-

-

#t geraken
«

I
n
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In de zotskap door de pop,
En die tot geen afgod maken.
Liever geef de pop den ſchop.
Laat ons onzen tyd beſteden

Tot de nutter bezigheden.

ZE L F S BE H A GE N.
T o o N: Bergamaſco.
I.

Eigenliefd en zelfbehagen
Ziet geen feil in eigen werk,
Wat gebreken and're zagen. Doch dat is een dwaasheids merk.
2.

Menig meent (ô malle droomen!) .
Dat 'er nooit een ſchooner ei

Is van iemand voortgekomen,

Dan het geen hy zelve lei.
Yder zal zyn popje ſtreelen,
Als wat liefs, met aapenmin,
En daar kinderlyk meé ſpelen;
Want hy heeft in 't maakzel zin.
't Brilglas , daar hy door gaat kyken,
Verft, bedekt, vergroot en vleit:

't Doet een muis een os gelyken,
En dus word zyn oog misleid.
Zag hy door zyn buurmans oogen,
't Quam vry anders voor 't gezicht:

Maar nu wil hy zyn bedrogen,
En
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En niet beter onderricht.
6.

Wil hem iemand feilen toonen :

Licht'lyk word hy ongezint.
Hy ontkent, of zal verſchoonen.
Eigenliefde maakt hem blind.
7.

't Oog kan buiten 't al ontdekken,
Maar 't en ziet zich zelven niet.

't Is ſchier dus in 't zien der vlekken,
Van wat door ons

# geſchied.

Niemand moet in and'ren laaken,
Daar hy zelf aan ſchuldig ſtaat,
Maar het zelf eerſt beter maken.

Geeft dan and'ren goeden raad.

E I G EN LO F.
Too N : Pſalm. 91

Of met halve verſſen: Ik zie je wel,
I.

wyn deugd
behoefttengeen
krans
D e goede
Aan zyne
teken.
De zon blykt door haar eigen glans;
Haar hoeft geen kaars ontſteken.
De waare, die haar zelven pryſt,
Behoeft geen lof daar boven.

Beſt blykt dat, 't geen zich zelf bewyſt,
En yder zal 't geloven,
-

* .

2.

Voor al, laat nooit ", eigen mond
2.

Uw

zo

T U IN M A N s

w

Uw eigen deugd trompetten:
Want wat men loflyk in u vond,
Zal eigenroem beſmetten.

Wacht na het lofgetuigenis,
't Geen and're van u geven:

-

Want die zyn eigen pryzer is,
Heeft zotten daad bedreven.

-

Gy, zo 't aan
Weeſt daar
Zoek, dat uw
Geen laſter

pryzers u ontbreekt, .
om niet verlegen:
eigen werk maar ſpreekt,
geld daar tegen.

Laat voor een tyd al wie dus wil
Bedillen, vitten, laaken:

Doe gy maar wel, en houd u ſtil.
Dat zal u roemryk maken.

B E D I L L E N.

To on:
-

-

Boksvoetje.
1.

ie knoopen in biezen wil zoeken, die weet,
Dat hy zynen arbeid onwaardig beſteed.
Hy zoekt dan gewis

Het geen 'er niet is:
Dies zal hy niet vinden, wat moeite hy deed.
2.

Gy, die om te vitten op 't nauwſte doorwroet,
Wat feilen, wat vlekken gy ergens ontmoet:
Het geen u bedroog,
Dat ſchort in uw oog:

't Keurt deugden voor zonden, 't maakt quaad van
het goed.
O zul
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O! zulke zyn waardig ,dat men ze verſmaad,
En op hun geknibbel geen achting en ſlaat.
Men zwyge dan ſtil

w

Op al hun bedil.
Zy maken hen zelven rechtvaardig gehaat.
4. -

-

Myn vrienden! betoont u doch beter van aard.
Was ergens al ietwes beriſpinge waard:

De liefde gebied,
,

-

Al ſchoon men het ziet,

-

Dan men het verſchoone: 't geen wederliefd' baart.
5.

O zo men u mede ter hekel eens bragt;
Wat zou men al vinden, waar op gy niet dacht ?
Wie is zo gezond,
In wien men niet vond

Een puiſtjen, of ſproetjen, al ſlaat hy 't geen acht?

B ER I s P I N G.
Too N:

Schoon bloemgewas en edel kruid.
I.

choenmaker, houd u by uw leeſt.
Niet hooger moogt gy gaan.
Dat zyn geen dingen voor uw geeſt.
Gy kont die niet verſtaan,

\

2.

Beriſp dan zool of overleér,
Beging de ſchilder fout.
Uw ambagt oorlooft u niets meer,
Als gy zyn werk beſchouwt.
.
.
B 3
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Het oordeel, dat een

#ne- Velt

Van verwen, word belacht. Hy mag hier nevens zyn geſtelt,
Wie zich hier voor niet wacht.
4.

't Beriſpen is beriſpelyk,
't Geen redenloos geſchied,

En geeſt van onverſtand een blyk.
Dus paſt het zulke niet.
-

5.

*

Was elk beriſper, die iets wraakt,
Ook een verbeteraar,
Wat was de wereld dan volmaakt !

Maar nu zyn deze raar.
6

Wie is hy, die zich niet bekreunt

Beriſping en bedil,
Dat niet op goede gronden ſteunt.
Laat witten dan die wil.
7.

Al ſpreekt er hondert leppig van:
Veel meerder geld by my

De lof van een verſtandig man :
En 'k voeg my ook daar by.

VERSCHILLIGHEID,
Too N: Pſalm 9.
Of De Franſche vlieger.
I .

Hoe komt het, dat een zelve zaak
Aan oordeel, en in vrucht zo vaak
Ver
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Verſcheiden is, die niet gelyken?

't Is, wyl de menſchen ſtrydig blyken.
2.

Is ergens bloem aan boom of kruid,
Daar zuigt de By haar honig uit,

De Spin vergif. Zo zal verſchillen,
Wie goed wil keuren, of bedillen,
Een quaade maag verderft het al,
Zo word de ſuiker zelf tot gal:
Daar maagen, die gezond zyn, maken,
Dat ook geringe ſpyzen ſmaaken.
4

Het is hier dan, als zulk een vat,

Dat wederzyds een handgreep had.
- Die 't hier by vat, zal alles pryzen:
Die 't daar grypt, zal het al verwyzen.
5.

Ook uit het beſte woord, of daad,
Neemt liefdeloosheid enkel quaad.

En argwaan zal het al verdoemen,
En zwart, het geene wit is, noemen.
De liefde neemt het al te goed',
Wat kan beſtaan met goed gemoed:
Maar haat zal ook de beſte dingen

Misduiden, laſt'ren, en verwringen.
7.

Hoort gy dan, dat men laakt, of pryſt:
Wacht, eer gy zelf een vonnis wyſt,
Niet naar wat and're daar van ſpreken,
Maar wat u zelf zal zyn gebleken.
B 4

NOE

24

- T U IN MAN S.
N

O

E

M

E

N.

To oN: Alk ik als een duive kirre.
I.

Die een ſchop een ſchop wil heten,
En geen hoofſche woorden kent:
Dikwyl word u wel verweten,

Dat gy maar een plompaard bent.

-

2.

't Is de waarheid, maar al zelden
Is de waarheid aangenaam.

Dikwyls moet die haat ontgelden:
Want zy dient niet in den kraam.
Die een knecht myn heer kan noemen ,
Maakt hem wonder wel gezint,
En hy zal uw heusheid roemen:

Daar zich menig wel by vind.
Maar de naamen veeler zaaken
Kent men heden nauwlyks meer,

Wyl zy uit gebruik geraken,
En men ſpreekt niet, als wel eer.

Maar dit nieuwe naamblanketzel,
Niet naar waarheid, maar naar ſchyn,
Is aan waarheid geen beletzel,

Dat zy niet zou waarheid zyn.
'k Laat voor vleyers zulke woorden:
, 'k Volge hen daar in niet na.
voor naam zy liever hoorden:

w:

chop zy ſchop, en ſpa zy ſpa.
WAAR
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W A A R HE I D.

Too N: 0 nacht, jaloerſche nacht, enz.
I.

Men zegt al lachende de waarheid, is het ſpreek
woord.

Men duld van jok wel , 't geen men niet van
ernſt verdraagt.
-

Maar went u op dien grond niet aan een ſchimp
of ſteekwoord:

Wyl dat een hoorder, dien het treffen mogt,
mishaagt.
2.

't Betaamt niet, dat men lof van aardigheid wil
zoeken,

Door dus te melden 't geen wel iemand ſchaam
rood maakt ?

Wat haalt gy lachende die dingen uit de hoeken,
Waar # een ander wel gevoelig word ge
raakt?

Wat onluſt is 'er wel

a: zulk bedryf geboren?

Wat bitt're vyandſchap in vrienden zelf ver
wekt?

Veel beter was 't een ſchat, als goeden vrind ,
verloren, ,
De liefd' en vreé wil, dat men waarheid wel
-- -

-

-

bedekt.

O! 't dient u niet, zo duur het lachen te be
koopen,
-

't Geen ras voorby is, maar wel diep in heug'
nis bleef,

B 5

Beſt
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26.

Beſt doet men op die wyz zyn lippen nimmer
open,

Op dat men dus geen ſtof tot ongenoegen
geef.
Beſtraffers ! 't is te flaauw, al lachend' waarheid
ſpreken,
Wanneer
de zaak met ernſt en trouw behan
delt dient.
e

Het lachen kittelt wel, maar prikkelt geen ge
breken.

w

De vleyers lachen : maar het ernſtig paft een
vriend.

ZO POT, ZO DEKZEL.
To o N : Hoe werkje dus, Leeuwerk.
I.

Y

Tot
eenen ſcheeven pot
Moet ſcheef het dekzel

wezen.

Is 't wonder, dat een zot

Van zotten word geprezen ?
Gelyk pryſt zyns gelyken,
En uit wien iemand roemt,
Zal zelf zyn inborſt blyken,
En ook uit wien2.hy doemt,
l

Ziet gy een gierigaard :
Hy zal den milden laaken.
Is ydel iemands aard:
Het zedig zal hy wraaken.
Gy ziet, de goddelooze
Veracht wie deugzaam leeft,
w-

En
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En roemt alleen de booze,

Die hy tot weêrgaé heeft.
3.

W

Geen gruwelſtuk zo ſnood,
Of 't zal noch voorſpraak vinden.
Geen kettery zo groot,
Of echter heeft zy vrinden.
Der meeſten lof verkrygen
Dan d'allerbeſte niet;

T'wyl goede zuchtend zwygen
Op 't geen 'er dus geſchied.
4.
t

Ziet, dat gy u zo draagt,
Dat gy zyt pryzenswaardig.
Zo gy maar God' behaagt,
Laat laſt'ren wie boosaardig

-

/
-

Het goed in u mispryzen:

't Geen ſteeds gebeuren zal.
Beſt is de roem der wyzen,
Al zyn ze 't minſt getal.
V E E L

PR A A T.

Too N: Laura zat laatſt aan de beek.
I.

eel geſchreeuws, en weinig wol,
Heeft men van geſchooren zwynen.
Is 'er een der woorden vol;

't Mag aan ſlechten wysheid ſchynen:
Maar het zal tot lucht verdwynen.
't Is maar ydel zot geraas.
In geheele woorden-ſtroomen,
Zal geen droppel wysheids komen

Uit de lippen van een dwaas,

Bel
Cle
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Bellen klinken in het oor:

Maar ook aan de narrekappen.
Schoon ik rommelpotten hoor,
Zal ik 't deuntje niet beklappen.
Zy, die als een ratel ſnappen,
Maken wel een groot gerucht,

Maar betoonen zich dus gekken,
Die tot lachen ſlechts verwekken,
Door een enk'le narrenklucht.

Weinig woorden, ryk van zin,
Zullen ryp verſtand bewyzen.
Daar is nut en leering in.
En dat zullen wyze pryzen.

Zwygt gy jongen: laat de gryzen
Oordeel vellen van een zaak.

't Lang bevinden hunner jaaren
Maakt hen in het ſtuk ervaren.

Die 't niet doen, beklagen 't vaak.
S N A P P E R S.

To o N: Pſalm 24.
I.

e leêge vaten bommen meeſt,
Is 't ſpreekwoord al van ouds geweeſt.
Dit leert ervarentheid ook heden.

Die 't allerminſt een zaak verſtaat,

Voert daar van wel den meeſten praat;
Doch met een redenlooze reden.
-

2.

't Belachlyk vonnis, dat men ſtrykt,
-

Maakt
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Maakt, dat men elk een weet niet blykt:
't Geen 't ſtil te zwygen kon bedekken.
Men ſtelt zich zelven dus ten ſpot
Aan wyze menſchen, als een zot,

Maar met een waanwys herſſenbekken.
Die wys is, houd zyn woorden in,
Die weinig zyn, maar ryk van zin.
Hy houd veel meer van doen, dan zeggen,
En ſpreekt hy, zyn getuigenis
Van't geen hy zelve doet, en is,
Zal hy bedachtzaam overleggen.
Des ſnappers tong, vol eigenlof,
Die ſtinkt, is zelf zyn pryzens ſtof,
Als of het groote dingen waren.
Maar als men 't wel by 't licht beziet ,

Het komt ſchier alles uit op niet:
Als bergen , die een muisje baaren.
Zyn tong, die als eenJ.ratel gaat,

y

Houd in het ſpreeken tyd noch maat.
O hoe veel nutter zoud' hy zwygen!
Hy wil, dat yder een hem hoort,

En voert alleen zo 't hooge woord,
Dat niemand ſchier een beurt kan krygen.
6.

Weet, dat hem, die veel woorden ſpreekt,
Het overtreden niet ontbreekt.
O mogt men daar op achting geven !
De Rechter eiſcht ook rekenſchap
Van ydel, los, en zot geklap.

't Staat alles in zyn boek geſchreven,

3O

T U I N M A N S.
7.

O breidelt dan, zo veel gy kont,
Uw tong: bewaart uw hert en mond :
En zet een wacht voor uwe lippen.

Eer dan gy ſpreekt, zo overlegt,
Wat dient gezwegen, of gezegt;
Dan hoed gy u voor veele klippen,
S N O R K ER S.

Toon: Wat baat der nyders argeliſt,
I.

rootſprekers, ſnorkers, die zo pocht,
Als waart gy van 't geſlacht der reuzen,
Die 't al, wanneer 't u luſten mogt,
Wel zoud verplett'ren en verkneuzen:

Wierd alles met de tong verricht,
Wie is 'er, die voor u niet zwicht, .
2.

Uw enkel oog maakt u geducht:
Gy hoeft geen handen uit te ſteken.

Gy blieſt wel legers op de vlucht,
Zo men geloof geeft aan uw ſpreken.
Mengt iemand zich met u in ſtryd,

Gewis, die is zyn leven quyt.
3.

Gy had wel iemand by een been
Zo hoog ter wolken in geſmeten,
Dat hy, voor dat hy quam beneén,
Al van de muggen was gegeten.
En 't is het ſtampen van uw voet,

-

Waar van de wereld day'ren moet.

4. Geen
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4.

Geen Alexander was zo groot,
Als gy: ik meen zo groot een ſnapper.
En ziet gy u ſlechts buiten ſchoot,
Geen Caeſar zelf is dan zo dapper.

Gy vreeſt geen kogel, noch geen zwaard.
Als tas en ſchede die bewaart.
J.

Nu dunkt my, dat het gelden zal,
En gy uw heldenmoed moet toonen,
Gy zyt niet bang, maar popelt al.
O ziet ! daar komt een blaas met boonen.

