
Over dit boek

Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.

Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.

Richtlijnen voor gebruik

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.

Verder vragen we u het volgende:

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleindenWe hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uitStuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe-
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.

+ Laat de eigendomsverklaring staanHet “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.

+ Houd u aan de wetWat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com
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https://books.google.nl/books?id=rjAUAAAAQAAJ&hl=nl
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I. HET ONGERYMDE PAUSDOM,

MET EENE ROMMELZODE VAN

PAAP EN HE I LIG DO M. -

II UITSPANNINGSUITSPANNING.
- E N

III. R. YM PR O EVE

Alles tot betoog van de rymrykheid der Nederduitſche taal.
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T E M 1 D DE L B U R G.

Gedrukt, by M1 CJH ILL SClſ RY VER,

Boekverkooper aan de Beurs, in Cicero, MDccxx1x.
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O P Di R A G T

A A N DE

HEEREN LIEFHEBBERS, KENNERS, EN

OEFENAARS DER NEDERDUITSCHE

R, Y M KU ND E.

ZEER GE A CH TE HEER EN , EN

GEËER DE VRIEN DEN ,

=] K neme de vryheid van

gº'-| aan U. U. E. E. met eene

#) | beleefde gulhertigheid aan

iſ te bieden deze myne

##| RTM LUST, vermits

kººs ik my vleye met eenige

" "Sº hope , dat de zelve om

iS |den nieuwen tramt, en 't

- #loogmerk, U. U. E. E. niet

z'eenemaal zal wanſmaaken. Ik wiſt den inhoud

2. Z'6771
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------------

van deze uitſpanning niet beter te beſchryven, dan

door RTML US'T. De dichtluim is daar in niet

bepaalt tot eenig byzonder beſlipt en voorbedacht

onderwerp, maar die zweeft vry en onbedwongen

in eene onbegrensde ruimte, zo als het eene woord

tot het andere aanleidinge gaf, of iets my in den

zin ſchoot, wiens beryming zo gemeen niet was,

zonder op de zaaken, of haare ordentelyke t'za

menſchakeling, te letten..

Al van myne jeugd af had ik zonderlingen zin

in onze braave Moedertaal, en gierlyke rym

werken in de zelve. Het berymen door gelyklui

dende ſluitklanken is, benevens de nette maat ,

zuiverheid, en vloeyendheid, het bekoorlykſt gie

raad der Nederlandſche verſen; ja , myns oor

deels, eene onafſcheidelyke eigenſchap onzer Dicht

kunde. Neemt men die weg, de verſen zullen

geene verſen meer ſchynen. Een bewys kan dit

myn werkje zyn. 't Is genoegzaam alleen het

rym, dat daar aan mogelyk eenige raarheid en

bevalligheid byzet. Was er dat boordzel af, de

zaaken die aan de rymwoorden verknocht waren,

zouden op zich zelven miſſchien veeler leesluſt

niet aanlokken; doch 't zyn enkelyk de rymklan

ken, waar om dit geſchreven is. Indien myn

f062
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toeleg was geweeſt, op verheven zaaken met een

brallenden woordendreun , en ſchilderachtige ver

beeldingen, ſchranderlyk te dichten, of door een

aanminnelyk maatgezang van fluweele en geſut

kerde woordjes de ooren te ſtreelen , of te kitte

len, dan zoude het dwaasheid geweeſt zyn, daar

toe de minſt gebruikte en rymlooſte woorden uit te

kippen. Men ſla , om dat te zien, ſlechts de

oogen op de Lyſte der berymde woorden. Ik zou

de dan ook zekerlyk gewigtiger en keurlyker zaa

ken, op eene behaaglyker wyze , en zonder in

menging van zulke dingen en uitdrukkingen als

men nu wel aantreft, behandelt hebben. Dat my

daar toe miſſchien geene ſtoffe noch ſtyl ontbreekt,

kan hier achter blyken. Men zoeke dan hier

ſlechts rym op 't onberymbaarſte, en dat men meer

vind, is een toewerp. Ik rymde maar om te ry

men. Het is waarheid, dat zulk eene beryming

aan de Griekſche en Latyniſche gedichten geene

bevalligheid toebrengt, en daar om afgekeurt

word: maar al van de gryſte aaloudheid waren

de rymverſen geacht en gebruikt by de Duitſche

volkeren. Nu is er genoegzaam geene bekende

taal in de wereld, van wiens ſpreekers het ry

men niet gebruikt word tot gedichten, verſen ,

ge
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gezangen, enz. zelf tot de hedendaagſche Grie

ken toe, tegen de gewoonte hunner voorvaderen.