Loopt! loopt! 't is nu geen tyd van ſtaan;
Of anders was 't met u gedaan.

h

VE R W Y T ER S.
Too N: Reveille vous.
I .

Men zegt, de pot en ketel keven:
Gy zwarte ! ſcholden zy malkaêr.

Maar deze ſmaadnaam, dus gegeven,
Was zo van pot als ketel waar.
2.

º
ve

Belachlyk is 't, dat bultenaaren
Verwyt aan hooggerugde doen,
Daar zy niet min gebochelt waren.
De man ſteekt in hun eigen ſchoen,
Zal kreupel mankepoot verwyten,
Dat hy niet recht is in zyn treê,
En eigen drek op and're ſmyten?

Die brengt zyn eigen vonnis mee,
-

4. Wilt

|
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4.

-

Wilt gy dat over and'ren ſtryken,
En zeggen yder zyn gebrek:
Ga eerſt u in den ſpiegel kyken.

Vaak ſchold voor nar een grooter gek.
O laat verwyt en ſchelden vaaren:
Dat kan met liefde niet beſtaan.

Dit zal de gramſchap doen bedaaren,
Spreekt gy den naaſten vriend'lyk aan.
Wat baat zyn gal dus uit te braaken,
Die weder vliegt in eigen baard ?

Denkt, dat uw zaak niet goed kan maken,
Dat gy met ſchelden dus uitvaart.

D R EK s T R Y D.
Too N: Schoon bloemgewas enz.
A

I.

Hy, die wil vechten met een drek,
Beſtruift zyn vuiſten wis,

En toont zich dus een grooten gek,
Die dat wel waardig is.
. *

2.

Wat ſtelt dan iemand zich te weer

Aan drek, of aan zyn maat?
Want zeker men behaalt geen eer',

Schoon men die gantſch verſlaat.
3

O laat den drek dan in zyn ruſt

Dan houd gy zelve vreé.
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Zyt gy op drekbanket beluſt:
De zwynen zyn zo meé.

Hoe meerder gy den modder roert,
Hoe meêr hy ſtank verwekt.

Niets word daar door dan uitgevoert,
Dan dat tot nadeel ſtrekt.

Word gy van drek dan aangerand,
Zo gy niet wederſtaat,
Betoont gy wyslyk uw verſtand,
Dat drek met recht verſmaad
6.
.

O laat dan voor een vuilniskar

Den drek : die laad het ſlyk.

Een wyze moeit zich met geen nar,
En word hem niet gelyk.

K Y

V

E N.

Toon : Voi tu mes agneaux Liſette.
I.

Als er twee te zamen kyven,
Hebben beide veeltyds ſchuld.
Laat dan beide 't kyven blyven.

Zyn 'er feilen, heb geduld.
2.

Die het eerſte kyven myden,
O die kyven nimmermeer.

iever moet men bei wat lyden,
Op dat men het kyven weer'.
-

-

3.

Vrede ! Vreed in onze dagen!
C

-

-- -

Yder
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Yder jaag den vrede na.
Dat zal God en menſch' behagen,
Zelf al was het tot wat ſchaë.
4.

Laat het baſſen voor de honden,
En het knorren voor het zwyn:

-

Die bedryven dus geen zonden.
Menſchen moeten menſchen zyn.
WE DER ST UIT.
Too N: Als vooren. Of twee verſſen Arundel.
I.

Wilt gy kaatzen, wacht dan

ballen :

Want dat brengt dit ſpel zo meê,
Dat hem weêr te beurt zal vallen,
't Geen men aan een ander deê.
2.

Die den bal heeft opgegeven,
Die verbeide hem ook weêr,
Als hy word terug gedreven:
Want dus neemt het ſpel zyn keer.
3
Denkt niet, dat uw ſpeelgezellen

Zullen ledig blyven ſtaan,
En zich niet te weere ſtellen:

Neen , zy zullen wederſlaan.
Zoud gy and're ringelooren,
En behand'len, zo gy wilt?

Weet, uw beurt word ook geboren,
En betaling is wel mild.
5. Teu
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-

y.

Teugelt liever tong en handen,
't Zy 'er vyand is, of vriend,
Eer hy weder toont zyn tanden :
't Geen die eerſt begint, verdient.
-

V E R G E L D I N G.
To oN: Pekelharing.
I .

Eens had de Vos de Kraan te gaſt:
Maar kreeg weêr zulk onthaal,
Dat geen van bei zich heeft verbraſt
Aan 's anders avondmaal.

Is d'eene vriendſchap d'and're waard,

En geld vergeldingwet,
Het wierd hier wel geëvenaart,
En recht betaalt gezet.

v

2.

Bedenkt dit, die genegen zyt
Tot 's naaſten ſchimp en hoon.

't Word op zyn beurt wel weer eens tyd,
Dat hy u geeft uw loon.
Met onrecht zyt gy dan gebelgt,

Als dat aan u geſchied.
Of wilt gy, dat hy 't al verzwelgt,
Wat gy hem brokt : gy niet ?

*,

3.

Neen, vriend! wat gy aan and'ren doet,
Gebeurt wel aan u weêr.

Quyt gy u dan, gelyk gy moet:
't Is tot uw nut en eer'.

Ja, zo de naaſten al vergat
C 2

Wat
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Wat goed of quaad gy deed;
God tekent en verrekent dat,

Die alle dingen weet.
ONDERLINGE DIENST'.
To oN: Schoon bloemgewas, enz.
-

I.

.

ls d'eene hand ook d'ander waſt,
Dan zyn ze beide ſchoon.

Dit zy ook zeed'lyk toegepaſt;
Op dat men 't dus betoon'
2.

Als d'eene zo den and'ren dient,
't Is onderling tot nut.
Een vriend beandwoord dan een vriend.
-

Elk is des and'ren ſtut.
Wat deed het

Henin met een been?

Het kan daar meé niet gaan,
Als 't ander niet wil mede treên,
Maar op zyn plaats blyft ſtaan?
4

Is d'eene vriendſchap d'ander waard,
Als billykheid ons leert,

't Zy wederzyds geëvenaart:
Doet zo, als gy begeert.

Des lichaams onheil was gewis,
Wrocht yder lid alleen:
Maar nu 't ook and'ren dienſtig is,
Behoud dat het gemeen.
HAS
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H A S PE L S.
Too N: Bell' Iris.
I-

aſpels vlyen in een zak,
Maar de punten ſteken buiten,
Die niet in malkand'ren ſluiten,
En dus maken zy geen pak,

Dat men met gemak kan dragen:
Want het hapert over al,

Hoe zy onder een wel lagen :
't Geen ook niemand ſchikken zal.
Z.

Dus zyn veeler herſſens meé,
Die dat menigmaal doen blyken ,
Dat zy haſpels wel gelyken.
Zy zyn dwars in alle ſteé, ,
't Zy het boven is, of onder,

Nergens zyn zy welgepaſt.
Elk behoeft een zak byzonder,

En zy zyn tot yders laſt.
Laat wie zich niet voegen wil,
Uit den zak alleenig blyven:
Wyl zy and're ſlechts ontryven,

En zy brengen ſteeds verſchil.
Zulke, die zich ſchikken laten,
Geven en behouden ruſt.
'k Wil het werrekluwen laten

Aan dien ſteeds het haſp'len luſt.
C 3

E LG EN
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EIGENHooFDIGE,
Too N: Zoet gezelſchap, dat met my.
1

ie geſtadig anders wil,
" Leeft in eindeloos geſchil,

Met zyn vrienden en gebuuren,
Zo dat hy den naam verdient,
(Wyl 'er niemand by kan duuren)

Van een Werkop, Niemandsvriend.
2.

Nimmer trekt hy eene lyn

Met die jokgenooten zyn,
En hy wil zyn hoofd ſteeds volgen.
Kieſt die Ooſt, dan wil hy Weſt.
Keurt men 't af, hy word verbolgen:
Want hy houd zyn zin voor 't beſt.
3.

Eigenliefde, wysheidswaan,
Doen hem deze gangen gaan,
En grootmeeſterlyk zo dragen,
Als of zyn gezag en wil
Elk ten regel moeſt behagen,
En ſlechts draayen op zyn ſpil.
4.

Zeker, menſchen dus geaard
Maken zich wel dubbel waard,

Dat men hen alleen laat loopen,
Tot hun kop te rugge ſtuit.
Niets beſcheidens is te hopen
Van die altoos mort en muit.
5.

Reklykheid is altoos goed.

Komt

Z E D EN Z A N GE N. 39
Komt malkand'ren te gemoet.

Y

Laat uw hoofd nooit zyn uw reden.
Voegt u wel naar 's naaſten zin,

Kan 't onzondig zyn geleden.

Liefde ſchikt veel dingen in.
6.

Daar de band van eenigheid
Onderling is vaſt geleid,
Kan wat groots en goeds gebeuren:
Maar men breekt gemeene kracht,
Als men zich van een gaat ſcheuren.
Eendragt geeft, twiſt neemt de magt.

BESCHEIDENHEID.
To oN: Verkieſt, eer gy bemint.
I.

ie 't al begeeren zal ,
Verkrygt wel niet met al,
Door al te veel te willen.

Hy die niets doet aan iemand ten geval:
Hy wachte dat dan tot vergelding weêr.
En is hy wrevelaardig,

-

Hy is wrevel waardig,
En bevind ze vaardig
Door een wiſſelkeer.
2.

Maar die beſcheidenheid

Steeds plaats geeft, zyn beleid
Zal wie verſtand geeft, pryzen:
En die om vreé van 't ſtiptſte recht wel ſcheid,
Vind daar voor hem het grootſte voordeel in:

Want dat zal elk behagen,
C 4

En

4o
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l

En ook wie dat zagen,

Weder zich doen dragen

Onderling tot min.

-

G O E D H E I

\ Toon:
*

D.

Febus is lang over zee
,

I.

Al te goed is nabuurs gek,
"Zegt men: als of was te vreezen,
Dat in goedheid wel gebrek
-

OOr een OVermaat ZOu WeZen.

Goedheids wasdom word op 't leſt
Beter, en tot allerbeſt,

Maar nooit tot quaad
Z. verpeſt.
t

Niet te goed zyn , maar te ſlecht,
Die zich laten ringelooren,

-

Als men door een wettig recht
Zich kan redden naar behooren.
Dat men eenig onrecht lyd,
Is geen vroomheids blyk altyd,
Maar dat men moeite myd.
3.

Doch heet niemant al te goed,
Die zich lydzaam zal betoonen,
Door niet met een gram gemoed
Quaad met quaad ſtraks te beloonen,
Noch geſlagen wederſlaat.
Eigenwraak is altyd quaad,
-

-

Het zy met woord of daad.'

Die dus niet te goed wil zyn,
Is
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4-H

Is te quaad. Hy mag blanketten

' 't Quaad met goedheids naam en, ſchyn:
O Gods oog zal daar op letten.
't Zy'er goed of quaad geſchied,
Dat ontſchuilt zyn kennis niet,

Vermits hy alles ziet.

Z E L F P L AA GE.
To oN: Cecilia.
I.

Hy, die wil and're jagen,
Zal zelf niet ſtille ſtaan:

En die wil and're plagen,
Doet zich ook onluſt aan.

Die vrede gaat verſtooren,
Vermengt zich in den ſtryd.
Grypt gy een wolf by d'ooren,

Hoe raakt gy hem weêr quyt?
Wat onruſt zal er wezen ?

Wat haat, wat ſpyt, wat vreezen?
Hoe maalen wel de zinnen,

Wanneer men overlegt,
Hoe dat men 't zal beginnen:

Schoon tegen liefd en recht?
2.

Plaagt gy met pleitgeſchillen:

't Vaagt ook uw' buidel leeg.
Die and're ſmeeren willen,
Zy krygen ook een veeg.
Voor wonden, en voor ſlagen,
Zal iemand weér, tot loon,

Blaauw oog of

tail: dragen,
j

Of
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Of ſneed' in neus of koon.

En gaat gy iemand ſchelden:
Men zal u dat vergelden,

Ja wel gereed betalen,
Met woeker by de ſom.

Die ſchimpen wil, en ſmaalen:
Hy krygt zo goed weêrom.
Denkt niet, wie zou my krenken ?
Men vind myn meeſter wel,
Wanneer men 't minſt zou denken,
En maakt zich zelven ſpel,
Ei ! houd dan ruſt en vrede:
Doet niemand onruſt aan :

Dan hebt gy dit ook mede :
't Zal wel met alles gaan :

Maar quelt gy d'een den and'ren,
O gy verbyt malkand'ren.
Is ergens twiſt gerezen,
Ei jaagt den vrede na.

\

-

-

Dat zal u heilzaam wezen,

En hoeden voor veel ſchaë.

K L E IN E GR O O T E N.
Too N: D'une ſimple Bergere.
I.

n 't donker land der blinden,

Zal Eenoog Koning zyn.
Een waslicht geeft noch ſchyn,

Daar meer niet is te vinden;
Hoewel 't by grooter licht

Schier niet quam in 't gezicht.
-

2. Dus
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2.

Dus zy, die weinig weten,
Daar enkel onkund' is,
Als wierd de wysheid wis
Geheel van hen bezeten.

Dat weinig, zo gering,
Is elks verwondering.
3

Men gaapt met open monden
Naar wat die wyzaard zegt,
Hoe ongerymt en ſlecht;
Zo niemand word gevonden,
Die zyn gepoch en waan
By 't volk kan af doen ſlaan.
4.

Maar quamen die verſchynen
By mannen van verſtand:
Hun roem in 't blindenland

Zou ganſch in rook verdwynen,
Gelyk de middagzon
Het kaarslicht overwon.
y'.

O laat dan altyd uilen.
Schoon by de blinde mol,

Noch ſcherpgeoogt, in 't hol
Met vledermuizen ſchuilen:
Want by een adelaar

Is 't duiſterlingen ſchaar.
GERUCH
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GE RU CH T E.
To oN: Wanneer de zon zyn paarden ment.
I.

Een goed, of ook een quaad gerucht ,
Schoon 't waarheid is, of niet,

Werkt beidezints wel krachtig vrucht,
Gelyk men daag'lyks ziet.

Kont gy den naam behalen,
Dat gy ſteeds vroeg opſtaat:
Gy moogt in 't bed wel draalen,
Al wierd het noch 2.zo laat.
r

Maar zegt men, dat gy zyt een zwyn:
Gy moet in 't verkenskot.

-

Wat reden hier mogt tegen zyn,
Daar word maar meé geſpot.
Ziet gy een hond geraaken ,
In naſpraak : Hy is dol :
Elk grypt na ſteen en ſtaaken,

En 't volk is op den hol.
O wee den wolf! die als zyn moêr

In quaad geruchte quam.
Word ſlechts een ſchaap gemiſt, de boer
Zegt ſtraks: die nam het lam,

Al is het misgeraaden,
't Gerucht beveſtigt dit.

Hy at nooit van 't gebraaden,
En echter ſlaat hem 't ſpit.
.”.

4.

Gelooft 't gerucht niet al te licht,
Maar onderzoekt de zaak:
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Of men benadeelt liefdeplicht
-

Omtrent den naaſten vaak.
Men moet wel ſtraks niet hooren

Naar allerhande praat:
Maar ſtopt ook nooit uw ooren

Voor dat op gronden ſtaat.

M ON D ST O P P IN G.
To oN: Ah que le ciel eſt contraire à ma vie.
I.

-

Waar haalt men bry om yders mond te ſtop
pen?
Wiens ketel is genoegzaam diep en wyd?
Al gaat hy dien tot aan zyn ooren proppen,

Een ander gaapt, dat hem de mond ſchier ſphyt.
En ſchoon al waren

-

1

Die en deze zat;

Noch meerder ſchaaren,
Gaapen ook naar wat,
Veel meer dan iemand had,
Z.

Laat gaapen dan al wie er gaapen willen,
Tot yder zelf zyn hollen gaaper ſluit.
Gy zoud daar toe vergeefſche moeite ſpillen.
Wat voert gy doch met al uw poogen uit ?
Door tegenſpreken
Groeit die ſneeuwbal aan.

Die 't al wil wreken,
Of wil tegengaan,

-

Heeft nimmermeer gedaan.

O laat die wil bedillen, ſnappen, praaten:
Doet
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Doet gy maar 't geen gy moet naar uwen plicht,
Zy zullen 't eens van zelve moeten laten.
Een goed gemoed verſmaad dat rellen licht,
Maar zo 't gewiſſen
Tuigt bedreven quaad;
O geen verniſſen
Voor de menſchen baat :

God weet uw hert en daad.

LEUGEN EN WAARHEID,
Too N : 0 Heere Jezus, wat vertrekt,
I.

•

AlDeis waarheid
de leugenachterhaalt
noch zo ſnel,
ze wel.
't Mag voor een tyd niet blyken:
Hoe mooi de leugen is verniſt,

Hoe donker waarheid is bemiſt,
Die dekzels zullen wyken.

-

2.

De waarheid ſteekt dan 't hoofd weer op,
Gelyk de zon in middagtop:

En leugen moet zich ſchaamen,
Wiens klad de waarheid had bevuilt,
Maar dan in 't helleduiſter ſchuilt.
En 't zal ook dus betaamen.

3.
De waarheid mint en zoekt het licht:

Maar leugen ſchuwt een klaar gezicht,
En vlecht zich vygebladen
Tot dekking : daar de waarheid naakt

Zich God en menſchen kenbaar maakt,
4. Een

Door woorden en door daaden.
v
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Een leugenaar is 's Duivels kind,

Daar men zyn aard en werk in vind,
En krygt ook zyn belooning.
Maar waarheid is Gods evenbeeld,
't Geen hy zyn kind'ren mededeelt,

En brengt ter hemelwooning.
B E H A G E N.
Too N: Reveille vous. Of Pſalm 14o.
I.

e menſchen mogen my niet lyden,
Maar 'k maak 't er na, zeid' eens de ſmaak.

Het gaat dus ook in onze tyden.
Die waarheid blykt maar al te vaak.
2.

-

O geeft gy aan de lieden reden
Tot ongezintheid, 't is uw ſchuld:
En hebt gy op hun teen getreden,
Verdraag hun ongunſt met geduld.
3.

Verbetert zulke misbedryven;
Gy zult in beter blaadje ſtaan.

Maar om der menſchen vriend te blyven,
Moet gy geen ſlinkſche gangen gaan.
De menſchen naar den mond te praaten,
En oogendienſt, met huichelſchyn,
Moet, wie een eerlyk man is, haaten,
En ſteeds oprecht in handel zyn.
J.

Moeſt gy der menſchen gunſt verliezen,
Door waarheid en gerechtigheid:
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De gunſt van God is meer te kiezen.
Hy heeft die zulk een toegezeit.
6.

O zo gy God maar kont behagen, .
En Eng'len, dodr een goed gedrag:
Gy hebt naar menſchen niet te vragen,

Hoe zich de wereld houden mag.
e

A

A

R

D.

Too N : Iets moet ik u, Laura, vragen:
1.

-

Wat van katten

komt, wil muizen:
Wat van aapen komt, wil luizen;

Want het ligt dus in den aard.
't Zal ook zeker daar in blyven.
't Is vergeefs dat uit te dryven

Laat dan moeite zyn geſpaart:
2.

Zend naar Engeland een kater,
Keert hy weêr van over 't water,
Maauw zal wezen d'eerſte groet.

't Is een taal hem aangeboren:
Die t'ontwennen, is verloren,
Wat voor moeite dat men doet,

Zy, die wolven temmen willen,
Zullen vlyt vergeefs verſpillen:
Want natuur gaat boven leer.
Als een ſchaapje word vernomen,
Wolven aard zal weder komen,

En dan geld geen temmen meer.

-

4. 't Gaat
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4.
't Gaat met menſchen dus al mede,
-

O daar baat geen les noch rede,
Schoon hoe krachtig voorgeſtelt.
Worden driften losgelaten: ,

O dan zal geen breidel baaten,
Als 'er aard na holt en helt.
5.

Gods almagtige genade

* *

Komt daar tegen maar te ſtade, ,
Door de werking van zyn Geeſt,
een ander hert kan geven,

#

n dus werkt een ander leven,

Dan voor heenen is geweeſt.

BEQUAAMHEID.
Toon: De Lofzang van Maria. Of van Simeon.
f.

't Is al geen timmerhout,
Wat ergens groeit in 't woud
-

Van allerlei gewaſſen,

Dit 's bakhout, dat een ſtaf,
Hier maakt men brandhout af,

/

*

Al naar het beſt zal paſſen.
-

2.

Dit moet zyn dun, dat dik,
Dit recht, dat krom, ten ſchik,
Zo als men 't wilde voegen,
Dat weêr dient nergens toe,

Dan tot een wis, of roê.
Elk vind dus zyn genoegen.
r

D

'.

3. Maaf
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5o

3
Maar in dit onderſcheid

Toont wysheid haar beleid,
In goeden keur te maken,
Waar 't yder beſt toe is;
Of anders zal men wis

Gantſch buiten ſpoor geraken.
4.

Wie planken zaagen wil
Van ſparren, als een ſpil,
Zal met verderf die ſpillen.

Zyn arbeid, geld, en tyd,
Wort hy belachlyk quyt,
Door 't ongerymd' te willen.
-

J.

Vernuften zyn dus meé.
Al wat 'er iemand deê,

Is hem bequaamheid tegen,
Vergeefs is wat hy doet.
Hy maakt het nimmer goed,
Hoe zeer hy was genegen.
6.

Geeft, Ouders ! hier op agt,
Eer gy uw kind'ren bragt
Om een beroep te Heeren.
Ziet, waar hun luſt toe helt,
En zy bequaam zyn. Geld
Helpt niet wie dat ontbeeren.

LEE
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L

E ; R.

E

E

N.

Too N : Voi tu mes agneaux Liſette.
1.

Wie is met de konſt geboren?
Of het moeſt van 't . . . zyn.
iſt men iets niet van te vooren,

Leer is onkunds mediçyn.
2.

Wetenſchap is veelerhande.
't Leeren koſt wel vlyt en zweet,
leert met ſchaad', of ſchande,
ingen, die hy niet en weet.

Meng

't Is geen ſchande, niet te weten:
Maar dat men niet leeren wil,
Of 't geleerde te vergeten.
Tuſſchen beid' is klein verſchil.
4.

-

Wie zich dan het leeren ſchaamen,
Als het weten noodig is,
Schaamt daar over zou betaamen.

Men beklaagt zyn zuimen wis.
r

-

J.

Schoon hoe oud, men moet noch leeren

Zaaken, die men niet en wiſt,

V

Zo men die niet kan ontbeeren.

Nooit word minder tyd verquift.
Maar al doende zal men leeren:
En zo word de knecht een baas.
Hier door komt men dan tot eeren.
e-

Die niet leert, die blyftDeen2 dwaas.
-

DE

w
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* To oN: Henderikjes.
H-

Hoe geleerder,
Hoe verkeerder,

Ondervind men menigmaal :

-

\

En geen ketter
Zonder letter,
Is een al te waare taal.
Z.

Grootſte geeſten,
Grootſte beeſten,

Is het geen men dikwyls ziet.
't Zy dan handig,
Of verſtandig,

Zy gebruiken 't weten niet.
Zeker , nimmer
Zyn 'er ſlimmer,

Dan die beſte konden zyn:
Want ook even

Zo zal geven
Zuurſte edik zoetſten wyn.
-

4

Erger vruchten
Zyn te duchten
Van een welgemeſten grond,
Dan van zanden,
En van ſtranden,
Daar men onkruidzaad in vond.
ON
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ONGELUKKIG
,

TOoN: 0

GELUK.

zalig heilig Bethlehem.
"

I .

Hoe ſlimmer boef, hoe meer geluk, ls 't ſpreekwoord in veel menſchen mon
den ;

Maar let men grondig op dat ſtuk,

•

Niets word er minder waar bevonden.
2.

Zal die aan misdaad ſchuldig is,
Daarom gelukkig zyn geheten,
Om dat hy aan een vollen dis

Mag, voor de ſtraf, zyn doodmaal eeten?
3.

Mag dat geluk geheten zyn,
't Geen ſchuldverzwaaring zal verſchaffen,
En vloek is, maar in zegens ſchyn,
Tot meerder pyn, in helleſtraffen?

f

4.

Dus glyd men gladder naar de hel,

'

En moet daar heeter vlammen lyden,
Voor welluſt, weeld' en dertel ſpel.

O lang geween! O kort verblyden!
Benyd dan aan een boef toch niet,
Al heeft hy zulk geluk verkregen.
In 's vroomen allerzwaarſt verdriet,

Is vry al meer geluk gelegen,
D 3

DIE
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D I E v E N.

,

Too N : Pſalm 118.
Of met halve verſſen: De tien geboden.
I.

Men laat de groote dieven loopen,
Maar kleine dieven hangt men op.
Die moeten 't met den hals bekoopen, In een bezeepten kennipſtrop.
T'wyl d'arme ſchelmen in een kluiſter,
En yz're ketens zyn geſtelt,
Zo pronken ryke met veel luiſter,
En ramm'len in 't geſtolen geld,
2.

-

Als ſpinnewebben zyn de wetten,
Was eertyts Heiden Kato's taal.
'
De vliegjes werren in die netten,
Maar horſels breken 't altemaal. . .
O moeſten al de dieven hangen,
Waar kreeg men 't galghout doch van daan?
Waar rakkers, om
te vangen?
. . .

# ſtroppen ſlaan?

Wie zou het touw to

'

te rekenen,

Die and're wel
Verdienen, dat zy boven aan
Daar wapp'ren. Die zy, dieven noemen,
Zyn diefjes, daar zy, hooger gaan.

-'

Men doet door 't hennepvenſter kyken
Een gauwdief, die een beurs beſtal:

Hen, die met alles heén gaan ſtryken,
Weërvaart ter ſtraffe niet met al,
* .

4.

Maar denkt niet, gy, die vry mogt raken,

" ,
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't Zy groot of kleine, wie gy bent,
Dat God uw vonnis niet zal maken.

Weet, - dat hy al uw ſtreeken kent.

Geen Achab heeft een meerder voordeel,
Dan wel een Achan, voor zyn throon.

Hy velt van al rechtmatig oordeel,
En zonder aanzien van perſoon.

-

s C H E E R DE R s. *
T o o N:

Prins Robberts mars.
V.

I.

-

D'een ſcheert het ſchaap, en d'ander 't zwyn.
Zy ſcheeren allebei;

Maar 't voordeel zal verſchillig zyn;
Dien room, en dezen wei.
De ſcheerders ſcheeren wel malkaêr. . .
D'een maakt den and'ren kaal:

.

Die houd de wol, en deze 't hair, t: * * *
Die 't vet, en deze 't ſchraal.
*

2.

iſ

Geeft gy de ſchaar ooit in de hand
Van and're, wacht uw huid.
Het ſtrekt u licht tot ſchaad', of ſchand.

Gy valt er ſlecht meé uit:
Want vinden zy geen and're yacht, -

-

? ,

,

O d'uwe moet 'er aan.

Wel ! dat dan yder een zich wacht',
Voor 't willen bloot te ſtaan. ,,,,

Hoe menig heeft het wel berouwt,
Dat hy zyn gantſch bewind, .
Aan eenig knecht had toevertrouwt,
Of aan een maagDof4 vrind?

-

Die
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Die zorgen voor hun eigen zak,

# raakt des meeſters leêg,
Die daar ſlechts verkenswol in ſtak, , Daar d'ander ſchaapswol kreeg.

B E w A A R E N.
Toon: Pſalm 9. Of De Franſche Vlieger,
I.

eveelt gy aan een kat uw kaas,
Dan handelt gy, gelyk een dwaas,
Zy zal die met gemak opſmullen,

En tºuwen koſt haar maage vullen.
2.

Had gy die zeker weggeleit:
De vrucht van uw voorzichtigheid
Was, dat gy zelf die op mogt eeten:

Maar ô! nu miſt gy deze beeten.
Dus wat gy meer in waarde houd,
O let wel, wien gy dat vertrouwt,
Of menigmaal zult gy beklagen
't Verzuim van beter zorg te dragen.
Al wat gy zelf bewaren kont,
Het zy met hert, of hand, of mond,

Zal veiligſt
in uw
hoede
wezen.
Geen
ontrouw
vriend
is dan
te vreezen.
»

V

en

Maar lyden dat de dingen niet,
't Is noodig, dat gy voor u ziet,
Wien gy zult tot bewaarder kiezen,
Om niet uw goed'ren te verliezen.

A

6. Vraagt

z E D EN Z A N GE N. s7
6.

Vraagt gy, by wien iets veilig is?
Wat God bewaart, bewaart hy wis.
Geef hem dan ziel en lichaam over.

O niets ontneemt hem dief of roover,

B E T R. o U w E N.
Toon: Ik zie je wel,
I,

etrouwt de liên,

Maar ziet wel wien;
Of 't zal u zyn tot ſchaade;
Mits veel in ſchyn
Slechts deugdzaam zyn.

Die zyn de ſnoodſte quaade.
Een huichelaar
Aapt vroomheid naar:

Maar 't is ſlechts tot bedriegen.
't Argliſtig hert,
Tot goeden ſmert,

Doet tong en handen liegen.
*

3.

-

Hy is wel ſlecht,
Die wat men zegt
Gelooft. Zyt niet te vaardig,

" ... ... Vººr

Betrouwt, maar zie
Met oordeel, wie

Gy vind betrouwenswaardig,
4.

Wie God betrouwt,
Heeft vaſt gebouwt.
D 5

Schoon
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Schoon alle menſchen t'zamen

Zyn trouweloos, zº
Vol leugen, boos,

Zyn woord is ja en amen.
C

S

Y

H

N.

-

*

T o o N: Jezus Chriſtus Levensboom.
I.

iet al goud, wat blinkt in 't oog:
Wyl de ſchyn 'er veel bedroog,
Die zich aan 't gelaat vergaapen, 2
Als men 't maar van ver beſchouwt.

't Ratelende klatergoud

Wil het fyne goud naaapen.
-

2.

Ziet gy z' al voor kokken aan,
Wie met lange meſſen gaan?
O dus feilt gy in uw giſſen:

Want de viller draagt die mee
Daar hy zyn bedryf meé deê :
En zo zoud gy lelyk miſſen.
- g-

•

Niet altyd is goede wyn,
Waar maar eikloof-kranſſen zyn
Voor de kroegen uitgehangen :

Want het geen zyn deugd verloor,
Doet men wel op 't ſchoonſte voor,

Om den koopman dus te vangen.
4.

Fraai is 't ſchoentje, dat gy ziet:
Maar gy voelt zyn wringen niet.
Had gy 't eens aan uwe voeten,

Ogy
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O gy preeſt het zo niet meer,
Maar gy ſmeet het daad'lyk neêr,
En beklaagt die 't dragen moeten.
\

e

In de wereld is gemeen,
Dat iets anders is, dan 't ſcheen:

't Geen bevinding eerſt zal leeren,
Als men ziet, hoe ydelheid

Door een ſchyn ons heeft verleid,
En ons dwaaslyk doen begeeren.

Geef my meerder wysheid, Heer !
Op dat ik my hoeden leer,
Als de ſchyn my zou bedriegen;
Daar ik door beveiligt ben,
Als ik recht die waarheid ken,

Die haar zoekers niet zal liegen.

K O o P E N.
Too N: Voi tu mes agneaux Liſette.
I.

4

.

Katten in een zak te koopen,
Is een blinde koopmanſchap.
Doet men dan den zak eens open,
Zy ontſpringen u wel rap.
2.

Dacht gy, dat het haazen waren?

Gy vergiſt u dan wel zeer,
't Geen gy zult te laat ervaren,
Katten zyn het, en niet meer.
-

3.

Ziet dan, eer gy koopt, te vooren,
Eer

-
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6o

Eer men u ook dus bedroog.
Menig koopman gaat verloren,
Door gebrek van kundig oog.
4. -

O dan baat geen nabeklagen,
Is de koop eens doorgegaan.
Wys zyn dan die voor zich zagen,
f't berouw komt achter aan.
y.

Die zich wil ten huw'lyk geven

Koop doch in een zak geen kat.
Hy moet houden voor zyn leven,
Wat hy eens gekozen had.
6.

't Brengt zyn kop wel eens op 't hollen,
Als hy ſteeds by dag en nacht

Schier niet anders hoort dan lollen,
En noch beet en krabben wacht.
H U W E L Y K.
Too N: Reveille vous.
I

't Geen Venus quam te zamen voegen,
Dat ſcheid de knuppel. Dit is wis,
Ras komt tot zotheid dat genoegen,
't Geen ſlechts uit drift geſproten is.
Z

Dat welluſtvuur zal ſchielyk doven :
En liefde wiſſelt dan in haat,
Die niet gezegent word van boven,

Maar van Gods vloek verzelſchapt gaat.
3. Van
\

v

#
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|

3

van huwlyksband dus aangevangen,
Was zelf de Duivel makelaar,

Die leerde daar toe ſlinkſche gangen.
En dus verſtrikten zy malkaêr.
*

4.

Maar 't Echtverbond op goede reden

En grond geveſtigt, naar Gods wet,
Met
deugd
aangenaame
zeden,
Maakt
eenenbeminlyk
huw'lyksbed.

t

J.

Die liefde zal ſtandvaſtig bloeyen,

Daar God zyn Geeſt en gunſt toe geeft,
En onder d'echtgenooten groeyen,

i

Zo lang dit paar te zamen leeft.
l

e

Dat huw'lyk zal dan zoet vertoonen,
De trouw van Jezus met zyn Bruid, '.
Tot dat zy boven t'zamen woonen;
Hoewel men daar geen huw'lyk ſluit.

MAL MOERTJE, MAL KINDJE.
Too N: Voi tu mes agneaux. Liſette.
I.

't Malle
Moertje, 't malle Kindje,
Vind men hier en over al.
O geen netter paartje vind je:
Want het broed malkander mal.
2.

O wat krygt het zoete naamtjes!
Gekje, zotje: wat al niet?
Ei !
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Ei! wat luid dat aangenaamtjes,
Dat zy 't zo naar waarheid hiet !
Zachtjes ! 't kindje # wel ſchreyen,
Zo men niet zyn wiltje doet.
Moêrtje, kom uw kindje vleyen.

Wat uw kindje wil, is goed.
4.

Stout is 't kindje: gryp het roedje.
Maar ô ſla zyn biltje zacht;
Of 't zou zeer doen aan het bloedje.
Kittel daar meé, dat het lacht.

-/

5.

't Kindje wil zyn papje ſlabben:
Vaag het weder ſchoontjes af.

't Kindje wil zyn Moêrtje krabben.

't Krygt een zoentje tot zyn ſtraf
6

Zoud gy 't kindje meêr kaſtyden:

't Moêrtje vloog u in 't gezicht,
En zy wil geen tuchting lyden
Van dit teêrgeliefde wicht.
7.

Maar laat zich het Moêrtje wyten,
Trapt dit kind haar eens op 't hert.
't Zal haar wel den neus afbyten,
Als het

ergens werd

Wilt gy uwen zoon niet tuchten:
Die verkeerde liefd' is haat,

En zy baart veel wrange vruchten,
Als geen nabeklagen baat.
TUCHT.
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T

U

C - H

T.

To oN : Prins Robberts mars.
I.

en
ouden ſtam
Te poogt
buigenvergeefs
naar zyneenzin,

v

Wat moeite daar toe iemand nam.

Men doe dat in 't begin,
Wanneer men 't tanger rysje plant,
En t'wyl dat buigzaam is:
Het luiſtert dan naar hand, en band,
Of naar een teenen wis.

-

2.

Wanneer men dus de ted're jeugd
By tyds in banden houd,

Men kan ze buigen tot de deugd.
Maar zyn de kind'ren oud,
Zy zyn ontwaſſen aan de roé,
En buiten Oud'ren dwang.
Het buigen helpt er dan niet toe.
Men beidde veel te lang.
3.

-

Gy Ouders, ſpaart de roede niet;
Doch met beſcheidenheid.
't Is liefde, daar dat uit geſchied,
Of ſchoon de jongen ſchreit.
't Is beter, dat hy 't heden doet,

*

Dan dat gy morgen wel
Uw tuchtverzuim beſchreyen moet,
O red hem van de hel,

TUCHT
ſ
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TUCHTMAAT E.

To oN: Schoon bloemgewas, en edel kruid,
I.

Te geeſſ'len met een voſſenſtaart,
't Geen roeden waardig was,

Heeft tegen quaad nooit vrucht gebaart:
Want dat vergeet men ras.
2.

-

Beſtraffen, dat men ſtreelend doet,
Veroorzaakt geen ontzag,

En prent geen vreezen in 't gemoed,
Als wel een geeſſelſlag.
Ziet Eli's ſhoode boeven aan,

En 's Vaders ſlappigheid.

Hoe deerlyk is hen dat vergaan?

w

Hoe bitter is 't beſchreit?
4

'k wil ook niet, dat men voor een roé
Met ſchorpioenen ſlaat.
Geeft niet te veel aan wreedheid toe,

Maar hou in 't ſtraffen maat.
-

-

J.

-.

Dan handelt men naar billykheid,
Als ſtraf naar misdaad is. :

Om dat te wikken, dient beleid.
Maar menig taſt hier mis.
God zelve gaat ons daar in voor,
Die 't in zyn weegſchaal legt.

O volgt hem in dat zelve ſpoor.
Dan gaan de zaaken recht.
VOOR
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Too N: Pſalm 6.
f.

Gelyk als d'oude zongen,
Zo piepen ook de jongen.
De dochter toont den aard
Der moeder, en van vaêrtje
Heeft ook de zoon een aardje:
't Geen beider voorbeeld baart.
2.

Zo 't ei is, is het kieken.
Melaatſche teelen zieken.

Gelyk komt van gelyk.
't Verderf ons aangeboren
Holt ſteeds na quaade ſpooren,
En is verkeertheids blyk.

#en queeken,

Als Ouders dat

Het zal noch meer uitbreken,
En 't zet de kind'ren aan
Om d'Ouders na te treden

In ongeregeltheden,

Die zelf daar voor in gaan,
-

4.

Wat mag de krab begeeren
Een rechten gang te leeren
Aan jongen, die zy heeft,
Zo lang zy door ter zyden,
En niet recht uit te ſchryden, ,

Een voorbeeld daar van geeft?
5.

Gy Ouders", laat

": leeven
fen
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Een deugden-ſpiegel geven
Aan u, zo dierbaar zaad.
't Zyn toevertrouwde panden,
Die God eens van uw handen

Zal eiſchen, vroeg of laat.

O M G. A N G.
Toos: rui in mes agneaux Liſette.
-

I.

y, die kerſſen eet met Heeren,
Weet, zy ſchieten met den ſteen,

.

En gy moogt u niet verweeren,
Of een ſtokſlag dryft u heén.
2.

Alles moet gy daar verdragen,
En noch danken, met een lach,

Schoon hoe weinig 't mogt behagen,
En men zich een voetwiſch zag.
3.
Komt dan zelden by de Grooten.

Word met hen niet te gemeen.
Hun verheffen, en verſtooten,

Wedervoer aan menig een.
Laat dan tafelvliegen zwerven
Om der Grooten vollen dis,
Op dat zy een brok verwerven:

Dikwyls is hun hope mis.
J.

Houd u dan by uws gelyken;
Immers zo gy jokken wilt;
Of
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Of men zal u haaſt doen blyken,
Dat gy ver van hen verſchilt.

Beſt is niemands knecht te wezen,
Schoon men ook is niemands heer.
Niemands hoofd is dan te vreezen.

't Is genoeg, ik wil niet meer.

Die met Grooten wil verkeeren,
Als men met zyn vrienden doet,
Wenn zich aan den Heer der heeren.

Na by hem is 't altyd goed.
T O E GE V E N.

Too N: Roozemond, die lag gedoken. .
* I. -

Water in zyn wyn te mengen,
Keurt men af in koopmanſchap..
In het wynvat dat te plengen,
Zou bedrog zyn in den tap.
Echter hy, die wys wil zyn,
Doe wel water in zyn wyn.

A

l

2.

-

r

Als wel wyn te ſterk zou wezen,
Word 'er water by gedaan.

Dat word als gezond geprezen,
En het zal den dorſt verſlaan.

Laat men zulk een wyn geheel,
Die verhit wel al te veel.

Maar al menig moet 'er leeren
- Water doen in zynen wyn,
E 2

/

Die
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Die 't wel anders zou begeeren,

Mogt hy zelve meeſter zyn :
Wyl hy dan zyn zin niet doet,
Maar naar and're ſchikken moet.

't Is wel noodig, toe te geven,

Naar 't vereiſchen van den tyd,
En zo met beleid te leven,

Dat men ongenoegen myd.
Dit geſchied van zulk een man,
Die die menging treffen kan.
J.

Onverzetlyk door te willen
Met zyn hoofd, vind wel een muur,

Waar op wy de hoornen ſpillen:
En dan ſtaat het botzen duur.

Hebt gy wyn, 't is goed, maar weet,

Water zy 'er by gereed.
Z

O

E

K

I

N

G.

To oN: Lieflokſter van de min.
I.

y, die een hond wil ſlaan,
Kan licht een knuppel vinden,
Al heeft hy niets misdaan.

Dus, luſt het ongezinden,
Voorwendzel van hun wrok,
En werktuig op te zoeken,
Zy halen wel een ſtok,
En dekzel uit de hoeken.
Z.

O ziet ! de wolf beloert
Het

#
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Het lam; en geeft tot reden:
't Heeft laſtertaal gevoert
Van my, een jaar geleden.
Dit heeft geen waarheids ſchyn:
Wyl 't noch niet was geboren.
't Zal dan zyn moeder zyn.
't Weêrſpreken is verloren.
Maar wat ook iemand mag
Zyn doen met glimp verniſſen:
O weet! dat God het zag.
Die herts geheimeniſſen
Doorgrond, en leugen haat:
Wyl zyn doorzuiver' oogen
Afkeerig zyn van 't quaad,
En onrecht niet gedogen.
SCHYNVRIENDEN.
To oN: Galatea geeſtig dier.
I .

eet en koud uit een en mond,
Zo men wil te blaazen:

Is de ſchaadelykſte vond.
Die 't niet zien, zyn dwaazen,
Vuur in d' een, in d'ander hand
Water, vonkt en bluſt den brand.
D'eene ſtoot iets neder,
D'ander richt het weder.
2.

Zulke gaſten zyn het volk,
Die wel vriend'lyk kuſſenſ,
En in 't herte dan een dolk

E 3

Wrin
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Wringen ondertuſſen.
Die, terwyl zy u een fleem
Geven met hun honigzeem,
Na de galle taſten,
Als zy u verraſten.
3.
Weet dit, zulk een dubbel man
-

Draait met alle winden.

Als hy voordeel vinden kan,

Hy ontziet geen vrinden.

-

Wee hem ! die daar vaſt op gaat:
Wyl hy vleyende verraad,
En naar zyn belangen

Zal de huik verhangen.
Snyd een mes dus wederzyds,

Vaart men met twee paſſen,
Scheid u daar van af by tyds,
Eer zy u verraſſen:
Want wanneer men 't minſt vermoed,
Zetten zy u dwars den voet,

En om 't minſte brokje
Keer en zy het rokje.
Wacht u dan van zulk een menſch.

't Zyn verraaders ſtreeken.

-

Die ik tot myn vrienden wenſch,
Draag ik met gebreken,

Maar aan zulk een dubbelheid,
Is myn vriendſchap opgezeit.
'k Gruwel van die wegen:

'k Wil 't aan niemand plegen.
EIGEN

,

ZE D EN ZAN GE N. 71
E I G EN B E L A N G.

To o N: 0 zalig, heilig Bethlehem.
-

I.

-

es eenen dood is 's anders brood.

Daar die om juicht, zal deze ſchreyen.
't Geen dezen red, brengt dien in nood,
En 's eenen weeklagt 's anders reyen.
2.

-

Dat groot verſchil maakt myn en dyn.
Indien wy and're dus beminden
Als ons, het zou dan zo niet zyn,
Als wy het doorgaans nu bevinden.
3.
-

Heteigen
eigenlievend'
Zal
nut alleen zelf-belang
bejagen:

' •

En valt het aan den naaſten bang,

Het laat zyn eigen pak hem dragen.
4.

't Ontſtaat hier uit, dat yder menſch

Slechts eigen voordeel zal beoogen;
En krygt hy dat , hy heeft zyn wenſch.
Voor and'ren zy hun zorg vervlogen.
't Is; elk voor zich, en God voor al.

Moet ik myn broeders hoeder wezen?
Heb ik ſlechts honig, hy hebb' ga!.
Ben ik maar veilig, hy mag Vreezen.
6

Gy, die elkanders leden zyt,
Neemt ook malkanders ſtaat ter herten.

Is hy verheugt, zyt ook verblyd.
Is hy in druk, dat moet u ſmerten.
L 4 .

7. Wat

zz
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7.

-

Wat lacht gy om malkanders leed?
Het zelve kan u wedervaren.
O denkt ! dat God het ziet en weet.

Hy zal u licht tot erger ſpaaren.
M

I

L

D

H

E I D.

Too N : Heureux qui le champ de ſon Pere
I.

Men Uit
wil 'swel
breede riemen ſnyden
anders huid:
-

Maar zou men zelf dat moeten lyden,
Dan ſcheid m 'er uit.

Men wil wel mild zyn in het geven
Uit 's anders zak :

Maar ſtond die van ons zelf daar neven,
Men ſloot ze ſtrak.
2.

Op 's anders koſt goed çier te maken,
Is veeler zin :

Maar zoud' het eigen buidel raken,
Dan krimpt men in.

Zo veel zal 't zyn, en 't myn verſchillen.
Wat vraagt m” 'er na,

Of hy mag ſpaaren, of verſpillen,
Is 't ons geen ſchaé?
3.

-

Maar dat 's verdorven eigenliefde.
Die zorgt alleen

,

Voor eigen voordeel, al ontriefde
Zy dus 't gemeen,

En ſchoon het was met 's naaſten ſchaade.
Wat
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Wat raakt dat haar ?

"

,

Neen: zoekt zyn goed, en hoed zyn quaade,
Of 't uwe waar'.
V R I E N D SC H A P.
To o N : Petit Bourdeaux.

Of Dichter, die de blinde wereld, enz,
I.

raagt uw vriend eens zacht tot Romen,
Zet hem daar eens onzacht neêr:

't Word u qualyk afgenomen.
Weg is al uw dank en eer.
Dienſt en vriendſchap veeler jaaren
Gaat wel in een uur te niet.

Die de beſte vrienden waren,

Worden vyand, als men ziet.
2.

Als de vriendſchap is genoten,
Word die daad niet meer gedacht.
't Is wel meeſt gemeen by Grooten,
Dat men kleiner dienſt niet acht.

't Is, als hadden die verplichting
Om hen ſteeds ten dienſt te ſtaan :

En tot loon van hun verrichting,
Ziet men met den nek hen aan.
Die dan menſchen

siºenen,

Door wat goed is in hun oog,
Zal het dikwyls zich beklagen,
Als verwachting hem bedroog,
Docr maar eenmaal mis te treden,
E 5

Breekt
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Breekt de vriendſchap wel den hals:
Maar dat zyn geen vrienden zeden,
En die vriendſchap was dan vals,
4.

Mint uw vriend met zyn gebreken,
Schoon gy dat daarom niet doet.
Miſt hy in zyn doen of ſpreken,

Komt zyn zwakheid te gemoet'.
Nimmermeer moet gy vergeten
Dienſt, dien iemand aan u deé.
Maar de feilen uit te meeten,

-

Breekt de vriendſchap en den vreê.

D A NK B A A RH E I D,
Too N : Hoe lig ik hier in deez' elende.
I.

Doet iemand wel aan bedelaaren,
Hy word met ongediert' beloout:
En gaat men 't zwyn van modder klaaren 't Is drek, waar door het dank betoont.
Wy moeten dan wel overwegen,

Aan wien wy dienſt en vriendſchap plegen.
-

-

2.

Ondankb're zyn geen vriendſchap waardig,
En 't is verloren, wat men doet.

O dies onthoud men haar rechtvaardig,
Aan die ze ſtoot als met den voet;

Ja! die in plaats van dankbaar melden,
Het goed met quaad wel zal vergelden.

O niets kan meer tot weldoen noopen,

Dan dat men iemand dankbaar ziet,
Al
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Al kan men geen vergelding hopen,
Als maar erkentenis geſchied,

Dan zal de wil voor daad behagen,
Aan die het hert volwaardig zagen.
4.

Geeft God geen reden om te klagen,
Die ons zo mild heeft welgedaan,

Als gy u zoud ondankbaar dragen.
Dit zou dien ſtroom doen ſtille ſtaan.

Al wat hy weêr van ons begeerde,
Is, dat men hem met dank vereerde.
A A P E N G R E E P.

To oN: Schoon bloemgewas, en edel kruid.
I.

et aapje krabt met katjes poot
Kaſtanjes uit het vier.

Brand het zich; 't aapje lyd geen nood,
En maakt 'er meê goed çier.

-

w

2.

Dus word het aapje nageaapt.
Weet iemand maar een kat,

Met welker poot hy na zich ſchraapt.
Schreeuwt die, wat raakt hem dat? -

HyOf
hinkt
aananders
een anders
voeltniet
geen
ſnert,zeer,

f

En heeft met anders leed geen deer,

Zo 't hem niet ſchaad'lyk werd.
Men waagt 'er licht een ander aan.
Hy, die het heir gebood,

-

Doet
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Doet and're naar de breſſe gaan,
En houd zich buiten ſchoot.

Ziet toe, of niet een aap uw hand
Gebruiken wil tot poot.
Leent gy hem die, 't is onverſtand.
Hy laat u in den nood.
6.

En klaagt men dan zyn ongeval
Aan hem, om wien men 't leé :

De trooſt, dien hy u geven zal ,
Is , 'k moei my daar niet meé.
7.

Het geen gy wilt , dat u geſchied
Van and'ren, doet hen dat,
Gelyk de Heilland ons gebied.
't Is al daar in vervat.

R

A

A

D

E

N.

To oN: Reveille vous.
I.

't Is goed een goeden raad te vinden,
Maar 't komt op 't uit te voeren aan.
Wie zal de kat de bel aanbinden?
Wat muizen zullen dat beſtaan?
2.

-

Wat konnen zulke raaden baaten,
Hoe wys, hoe wel beraamt in ſchyn,
Als men die onverzocht moet laten:

Wyl niemand durft de daader zyn.
... ... 3

Gy weet wel midd'len voor te dragen:
-

Maar
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Maar ſchuift den laſt op 's naaſten bult,
En wilt uw huid daar niet aan wagen.
Mislukt het, 't zal zyn 's anders ſchuld.
4.

Gy woud van ver wel ſtaan bekyken,
Wat uitſlag doch uw raad genoot,
Mits dat gy 't onweêr kont ontwyken,
En veilig blyven buiten ſchoot.
Hoor raader, mag ik ook eens raaden,
Ik raade, dat gy voor moogt gaan,
Om aan te wyzen zulke paden,

Als gy wilt and'ren in doen ſlaan.
V E R Z O R G E N.

To oN: Pekelharing.
I.

Het hembd is nader dan de rok;
Doch beide gaat u aan.
Indien men u den rok uittrok,

Gy zoud in 't hembde ſtaan.
O zorg voor 't een en 't ander dan,
Zo gaan de zaaken recht, . .
Vermits men 't bei niet miſſen kan;
Of anders ſtaat het ſlecht.
Z.

Bedenkt dit, die voor 't naaſt alleen

Wilt zorgen, maar gy zend
Wat verder is, wel van u heên,

Wyl gy uw plicht niet kent.
Uw evenmenſche raakt u meé,
En is uw vleeſch en bloed.
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Gy moeſt ook voelen 't geen hy leé:
Dat liefde werken moet.

Ben ik myn broeders hoeder dan?
Was Kains booze taal.

Ja. Yder zy 't, zo veel hy kan.
Dat paſt ons altemaal.
O zegt nooit: wat gaat ons dat aan ?
Ziet voor u zelven toe:

Daar Judas meé moeſt heenen gaan;
Maar trooſteloos te moê.
4.

'k Erken wel, dat verbindenis
En liefde trappen heeft :

Maar zo, dat ook verplichting is,
Tot yder menſch, die leeft,

Hoewel hy ons een vyand waar'.
God zelve gaat dus voor:
O volgden wy dat voorbeeld naar !

-

Dan hield men 't rechte ſpoor.
B

E

R

A

A

D

N,

E

Too N : Bell' Iris.
-

I.

Voorgedaan, en na bedacht,
Koſt aan menig bitt're traanen,

Als het uitvalt tegen waanen,
Buiten gis, en onverwacht.
Maar hy handelt onbezonnen,
Die geen overlegging maakt.

Beter was iets nooit begonnen,
Dan met ſchande dat geſtaakt.
-

O
2.
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2.

-

O verzint, eer gy begint.
Wysheid is, zich wel beraaden:
Dat te laten, zal u ſchaaden :

- 't Geen zo menig ondervind,
Die dat vruchteloos beklagen,
Als men 't niet verbet'ren kan ,

Maar de ſchaad en ſchand moet dragen.
Yder wachte zich hier van.

Dacht men op het eind altoos,
En wat midd'len daar toe ſtrekken :

't Zou wel zeker ons opwekken,
Op dat men de beſte koos,

Na voorzichtig overwegen
Van wat daar toe noodig is.

Dan verkrygt men 's Heeren zegen,
En die maakt ons heil gewis. WV

E

G

E

N.

Too N: Reveille vous. Of de tien Geboden.
I.

Hy, die geen ſteegen kent voor ſtraaten,
Dwaalt menigmaal wel buiten 't ſpoor.

\

Die t' onderſcheiden, zal u baaten:
Daar menig 't rechte pad verloor.
2.

-

Gy kont wel in een ſlop geraken,
Van waar men uit- noch doorgang vind.
't Moet onbezuisden loop doen ſtaaken,

Verzint dan wel, eer gy begint.

3. Is 't
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8o

Is 't al te nauw om door te dringen,
Zo prangt u zelven daar niet in.
Kont gy een gracht niet overſpringen,
Zo ſtelt het dat heen uit uw' zin.

O 't baat niet met zyn kop te loopen,
'Gelyk een bok, aan wand of muur.
' De rechte ſtraaten vind men cpen.

Die miſſen, ſtaat aan menig duur.
-

-

Y.

Doch 't zy, het ſtraaten zyn, of ſteegen,
O houd altyd de rechte baan,

En kieſt doch nooit verkeerde wegen.
In 't midden zult gy veiligſt gaan.
6

Die wil een nieuwen weg ontdekken,
Hy doet wel een verloren tocht,

En geeft dus ſtoffe tot begekken :
Beſt word betreden ſpoor gezocht.
VOORBARIGHEID.
To o N: Wat mag Gooſſen doch beginnen.
I.

1 te vroeg van 't neſt te vliegen,
Eer de vogel vliegen kan,
Zal hem tot zyn ſchaê bedriegen,
En hy heeft berouw daar van.
Wacht, tot dat het tyd is dan,

Eer gy het gaat wagen.
Is uw vlerk wel zo ſterk,

Dat zy u kan dragen?
-

2. Die
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. .

.

. .

.

Die voorbarig gaat beginnen,
't Geen zyn kracht te boven gaat,
Zal zich deerlyk licht verzinnen,
En bedryft een dwaaze daad.
O hier paſt een ryp beraad.

Niemand zy vermeten.
Yder moet, eer hy't doet,

-

-

-

Zyne krachten weten.
Die te zwaar een laſt wil dragen,

Ploft wel met den neus in 't zand.
Met een koe een haas te jagen,
Is een werk van onverſtand.

Geef u niet te ver van land,

Zo gy niet kont zwemmen.
Licht te laat hoort gy raad,

Als gy 't niet kont ſtremmen,
't Zal tot ſchand' en ſchaê verſtrekken,

- Laat gy 't reeds begonnen ſtaan.
Yder zal dat werk begekken,
't Geen aldus blyft ongedaan.
Leert dan 't werk te deeg verſtaan,
Wilt gy 't onder winden.
Blyft in 't neſt, 't is u beſt,

Wie dat niet mogt vinden.
-

. . . ..

t

.. . »

- KRACHT WIK KING.

Toon: Wilhelmus van Naſſouwe,
't Zyn ſpottelyke dingen,

Z# poogen voren tent

-
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Die al te ver wil ſpringen,
Ploft midden in de gracht.

Gy moet de wydte weten,
Eer gy het ſpringen waagt,
En van uw dwaas vermeten

De ſchaad en ſchande draagt.
2.

"

Men overgaapt geen oven,
Al ſcheurde men den mond.

En wilt gy 't niet geloven:
Kom, gaap zo veel gy kont.

Wilt gy de Maan bep' . . . . .
Gy reikt al veel te kort.
Moet vaak uw giſſen miſſen,
Denk, dat het aan u ſchort.

Hebt gy maar naantjes voeten,
U paſt geen reuzenſchoen.
Die enden eeten moeten,
Voor hen is geen kapoen.

Ziet, wat gy uit kont voeren,
En wat uw beurs vermag.
Het paſt ſtraks niet aan boeren,
Wat men in Adel zag.
Ei dan ! beproeft uw vlerken,
Eer gy de vlucht begint.
Gy moet op 't einde merken,
Eer gy iets onder wind.
Gy moet uw ſchouders wikken,
Eer gy iets ondergaat,

En werk naar krachten ſchikken;
Of gy bederft uw' ſtaat.
VRUCHT
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VRUCHTELOOSHEID.

To oN: Schoon bloemgewas, en edelkruid,
I.

Wat baat het vruchteloos gepoogt, <
Met ingeſpannen kracht,

Wanneer het geen men dus beoogt,
Vergeefs zou zyn gewacht.
2.

Te ploegen op een rotsſteenkorſt,
't Gezaai in oeverzand,

Of word van iemand hooi gedorſt:

-

Dit toont maar onverſtand.

-

3.
Geef 't heilige den honden niet:
-

Hun braakzel maakte 't vuil.

't Veroorzaakt maar, als dat geſchied,
Weërbaſſen en gehuil.
O ſmyt geen paarlen voor een zwyn:
Strooit daar geen roozen voor.
U w loon zou drek en modder zyn.

-

Uw moeite was te loor.
-

y'.

-

Verſpilt doch geen verſtandig woord
Voor d'ooren van een zot:

Uw wysheid wierd dan niet gehoort,
Maar gy noch toe beſpot.
6

Een ketter, die hardnekkig twiſt,
Is uw geſprek niet waard.
Dan wierd maar moeit' en tyd verquiſt,
En B
gantſch #
geen vrucht
F ##gebaart.
7. Een
-

- -
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7.

Een wrev'lig zondaar haat en ſmaad,
Wie zynen plicht betracht.
Die hem uit liefd' beſtraft, en raad,
Word wel met ſchimp belacht.

Maar als hy, die verſtand heeft , zwygt,
Dan is 't een booze tyd.
Als God ook
gehoor en krygt,
Dan is zyn ſtraf niet wyd.

#

9.

Beſteed uw arbeid niet, of geld,
Aan 't geene niet verzaad;
Op dat geen naberouw u quelt,
Wanneer het is te laat.

O N GEWILLIGHEID.

Toon : 0 Heere Jezus, wat vertrekt.
I.

Wat baat een kaars, wat baat een bril,
Wanneer een uil niet zien en wil ?

Zal 't ſpreekwoord ons gewagen.
Geen jager vangt een haas ten dis,

Wanneer zyn hond onwillig is,
Om in het veld te jagen.
Z.

En ſtopt een adderſlang het oor,
Belezers krygen geen gehoor,
Wat arbeid zy verſpillen.
• Men dwingt geen wil, maar wel een daad:

't Geen waarheid is in goed en quaad.
Zo veel vermag het willen.
-

3. Wat
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Wat iemand wil, dat valt hem licht:

Maar word iets tegen wil verricht,
Terſtond is hy dat moede.

Al wat men tegen willen dwingt,
En met geweld dus overdringt,
Valt zelden uit ten goede.

..,
4
Heer ! geef het willen toch aan my:
Dat ik tot werken willig zy:
Het zal my dan verluſten.

'k Zal vrolyk doen, wat gy gebied,
Ontbreekt aan my het willen niet,

En van myn werk dan ruſten.
ON SPOEDIGE SPO ED.

Toon: Wanneer Gods Geeſt de zieltewerkt,
I

Verhaaſte ſpoed is zelden goed.
Dus blykt al menigmaalen,
Dat die geen voor- maar nadeel doet,
En 't ſpoeden wel doet draalen.
Voorzichtigheid verzelt dat niet,

Wat overhaaſtende geſchied.
2.

Hy tuimelt hol wel over bol,
Die al te ras wil loopen.

Hy brengt het paard wel op den he',
Die 't al te zeer zal noopen.

Te haaſtig baart veel ongevals:
Want al te ras die brak den hals.

F3

---

S. Di
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. Die 't werrekluwen al te ras

w

Wil los doen en ontwinden,

Die maakt het ſlimmer, dan het was,
En zal meer moeite vinden,

Vermits hy vaſter trekt in een,
't Geen eerſt noch wel ontvlechtbaar ſcheen,
4.

Wel ! ſpoed dan langzaam, zyt gy wys,
Voorzichtig, wel beraaden.
Dat ſpoeden heeft by wyzen prys,
En zal nooit iemand ſchaaden.
ie dus met vaſte treden ſpoed,

at ſpoeden is hem altyd goed,
TE

V R O E G.

Too N: Voi tu mes agneaux Liſette.
Of met twee verſſen: Petit Bourdeaux.
I.

Die
*

de beerenhuid verkoopen,
Eer dat beeſt gevangen is,

Feilen dikwils in hun hopen,
En hun rekening is mis.
2.

Roept niet, hei! of zyt eerſt over:

J

Miog'lyk quam 'er wel belet,
Op de kuſt komt wel een roover:
En men viſcht wel achter 't net.
Niemand moet ook

zegepraalen,

Voor het einde van den ſtryd.
-

r

't Lot
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't Lot verkeert al menigmaalen,
En de waanwinſt raakt men quyt,
s4.

V

Die zich al te vroeg verblyden,
Komen vaak bedrogen uit,
En zy moeten zich gelyden

Slechts met ſlagen, voor een buit,
T

E

A

L

A

T.

Too N: Bergamaſco.
I.

lt,
O 't is te laat den put gevuoope
n.

Is 't kalf, daar in verz
Dan is het des verzuimers ſchuld,

Die 't moet met ſchaé bekoopen.
2.

Was dat voor heên by tyds geſchied,
't Verlies was voorgekomen:
Maar ô nu baat het dempen niet. .

N

Te laat is 't ondernomen.

dienne

ſluit,
Te laat is 't, dat men
Vloog 't vogeltje te vooren,

Toen 't open wierd gelaten, uit.
Dat ſluiten is verloren.
4.

Wat te zeggen: Die noch ſchoot !
Is reeds de vyand heenen.

Men ſpilt vergeefs dan kruid en lood,
En moeſt dat doen met eenen,
5'.
-

Te laat is, de gelegentheid
Van
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Van acht'ren na te grypen.
't Verzuimen word vergeefs beſchreit,
Het rotten volgt na 't rypen.
6,

Beſteed dan tydig zorg en vlyt,
Om onheil te verhoeden:
Want zo gy dus voorzichtig zyt,

De vrucht zal 't werk vergoeden.

-

7,

-

Paſt dit in borgerlyk bedryf,
Veel meer in zielen-zaaken.

O dat men op zyn hoede blyf,
Om voor haar heif te waken !
TE VEEL ZEVEN S.

Too N: Schoon bloemgewas, en edelkruid.
I.

Hy, die twee haazen zevens jaagt,
Die vangt ze geen van tween.
Hy word beſpot, en niet beklaagt,
Genoegt u dan met een,
2.

Die al te veel omgrypen zal,
-

Houd wel een leêge hand,
En krygt voor 't al wel niemendal,
Uit hebziek onverſtand,
O gaap dan nimmer al te wyd:

Of gy verſtuikt uw mond,

Waar door gy dan belachlyk zyt,
Aan die u dus bevond.
-

4. Het

V
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4-

-

Het oog is grooter, dan de buik,
Gelyk het ſpreekwoord meld.
Men hoeft maar weinig tot gebruik.

Men eet of drinkt geen geld,
Zyt met het maatig dan te vreén,
Te groot een brok verſtikt. . .
Met ſchaamte druipt gy ledig heén,
Als gy hebt mis gemikt.
"

,

G

E

O

N

E

G.

T o o N: Voi tu mes agneaux Liſette.
I,

Kleine vogeltjes die maken
Kleine neſtjes, als men zegt.
Paſt dit ook op and're zaaken.
Die 't behertigt, handelt recht.

'

2.

Had een musje zwaanenveêren ,

't Was verlegen met dien laſt:
Had een naantje reuzenkleëren,

Niet een ſtuk was, dat het paſt.
Tot verblyf van adelaaren,
Is van doen een arends neſt:

Maar voor die maar uilen waren,
Is een uilenneſt het beſt.
-

4.

Kled'ren, die aan 't lichaam voegen,
Zyn töt gierzel en gemak.
’

F5

Laat
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Laat genoeg u vergenoegen.
't Is genoeg, daar niet ontbrak.
Zyt met weinig dan tevreden,
Als het uw behoeft voldoet,

Tegen nut en tegen reden
Zoekt men overtollig goed.
6

-

Wilt gy wys zyn, ſchikt uw teering,
En het voeren van uw ſtaat,
Naar de winſte van uw neering.
Veiligſt is de middelmaat.
7.

Menig zyn 'er, die beklagen
't Geen te breed was aangeleit,
Daar zy ſchaad en ſchand van dragen,
't Zy tot yders les gezeit.
O N DE R. N E M E N.

To oN: Hansje ſneed enz.
I.

ie waagt, die wint,
Die zoekt, die vind.
Die midd'len moet men plegen.
Een ryp verſtand,
Een noeſte hand,

Erlangt des Heeren zegen.
Z.

Maar wie uw' tyd

In leêgheid ſlyt,
O gy hebt niet te hoopen,
Dat met niets doen

,

't Ge
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't Gebraaden hoen

U in den mond zal loopen.

#n.

Hy handelt
Spaart iemand 't aas,

En meent hy viſch te vangen,
Verzorgt den haak:
Dan zal er vaak

Een baars aan blyven hangen.
4.

De heng'laar hoopt,
Als 't viſchje noopt;

dan op paſſen:
er hy
moet zo
MaarWant
ſlaapt,

•

/

Of kykt en gaapt,
Hy zal het niet verraſſen.
5.

Paſt op uw ſtuk,

Dan komt geluk,
Wel als men 't niet verwachtte:

En gy alleen
Gaat daar meê heên ,

Schoon men uw hoop belachtte,
6.
Maar menſch ! u baat

-

Geen ſchat noch ſtaat,

• Dan in Gods gunſt verkregen.
Zoek die dan meeſt.

Bid, dat zyn Geeſt

U leid in zyne wegen.

wINSTE,

.
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I

N

S

T

E.

Toon: 0 zalig, heilig Bethlehem.
I .

Hy; die een braaven kabeljauw
Weet met een ſpieringje te vangen,
Die reppe dan zyn handen gauw.
Dus zal hy groote winſt erlangen.
-

2.

Maar menig viſcht, die niet en vangt.
De viſſchen booren door de maazen,

Waar door hy dus geen winſt erlangt.
Vergeefs zyn ook zyn ſpiering-aazen.
't Geluk doet dik wyls meer dan vlyt
En komſt, wanneer men 't maar kan treffen,
Doch paſt op middel en op tyd.

De wysheid leert dit recht beſeffen.
4.

Het zy het dan gelukt, of niet,
Is 't uwe volgens plicht bedreven:
O die op Gods beſtiering ziet,
Zal

hen! de zaak voort overgeven.
j'.

En word wel groote winſt gedaan,
Door weinig koſten te beſteden:
Legt die tot Hemelwinſt doch aan,

God gunt u daar toe noch een heden.

'T GE
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'T GE w 1 s s E.
Too N: Reveille vous.
1.

-

en vogel in de hand is beter,
Dan tien, die zweven door de lucht,
Daar meé verzadigt zich geen eeter.

Men braad geen ſneppen in de vlucht.
2.

Die dorſt heeft, koos een wiſſen beker,
In plaats van een onwiſſe ton:
Want beter is het mind're zeker,
Dan 't meerd're dat, ons miſſen kon.
\

»

Zyt met 't gewiſſe min, te vreden.
De hond, die naar een ſchaduw hapt
Om grooter brok, heeft wel geleden,
Dat hem het geen hy had, ontſnapt.
4.

-

Wat gaat gy luchtkaſteelen bouwen,
Met muizenneſten in uw hoofd?
Van 't geen uw oog nooit zal aanſchouwen,
Schoon g u wat groots daar van belooft ?
Maar zou men noch niet liever kiezen
Het veel en groot, voor 't klein en ſlecht,

't Geen wy nooit krygen, of verliezen,

Wat vlyt m 'er aan te koſte legt?
6

't Gaat dus met d'ondermaanſche dingen,
Die zyn gering en ongewis,

Daar 't goed van 's Hemels gunſtelingen
Onfeilbaar en beſtendig is,
-

*

7. Hoe
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ver
7.
Hoe kan de Duivel dan verblinden
-

-

-

-

-

Die 't ongewis voor 't zeker kieſt:

Waar door de drom der aardsgezinden

't Wis groot om 't onwis klein verlieſt?
A L

O F

W A T.

To o N: Reveille vous,
I .

Een ei, dat half is, moet men kiezen
In ſtede van een leêgen dop. Veel eer dan alles te verliezen,

Verzamelt toch de brokken op.
,

**

Zo gy uw pap hebt omgeſmeten,
O ſchept weêr op, zo veel gy kont,
Men kan er dan noch iets van eeten.

't Is anders al voor kat of hond.
-

Indien het paard u is ontloopen:
O gooit den toom niet achter aan:

ant moet gy ooit een paard weêr koopen,
Een toom zal ook op prys u ſtaan.
*

-

4.

O tuſſchen 't al, en niet met allen,
Is iets, 't zy 't weinig is, of veel.
Kan 't al u niet te beurte vallen,
Zo vergenoegt u met een deel.
J. .

Houd gy het kleine niet te raade,

Gy zyt het groote dan niet waard,
w

En
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En ondervind dan wel te ſpade,
Hoe dienſtig 't kleintje was geſpaart.
-6.

Zyt wyzer dan die kind'ren plegen,
Die 't alles werpen uit de hand,

-

Wanneer zy hunnen wil niet kregen.
Maar dat 's een blyk van onverſtand.

/

A R B E I D.
To o N : Jeune coeur laiſſez vous prendre,
'-

I.

ie de kerne graag zou ſmaaken,
Moet de nootenſchelp eerſt kraaken;

Of geen pit is voor zyn tand.
Paſt dat ook op and're zaaken, --

't Zy dan 't voorwerp van 't verſtand,
Of de vrucht van mond, of hand.
2.

Wil de kat haar poot niet doopen

In het nat , zy moet niet hopen
Op het vangen van den vis,
Schoon zy om den kant mogt loopen :

Wyl de vis in 't water is,
En daar buiten wiſt men mis.
N

3

Die geen arbeid wil beſteden,

Krygt hy niet, het ſteunt op reden. .
Tot verwerping van het zoet,
Moet het zuur ook zyn geleden.

't Goed, daar men geen moeit' om doet,
Loopt al zelden te gemoet,
4. 't Spreek
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't Spreekwoord is dus niet onaardig.
Wakker dan ! en rept u vaardig,
Eer gelegentheid ontſchiet.
Nutte dingen zyn dat waardig,

Dat geen arbeid ons verdriet,
Als m 'er vruchten van geniet.

GEMAKKELYKHEID.
-

Too N: Trompen en Trompetten,
I.

Het allergrootſt genoegen
In 't ondermaanſch vermaak,
Is', als men na veel zwoegen
En arbeid krygt de zaak,
Die onzen luſt ontſtak.

Die moeit' en 't ongemak
. Geven waarde:

Die men ſpaarde,

Kreeg men 't ſtrak.
2.

Al word een haas gevonden,
Daar hy op 't leger lag :
De jager, met zyn honden,
Op dat hy loopen zag,

Vangt hem niet in zyn ruſt,
Maar ſchoon van werk bewuſt,
Wil met loopen
Ook bekoopen

Zynen luſt.
3. .
Een Vryſter, aanſtonds vaardig,
w

Zo ras men 't jawoord vraagt,
-

Acht
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Acht menig niet zo waardig,
Als die zich weig'rig draagt,
Al was 't haar meening niet,
Schoon zy zich dus geliet:
't Is de mode,
Daar men noode
Feil in ziet.

Dit is by my geen waarheid,
Die koſt noch moeite ſchat

Voor blyk van meerder raarheid,
Of goedheid, die bevat
Verluſtings grooter ſtof:
O 't geen men licht aantrof,
Maar dat goed is,
En dat zoet is,
Geef ik lof.

H O N G ER SAU C E.

To oN: Prins Robberts mars,
,

I.

De hongerſaus is allerbeſt,
Waar
de ſpys behaagt.

Al was die ſchoon niet zeer gemeſt :
O dat vergoed de graagt.
Zy is het, die de tanden wet,
Zo dat een hong'rig man
Die in een drooge korſt wel zet,

En eet 'er hartig van.
2.

Ei vraagt eens aan een arbeidsgaſt,
Of landman by den

#ss,

of

'
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Of hy niet liever eet, dan vaſt?
't Is zelden hem te vroeg.
Geen rykaard ſmult zo ſmaakelyk

Van 't lekkerſte gebraad,
Als zulken, tot gezondheids blyk,

Geringe koſt verzaad.
3.
Wanneer er deze ſaus ontbreekt,

Dan is de maag in 't ſlot,
Zo dat wel haaſt de walge ſteekt
Van 't beſte van den pot.

Zy maakt ook raauwe boonen zoet,
Gelyk het ſpreekwoord leert,
Zo dat de ſpyze ſmaakt en voed,

En haar de maag begeert.
Hoe komt het, dat men goede ſpys
Met lange tanden knaauwt,

En kieskaauwt, zonder ſmaak, en vys?
De honger is verflaauwt.

Die trekt ſtraks uit den lekkertand,
By wien zy dien ook vond,
En maakt het tot een lekkerland,
Al waar te ſchaffen ſtond.
-

5.

Gy brengt wel ſpyzen op den dis:
Maar zet er honger by,
O kok ! of ſmaak ontbreekt 'er wis,
Aan al die lekkerny.

Dan baat geen ſuiker, noch geen kruid,
. Geen moſtaart, geen citroen,
Geen kappers, noch geen ſteurenkuit,
Al is het op den noen,
6. Die
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º

6.

-

-

Die hongerſaus word beſt bereid
Door werken, en door zweet:

Terwyl de leuye ledigheid
Meeſt zonder honger eet.

,,

º

De kiezigheid was niet zo groot,
Zo honger was in 't woud.
Geen taart en ſmaakt dan als wat brood,
-

Slechts met een weinig zout.

V E R A N DE R IN G.
To oN: Hansje ſneed enz.
1

De wyn op melk
-

Is goed voor elk.

-

O dat valt licht te leeren. '

Maar melk op wyn,
Dat is venyn,

En niemand zal 't begeeren,
2.

O gy die bent

Aan wyn gewent,
oe zal u dat behagen, ''
Als voor dien wyn

Slechts melk zal zyn
Het vulſel van uw maagen?
Die over gaat
Tot meerder ſtaat,

Vind daar in zyn genoegen:
Maar 't valt wel hard,
G 2

Door
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Door nood benart,

Naar 't mind're zich te voegen.
4.
Trekt tot beſluit

Den wyntand uit.

Leert wyn door melk beſpaaren.
Die ſpaarzaamheid,
En goed beleid

Drinkt wyn in ouder jaaren.
y.

Die beide wil,
En ſtaat verſchil
Hier door niet ondervinden :
De Heilland bied

Die beid' om niet,

En toeft daar meê zyn vrinden.

z

V E R TE E RE N.
Toon : 0 Kersnacht.
1.

Het ſpreekwoord geeft een nutte leering:
O ſtelt uw teering naar uw neering:
O 't is eerlang met u gedaan.
Wie met zyn beurs niet gaat te raade,
Voorzeker die bevind te ſpaade,

Hoe ſlecht zyn zaaken daar door ſtaan.
Z.

O voert uw ſchip te groote zeilen,
Gy zult 'er ras den grond meê peilen.
Maar is het alles naar de maat,

Dan zal het wel en ſpoedig vaaren.
Dat

ZE D EN ZAN GE N. 1et
Dus zult gy Iyf en goed bewaren;
Daar 't anders al verloren gaat.
't Is dwaas, wat groots te willen ſchynen,
En dus zich zelven t ondermynen,
Zo dat men haaſt ter neder ſtort.

O gy die menſchen wilt bedriegen,
Gy zult ook dus uw beurs beliegen,
En komt in 't einde dan te kort.
4

Zou zich een zwakke duif begeven
In vlucht den arend na te ſtreven ?

Zy houde zich doch by den grond;
Of anders wierd zy wel verſlonden,
Van vogels, die haar boven vonden,
Wanneer die vlucht te dier haar ſtond,
J.

O laat u dit toch wysheid leeren,
Gy die den adel wilt braveeren,

En uitgeeft meerder dan gy wint,
Dat zal u bankeroet doen ſpelen,

Of met een leêgen buidel deelen.

Gaat, leeft dan, kont gy, van den wint.

SPAAREN EN DUUREN.
To oN: 's Morgens in 't

krietje

6/4%,

I,

Spaaren en duuren zyn goede gebuuren,
En woonen t'zamen onder 't zelve dak.
D'eene kan zonder den and'ren niet duuren.

Houd ſpaaren op, ook duuren eindigt ſtrak.

Vergeefs word dat niet duuren
kan, geſpaart: En
G 3
vv
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En ſpaart men niet, word duuren niets bewaart.

Is ſpaaren weg, dat duuren ook vertrekk'.

'

Dan is er plaats voor miſſen en gebrek.
2.

Zal iets dan duuren, men moet het ook ſpaaren.

't Verquiſten is daar om van geenen duur.
't Geen gy wilt houden, gy moet het bewaren.

Wat ſpaart een leêge ton, ofya'le ſchuur ?
Gewislyk hy, die van geen ſpaaren weet,

Die kent ook niet de ſtad, die Duuren heet:
Want beide liggen zy in een geweſt.
Die 't een by 't ander voegt, doet allerbeſt.
-

3.

»

-

Wiſt men het kunſtje, dat zonder het ſpaaren
Het Duuren duuren wou , 't was veeler zin:
Daar nu de ton en de buidel ervaren,
Spaart men die niet, zo duurt 'er ook niets in.

Wel ſpaart dan, en gebruikt ook op zyn tyd.
't Geen wel gebruikt word, is men dus niet quyt,
Vermits de vrucht daar van dan duuren zal.
En zonder dat, baat

ſpaaren niet met al. x

REISBROEDERS.
To oN: Godlyk gezag, dat de ſtoutſte doet beven.
I.

Lekker en Leui, bei te zamen geſpannen,
Trekken den wagen vol ſchotels en kannen,
Niet naar Gelukſtad: maar naar Sint Reinuit.

-

Quiſlig en Zuinig die paſſen ook t'zamen,
Die al zo ſpoedig in 't Gaſthuis ook quamen.

Zyt zamen zyn al vracht voor Kalis ſchuit.
-

2. 't Wyl
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2.

't Wyl daar de Buik aan het roer is gezeten,
Praat men in 't ſchip maar van drinken en eeten,
En zeilt voor wind en ſtroom geſtadig voort.
Tuiſſchers, en ſpelers, en hunne gezellen,
Met die men meer van die borſten kan tellen: ''

Zy maken fraai gezelſchap binnen 't boord.
3.

l

Op dat het ſchip doch niet laat aan zou landen,
Slaan zy aan riemen en boomen de handen,
En helpen dus zich zelf, en and're meê.
Zy die beluſt zyn om mede te vaaren,

Laat ze niet werken, noch zorgen, noch ſpaaren.
O maakt u vaardig; 't klokje luid alreé. ' '
4

Laat ze dan vaaren, die derwaards willen,
En 't geen zy hebben, verzuimen of ſpillen:
Het geen 'er volgt, is voor hun rekening,
Zyt gy doch vlytig en zuinig, dan zullen
Zy, die nu ſpelen, en queelen, en ſmullen,

Zyn tot Reinuit, als 't t'huis naar wenſch u ging.
ve

i

R. o E Y E N.
Toon :

Windeke

n

, daar het bos af drilt.
I.

emand, die onder 't zeiltje roeit,
Raakt dus voort met weinig moeit'.
't Zal vermoeyen,
Moet men roeyen
,

Tegen ſtroom, en tegen wind,

li,

Daar men dan vry wat werk aan vind.
G 4

2. Hebt
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2.

Hebt gy een zeiltje, zet dat by:

-

Maar ook neem de riemen vry,
En de boomen:
Want daar komen

Tegenwinden wel, en vloed,
Als u het zeil geen voordeel doet,
3.

Hebt ge dan 't roeyen wel geleert:
Schoon gy hulp van 't zeil ontbeert,
Door uw handen

Zult gy landen
Aan de kuſt, waar naar gy ſtreeft,

Schoon gy 'er met het ty niet dreeft.

QUAAD VOOR TEKEN.
Too N: Reveille vous.
r

I.

De vogeltjes, die vroeg zo zongen,
Hen eet de kat wel op den dag.

Dus eindigt lachen in geklag
By menig, die zo dertel ſprongen,
2.

Des morgens zal wel blydſchap wezen.
De zon vertoont een zoet gelaat,

Maar eer die 's avonds onder gaat,
Komt dikwyls quaad, 't geen zy niet vreezen,
3.

Draagt iemand zich als uitgelaten

floot zot gelach,

en dertelheid:

Dan is de tyd, waar in hy ſchreit ,
Hem naaſt, hoe zeker zy ook zaten.”

o
4.
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4,

O wee ! die lacht: want gy zult weenen,
Wel hier, maar meer in hellepyn,
Daar nimmer weer gelach zal zyn,
En blydſchap eeuwig is verdwenen,
J.

Maar ô die hier met traanen zaayen,
Daar volgt een tyd, als God die al

Eens van uw oogen wiſſchen zal, .
En gy met vreugd zult vruchten maayen,
6.

Doch wilt gy u te recht verblyden,
Verheugt u altoos in den Heer:
Die blydſchap eindigt nimmermeer,
Maar is volmaakt na deze tyden,
K

E

R

M

I

S.

Too N : Als een uitgeſtorten Balſem,
I.

't Zyn nu weer de Kermisdagen,
Daar de duivel in regeert,
,

Die de wereld zo begeert,

En die aan het vleeſch behagen,
Gaat het weder als te voor,
't Gaat zo met de Kermis door.
2.

Ydelheid, brooddronkenheden,
Spel op koorden en tooneel,
Danſſen, ſpringen, bas en veel,
Zuipen, zwelgen, dert'le zeden,
Gaan hun gang op 't oude ſpoor.
't Gaat zo met de Kermis door,
G 5

3. Wat
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Wat al eeden, wat al liegen,
Pleegt de kraamer dan aldaar,
Om met opgeſmukte waar'
Eenig koopman te bedriegen,
Geeft men aan zyn praat gehoor.
't Gaat zo met de Kermis door.
4.

O wie kan het al verhaalen,

Wat men op de Kermis doet?
Meeſt al quaad, en weinig goed.
Maar het einde zal 't betalen,
Al verhard men hert en oor.
't Gaat zo met de Kermis door.
5.

O wat vind men leêge zakken,
Is de Kermistyd voorby !
Buik en keel is in de ly,

.

En zou menigmaal wel ſnakken
Naar het geene ging te loor.
't Gaat zo met de Kermis door.
6.

O bedenkt dit, Kermisgaſten !

't Kermis gaan komt duur te ſtaan,
Aan die zulke gangen gaan,

Waar op Kermisſlagen paſten.
Zo men dan zyn ziel verloor,
't Gaat zo met de Kermis door
7.

Koopt van Jezus zyne waaren.
Laat den duivel zynen kraam.
Dat betaamt ons altezaam.

Zo doen wyze handelaaren. -

Z
3s

lf
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Zalig is, die dat verkoor.
Dan gaat recht de Kermis door.
'T

MALLE

PAAR D.

To o N: Pſalm 1 16.
I.

Men zegt, de man beryd het malle paard.
Neen: 't paard word van den mallen man bereden:
Want wierd het paard beteugelt naar de reden ,

Zyn gang wierd wel in 't rechte ſpoor be
Waart.
2.

-

Liet menig 't paard zyn pad in ſtilheid gaan,
O! 't zou hem ter begeerde plaats wel dragen:
Maar nu hy dat beſtiert naar zyn behagen,

Met: man en paard den doolweg t” zaäm

in

aall,

Zo gy niet vaſt in uwen zadel zit,

Gewis gy moogt geen drieſten hengſt beſchryden,
Maar moet dan met een ezel u gelyden
En valt gy, wyt uw eigen malheid dit.
4-

-

Vreeſt gy, licht ſchoot het paard eens door den
tOOm ,

Of 't nam wel eens den teugel op zyn tanden,
Dan zou myn neus in 't voetzand wis belanden.

Wel, ga te voet, dan blyft gy buiten ſchroom,
Of op dat gy niet van te hoog en valt, º

Volg, zo gy wilt, 't geen malle Jan u

leerd:
16
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Die moedig op een bezemſtok braveerde.
Is 't kinderlyk; wel dwaazer word gemalt.
6

Weeſt doch niet als een paard of ezeldier,

Gy wien God tot een reed'lyk menſch boot
zeerde.

Volbreng het geen de waare Wysheid leerde;
En laat aan luſt of drift geen zielbeſtier.
NARREN SLEED EN,
To oN: Mon Mari,
I.

O, wat ziet men ys en ſtraat
Nu vol narreſleden !

Volk van allerhande ſtaat,
Komt met bellen vroeg en laat

Gereden, gereden, gereden.
2.

Wat gerammel en geraas,
Met koude neus en wangen,
Is 'er ? elk wil wezen baas.

Wel was 't, wierd dus yder dwaas

Behangen, behangen, behangen,
3.

Doet die bellen van het paard,

En çiert daar meed' uw ooren
En uw kap, die zyn dat waard,
Dat men narren ſleedevaart

Kan hooren, kan hooren, kan hooren.
Ging men narren

by malkaêr

Hn eene ſleede ſtouwen:
Wat
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Wat gerammel was dan daar?
Doch waar kreeg men hout, om haar
Te bouwen, te bouwen, te bouwen?
Zit toch in geen narren ſleé,
Maar in een ſlee van wyzen.
Laat de bellen voor hem meé.
Die al wat een ſleênar deê

Zal pryzen, zal pryzen, zal pryzen.
M

O

L

E

N.

Toon: Iets moet ik u, Laura, vragen.
I.

Wie een ſlag heeft van den molen,
O dat doet zyn herſſens doolen,

Wyl een ſchroef is los geraakt:
En dan word het licht verpeutert,
Mits de kei geweldig leutert:
't Geen het ſnyden noodig maakt.
Z.

Hoort dit, kleinen, hoort dit grooten:
Is uw hoofd noch niet geſloten,

Komt den molen niet te dicht,
Of gy kreegt den ſlag wel mede.
Gy zyt na genoeg alreede.
O 't genezen valt niet licht.
3-

-

Molentjes, die kind'ren dragen
In de hand, zyn hun behagen:
Menig draagt die in zyn hoofd,
Die gelyk de weerhaan draayen,

w

)
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Al naar dat de winden waayen,

Lichter dan men 't wel gelooft.
Veele zyn 'er, die ook maalen,
Maar geen pacht noch tol betalen.
Raakt hun molen door den vang,
Door te hevig om te loopen :
Wee hem, die dat moet bekoopen.

Want dan komt 'er brand eer lang.
G E K SC H E E R E N,
Too N: Voi tn mes agneaux Liſette.
I.

't Is al kunſt den gek te ſcheeren,
't Zy aan knevels, of aan kin.

Gekken moeten 't gekken leeren.
Wyzen doen 't niet naar hun zin.
2.

'k Laat dat ambacht dan bedryven
Aan die gekkenſcheerders zyn.
'k Wil uit hunnen winkel blyven,

Eer ik van hun gilde ſchyn.
3.

'k Wil niet, dat men gek te ſcheeren
Leeren zal aan mynen baard.

Laat ze zich tot gekken keeren:
Want die zyn die proeve waard.
4.

Denkt toch niet den gek te ſcheeren,
Als een wyze voor u is.

Wacht na gekken, die 't begeeren;
Of gy bleekt een gek gewis.
't Gek
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't Gek te ſcheeren is

# mode :

Maar dat men dit iemand deé,
Zien de wyze lieden noode.
Hou dan 't ſcheermes in de ſcheê.
6.

Die den gek doch ſcheeren willen,

't Staat hen aan dit ſcheerlied vry,
Mits dat zy hun ſcheeren ſpillen

Aan dit deuntje, niet aan my.
7.

Zegt gy: 't lykt wel gek te ſcheeren:
Vrienden ! ziet doch niet zo vys.
'k Houd uw baarden t'zaam in eeren,
'k Schoor u liever alle wys.
K

L

E

E

D.

Too N: 0 zalig, heilig, Bethlehem.
I.

't Kleed

maakt den man, de man het kleed,

Wien komt meer eere toe van beiden ?

Geef z’ aan de naalde dan , die weet
Bei man en kleed zo te bereiden.
2.

Doch is dit waar, gelyk men zegt,
Dat dus het kleed den man moet maken:

Dan is het vulſel byſter ſlecht.
't Fatzoen ook minder dan het laken.
/

3.

Met zet dus in een kerſenboom

Een man, gemaakt van enkel kleêren,

D
G
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De ſpreeuw en exter tot een ſchroom:
Maar ô dat zal geen menſchen keeren.
4

De man is beter zonder kleed,

Als kleed, waar in geen man zou ſteken.
Is by den man het kleed ook meed',
Dan zal aan beide niets ontbreken.

WAT ZELDZAAMS.
Too N: Voi tu mes agneaux Liſette:
I.

In twee ſlooten zevens loopen,
Is, of men zyn neus afbeet.
Doch dat is niet licht te hopen,

Noch te vreezen, als men weet.
2.

Lichter ſtak men bei zyn oogen
Uit: maar dat je 't wel verſtaat,
Uit de venſter, dat ze mogen
Zien, wie daar beneden gaat.

Ja ! men zou een hoofd eer ſteken
Door een vingerring van voor.

Wil het eenig hoofd weêr ſpreken,
Treff” uw pinkje dat daar door.
4

't Land, daar oeſters ſchelvis waren,
Is van zulke wond'ren vol.

't Heeft gehoorend oyevaêren,

Met vier pooten, ruig van wol.
-

W

5. Hou
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f.

Houten ſchoorſteen, zilver yzer,
Klinkt ook wonder in geluid.

Zegt gy; noem die dingen wyzer:
'k Druk hun eigen naamen uit.

WEL DOEN EN VROLYK ZYN.

Toen : Als veren.
Of twee verſſen: Petit Bourdeaux,
-

-

-

'

I.

el te doen, en vrolyk wezen,
Is het beſte, dat men vind.

't Laatſte word alleen geprezen

Van die 't eerſte niet bemint.
2.

Vrolykheid en weldoen ſcheiden,
.
Is, van wie 't geſchied, niet goed:
Want zy lyden 't geen van beiden, . . . .
Wyl dat zamen blyven moet.
--

Wel te doen, en

nia, te treuren,

Is Gods goedheid niet tot 'eer'.''
't Paſt u 't hert dan op te beuren:

En verblyd u in den Heer. " !
.
- 4. .
Maar die vrolyk willen wezen
- Zonder weldoen, 't is gewis,

.
.

Zyn zy blyde, dat na dezen .
droefheid. voor hen is. 5. 't Wel
Eeuwig
v. " " - " ,,
-

-

-- - -

- -

1t4

T U 1 N MAN s
5.

. .

't Welbewuſt en vrolyk herte
Is als ſteeds een vreugdedis:
Anders is in 't lachen ſmerte,

Wyl het zich ten pynbank is.
6

Voegt dat beide dan te zamen.
- Wel te doen, is aller plicht,

Dan zal blydſchap ook betaamen,
Als dat eerſt is wel verricht.

GE D AAN

W E R. K.

Too N: 0 Kersnacht. Of Wallis.
I.

't Is op 't gedaane werk goed ruſten.
"Men mag zich dan daar in verluſten,
Wanneer men ook de vrucht geniet.
Dat einde zal het werk bekroonen,

En God zal uit genaê beloonen,
Wat naar zyn wil dus is geſchied.
- !

2.

Maar die zich al ter ruſt begeven,
Voor dat hun werk noch is bedreven,

Die ruſte zal eens zyn geſtoort,
Word zonder werk de tyd verſleten,

## die niet werkt, zal ook niet eeten :
n ledigheid brengt armoé voort.
3

Q nooit zal iemand zich beklagen
Zyn tyd in welbeſteede dagen;
Maar hy gedenkt met vreugd daar aan.'

En mogt het werk nu laſtig wezen,
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Te zoeter is de ruſt na dezen,
Wanneer de taak is afgedaan.
4.

Ei draagt den arbeid dan kloekmoedig,
Gy kind'ren Gods! ſchoon zwaar en bloedig,
Wyl hemelruſte volgen zal.
O laat het u dan niet verdrieten:

Gy zult een zalig loon genieten,

-

Daar God zal wezen. Al in al.

3,

'k Laat ook myn veleºn ontfangen,
Na 't dichten van zo veel Gezangen,
t'Zaam meer dan duizend en noch vyf,
Als die van Salomon eens waren :
Schoon deze die niet evenaaren.

Dat hier dan 't werk voleindigt blyf.
v

H 2

BLAD-'

B L ADD WERY z- E R
w

ZED EN ZANG EN.
A laats E& waarheid
l is de leugen noch zo ſnel; ONDERLINGE DIENST.
Als d'eene hand

: d'ander #t

-

46
'
36

zeite zamen
E.
Als er twee
kyven. - - 3
# # #"#TD.

3

Al te goed is nabuurs gek. 1 - - 40

N I E T° A L T E.
Al te ſcherp word ſchaardig.

– –

11

VO OR BAAR.IGHEID.

Al te vroeg van 't neſt te vliegen.

-

80

BE T R O U W E N.
Betrouw de liën.
- B E W A R E N.

57

B.

eveelt gy aan een kat uw kas.

-

56

D.
U IT S PAN N IN G.

De boog, dien men te ſtyf en lange ſpant.

I

SC H E ER DE R S.

D'een ſcheert het ſchaap, en d'ander 't zwyn. 55
E I G EN L O F.

De goede wyn behoeft geen krans.
HONG ER SAU CE.

De hongerſaus is allerbelt.

-

19

97
–
SNAP

Z E D EN Z A N GE N.
De lee

## P P # 8. - 2s
-

-

eëge vaten bommen meeſt.

De eis van Es
De menſchen mogen my niet tyden.
E I G EN BE LA N G.
Des eenen dood is 's anders brood. 1 QUAAD VOORTEEKEN.
De vogeltjes, die vroeg zo zongen:
VER AN DER IN G.
De wyn op melk.
--

71
IO4
99

T E v R O E G.
Die de beerenhuid verkoopen. - - 86 .
A R BE I D.

-

Die de kerne graag
zou ſinaaken
N O E M E N.

6.

-

95

"

Die een ſchop een ſchop wil heten.

- 24

EIGEN HO OF DIG E.
Die geſtadig anders wil. 2 -

-

38

"E)
EDie 't al begeeren zal. | – , - -

39

"###RNEMEN
'Die waagt, die wint. ,-, - #A#BAARHEID.

9o

Doet iemand wel aan bedelaaren.

-

74

"W #AP,
Draagt uwen ## eens zacht tot Romen.
HEER EN BOEK EN.

73

#IDENHEID

-–

Duiſter zyn der Heeren Boeken. - - 12
|

| |
-

E,

GERUCHTE,

Een goed of ook een quaad gerucht. -

44

V ER GELD ING.
Eens had de vos de kraan te gaſt.
- 35
t

#

H 3

'T GE

B L AD w Y z E R D e R
'T G E W I SS E.

Een vogel in de hand is beter: 5- - 93
ZELF BEH AG EN.

Eigenliefd en zelfbehagen,
A L

O F

W A T.

Een ei, dat half is, zal men kiezen. . - 94
G.

V O O R G A A N.

Gelyk als d’ouden zongen.
S N. O R K ER S.

Grootſprekers, ſnorkers, die zo pocht. - 39
O
O M G A N G.
Gy die kerſſen eet met Heeren. -- 66
H.

H A S PE L S.

Haſpels vlyen in geen zak. , , - E,,-

37

SC HY NV R I EN DE N.

Heet en koud uit een en mond. - - 69

AAP ENG REE P.
Het aapje krabt met katjes poot. - - 75

#Ykat".

H et allergrootſt genoegen.
8

-

-ºm-ºm

V#RGENT

-

96

Het hembd is nader dan de rok. - - 77
V ER TE ER EN.

Het ſpreekwoord geeft een nutte leering. .

1oo

DE SL I M ST E.

Hoe geleerder.

52

VE RSCHIL LIG HE ID.

-

Hoe komt het, dat een zelve zaak. - - 22
-

ON

Z E D EN ZA N GE N.
ONGELUKKIG GELUK.

Hoe ſlimmer boef, hoe meer geluk.

-

53

DICHT STYL.

Hoogdravend volk, dat niets dan donderdreunen. 2.
W IN ST.

Hy, die een braaven kabeljau. - - 92
Z O E KI N G.
- W E G E N.

Hy, die een hond wil ſlaan.
-

68

Hy, die geen ſteegen kent voor ſtraaten. - 79
TE VEEL ZEVENS.

Hy, die twee haazen zevens jaagt.

88

ZELF PL AA GE.

-

Hy, die wil and're jaagen

-

- - 41

D RE KSTRY D.

Hyl, die wil vechten met een drek.

- 32

I.

V E R M A A K.

In een hoekje,

w-me-

3

KLEINE GROOT EN.

In 't donker land der blinden. - -

42

WAT ZELDZAAMS.

In twee ſlooten zevens loopen.

•-

II 2

k,
Katten in een
-

nº g # "G EN O E G.

Kleine vogeltjes, die maken. -

-

»
--

- - 89
L.

B L A D W Y ZE R DE R
L..

-

REusBROEDERS
Lekker en leui bei t'zamen geſpannen.
--

102

M.

D 1 E v E N.
Men laat de groote dieven loopen.

#
#
r" :##
Men wil wel breede riemen ſnyden.

M

T
C H
en poogt vergeefs een ouden ſtam.

- 63
- 72

W A A R HE I D.
Men zegt al lachende# waarheid enz.
VER W YTERS.

25

Men zegt, de pot en ketel keven.

31

'T MALLE PAAR D.

Men zegt, de man beryd het malle paard.

N.

-

io7

-

B O E K L O T.
Naar dat de lezers zyn gezint. - - - 3
S

C

Niet al goud, wat blinkt in 't oog. O.

58

-

D E U N T J e s.
O d'oude deuntjes zyn de beſte. ,
ELK ZYN M EU GE.
O ſchaft ſalade naar de lippen.
-

-

T

E

L

A

o 'tis te laat den put gevult.

A

9
7

T.

- - 87
NAR

Z E DEEN Z A N G E N.
NARRES LEED EN.

O wat ziet men ys en ſtraat.

- - 1o8

S.

B ER I S P I N G.
Schoenmaker, houd u by uw leeſt. ,, - 21
Sº M

A

A

K

E

N.

DUUREN.
Smaak enSPAAREN,
laat zich nietEN
betwiſten.
_-

Spaaren en duuren zyn goede gebuuren.

w

6

IO I

T.

TU CHT MAAT E.

Te geeſſ’len met een voſſenſtaart.
H U

W

E

L Y

K.

64

't Geen Venus quam te zamen voegen. - 6o
B E Q U A A M H E I D.
't Is al geen timmerhout.
49
G E K SC H E ER E N.
't Is al kunſt den gek te ſcheeren.
R

A A D

E

I IO

N.

't Is goed een goeden raad te geven; ,,T

76

G ED AAN WE R K.

't Is op 't gedaane werk goed ruſten. - 114
K O RT

L I E D.

't Korte lied is haaſt gezongen. - - 19
K L E | E D.
't Kleed maakt den man, de man het kleed. I II

MALMOERTJE, MAL KINDJE.
't Malle moêrtje, 't malle kindje....,,T
ZO POT, ZO DEKZEL.

61

Tot eenen ſcheeven pot.

26

-

KER

B L AD w Y z E R D e R
K ER M I S.
't Zyn nu weer de kermisdagen.

-

1ef

K R A CH TW IK K IN G.

't Zyn ſpottelyke dingen.

–

81

VE E L PR A A T.
Veel geſchreeuws, en weinig wol. –

27

V.

ONSPOEDIGE SPOED.
Verhaaſte ſpoed is zelden goed. – – 85
B E R A A DE N.

Voor gedaan, en na bedacht.

– - 78

W.
MON DST O P P IN G.

Waar haalt men bry om yders mond enz.

45

PRYZEN EN LA A K EN.

Waar zal men aan een man geraken.
ONG E WILL fG HE ID.
Wat baat een kaars, wat baat een bril. – 84
VRU CHTE LO OS HE ID.

Wat baat het vruchteloos gepoogt,

– 83

T O E GE V E N.

Water in zyn wyn te mengen. – – 67
Z IN LY K HE I D.

Wat is yder opgenomen.
-

A A

-

-

17

R D.

Wat van katten komt, wil muizen.
48
WEL DOEN, EN VROLYK ZYN.
Wel te doen, en vrolyk wezen.
e

–

113

M O L E N.

Wie een ſlag heeft van den molen,

1 C9

BE

-

\ -

-

-

*

*

*

-

-

en

w

-

ZE D EN ZA N GEN,

W
B E D I L. L E N.

*

Wie knoopen in biezen wil zoeken enz.
r.

26

L E E R E N.

Wie is met de komſt geboren. . - – 51
W E D E R S T U I T.

Wilt gy kaatzen, wacht dan ballen. –

34

Y.
-

R O E YE N.

Ymand, die onder 't zeiltje roeit. - - 1o3
Z.

VEEL HOOFDEN, VEEL ZINNEN.
Zo veel hoofden, zo veel zinnen. - 15

1 2

BLAD

B L A D W Y Z E R.
D

E

R.

Z A N GT O ON EN
A.

h que le ciel eſt contraire à ma vie.

- 45

Air.

17

Als een uitgeſtorten balſem.
Als ik als een duive kirre.

- - 105

–

24

Arundel.

I5

B.

– – – - 37.78
– – – – 18.87

Bell” Iris.

Bergamaſco.
Boksvoetje.

Breek uw pylen, breek uw boogen.
C.

-

w-

2Q

-

iI

t

Cecilia.

-

41

Dichter, die de blinde wereld

– – 121
–
42

D'une ſimple Bergere.

F.

Febus is lang over zee.
Franſe Vlieger.

-

"-s

-

–
-

4o

56

G.

Galatea geeſtig dier. - – – – 69
Godºyk ontzag, dat de ſtoutſte doet beven. – 1o2
H,

B L A D W Y ZE R.
H.

Hansje ſneed, dat koren was lang.
Henderikjes.

9O. 99
I 3. 52

-

Heureux qui le champ de ſon Pere. - 7.72
Hoe lig ik hier in deez' elende. - - 74
26
Hoe werkje dus, Leeuwerk
I.

Jeſus Chriſtus Levensboom.

58

-

Iets moet ik u, Laura, vragen.

1o. 48. 1 o9

jeune coeur laiſſez vous prendre.
Ik zie je wel.

-

95
57

L.

Laura zat laatſt aan de beek.
Lieflokſter van de min.

Lofzang van Maria.

M

Mon Mari.

g-

--

0 Heere Jezus, wat

-

–

-

–

68
49

1 o8

•-

vertrekt, - – 46.84

0 Kersnacht.

4. Ioo. I 14
26

-

0 nacht, jaloerſche nacht enz.

0 ſchoon Kato.
O zalig, heilig, Bethlehem.

I

-

53. 7 I. 92. I II

P.

Pekelharing.

Petit Bourdeaux.

Prins Robberts mars.
Pſalm

- -

-

-

- -

73

3,55.63
65. 97

6.
9.

2477.
9 I.
I 16.
1 18.

35.77

- - -

22.56
28
IZ,

-

-

140.

19
1o7
54
47

l 3

R.

B L A D w Y z E R.
R.

9. 31.47.6o. 76.79.93, 94. 1o4
Roozemond die lag gedoken.
- – 6. 67

Reveille vous.

S.
Sarabande.

-

2.

Schoon bloemgewas, en edel kruid. 21.32.36. 64.75.
– – 83.81
iOI
s Morgens in 't kriekje enz.
-

-

T.

Trompen en

Trompetten.

– –

96

V.

Voi tu mes agneaux. Liſette.

Verkieſt, eer gy bemint.

33, 34. 51. 59. 61. 66.
36.89. 1 Io. 1 12. 113

-

Wat mag Gooſſen doch beginnen.

39

– – 83

Wat baat der nyders argeliſt.
Wanneer de zon zyn paarden ment.
Wanneer Gods geeft de ziel bewerkt.
Wilhelmus van Naſſouwe.
Windeke daar het bos af drilt.

–

30

-

44

–
wer-ºm-

85
SI
IO3

Z.

Zoet gezelſchap, dat met my. - - 38
E Y N D E.

R E G I S T E R.
V A N

NE DE R DU IT SC H E

Welke in getal by
JOH: ARNOLD: LANGERAK,

Te bekoomen zyn.

B#
Keur van Heilige Mengelſtoffen, 4,
Bidloo's Mengel en Tooneel Poëzy, 3. dee
len, met fig.

Bachus op den Troon, of de nuttigheid des
Wyns, 8.
Engelſche en Nederduytſche Onderrechter, 12.
Gerbaden Zions Vertrooſtingh over den Propheet
Zacharias, 4.

Hoeke over den Propheet Nahum, Habakuk en
Zephanja, 4.

Hoppeſtein Mengel Poëzy, 8.
Lelyvelt over de 5. Bede tegens Allardyn, 8.
Mark over de 7. Tyden der Kerken van 't Oude
en Nieuwe Teſtament, 4.
Moller Verklaringe der
Figuren door

##

Romeyn de Hoge geinventeert, 12.
Poëtiſche Schermutſelingh over 't op regten van
het Beelt van Coccejus, 8.
Nieuwe

Nieuwe Naukeurige Nederlantſche Hovenier,
den 3den druk. Waar by gevoegt is, en
ook appart te bekomen : Oeffeningh en
Regte behandeling aangaande de Culture

der Moesplanten : Als ook een Regiſter
van alle Soorte van Tuyn vrugten, en wan
neer deſelve ryp zyn, 4.

Papekoſt opgediſt in Geuſe Schotelen, Handelen
de van de Pauſelyke opkomſt, Afgodery en

Beeldedienſt, Mis en desſelfs val en eynde,
in Rym, met fig. 172o. 8.
Spinoſa Regtzinnige Theologant, 4.
Tuinman, Beginſel van Hemelwerk, beſtaande
in Ziel verluſtigende Stoffe, 8. 17.2o.
Zedenzangen over een groot gedeelte
der Nederlantſche ſpreekwoorden, 8. 172o
Van Peenen over den Romeinen 2. delen, 4.
Van Til Eerſte Werelts op en ondergang, 4.
Van Tol Konings Regten over de Teſtamenten
Godts. 8.

de Geveinſtheit in haar binnenſte on
dekt. 8.

Vromans de Foro Competenti of Dagelykſe on
derhoorige Vierſchaar, met de Noten van
Middelant, op de Pers , in quarto , veel
vermeerdert, 1721
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