Eenige hebben wel beſtaan Nederduitſche verſen

te ſchoeyen op den rymloozen leeſt der oude Grie

ken en Latynen, zo als men wel Italiaanſche en

Spaanſche gedichten vind, maar dat heeft tot nu

toe geene aangenaamheid noch ingang by 't gemeen

verkregen. Ik beken echter, dat de vereiſchte be

ryming niet zelden belemmering baart aan de wel

gepaſte uitdrukking der gedachten , byzonder lyk

wanneer men geen onbekrompen verſchot van woor

den , en vaardige vinding, te baat heeft. Doch

zodanige doen beſt, dat ze de onbedreven hand

van den gelauwerden dichtploeg houden. Maar

is ook de rymlooze maat, die aan haare dicht

wetten, voeten, ſmeden, enz. verbonden blyft ,

van dat bedwang wel geheel vry ? Evenwel tot

een blyk dat het veld der vaderlandſche Spraak

tot een ryken en menigvoudigen rymoogſt zo ſchraal

niet is, als zommige wel zouden waanen, en om

hen wat in de hand te werken, nam ik dus de

rympen op.

Om de Nederduitſche Taale op te helderen, gaf

ik voor eenige jaaren myne FAKKEL in 't licht.

Een volwrocht VERVOLG zal te zymer tyd, in

dien
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dien myne inbeelding my niet bedriegt, meerder

wetenswaardige zaaken opbaggeren en ontbolſteren:

Daar na ondernam ik met dat zelve oogmerk DE

NEDERDUITSCHE SPREEK/WOORDEAV,

in twee Deelen. Myne neiging tot de Vaderland

ſche Dicht- en Rymkomſt toonde ik in zes ſtukjes

van GEZANGEW, en laaſt door myne NE

DERDUITSCHE POEZY. Nu laat ik hier ,

als gezegt is , myne R7 MLUST volgen. Het

doelwit 't geen ik daar door bemikke , is de rym

rykheid onzer Moedertaal te betoogen. Hier toe

verkoos ik ſleepende rymen van twee lettergrepen.

Staande berymingen van eenen lettergreep kan elk,

die maar eenigen voorraad van woorden heeft ,

zich lichtelyk erinneren.

Eerſt kreeg het ONGERYMDE PAUSDOM

zyne beurt door eene wyze van beryming, die

maar dien trant, zo veel ik weet , noch van nie

mand ondernomen was. Ik behandelde dus geene

dingen, dan zulke , die 't Antichriſtendom behel

zen, en buiten en tegen de H. Schriften, door

menſchen vonden en inſtellingen ingevoert zyn.

Hier by paſt, zo ik my verbeelde, de ROM

MELZOODE VAN PAAPEN HEILIGDOM

niet qualyk, ſchoon die den gewoonen rymvorm

houd



O P D R A C H T.

houd. De UITSPANNINGS UITSPANNING,

en gevolgde RYMPROEVE over invallende

Mengelſloffen, en met opzet meeſt ſlechts op zul

ke woorden en benaamingen , waar toe weinige ,

of ook geheel geene rymklanken ſcheenen te zyn ,

en die daar om, ten opzigte van zommige, wel

voor onberymbaar geacht wierden. Van dusdaant

ge die lichter en overvloediger te berymen vielen,

gaf het Ongerymde Pausdom ſtaaltjes in Kar

dinaalen, Altaaren, enz. 't Was genoeg , dit

ſlechts in eenige voorbeelden aan te toonen. Wie

mand, wiens dichtader niet gamtſchelyk dor en

ſtram is, zal om rym op zulke woorden verlegen

zyn , als hy daar van ſlechts gepaſt gebruik tot

zyn oogmerk weet te maken.

Wat dit werkje betreft , hier is ernſt en jok

gemengt , 't geen niet anders zyn konde ; en de

ſtyl maar de ſtoffe geſchikt. De Poëzy, en by

zonderlyk over middelmaatige zaaken , vereiſcht

in den ſmaak der oordeelkundige Leezers, dat ze

niet onaardig noch onvermaakelyk zy. Een enkel

rymer kan, zonder een Poëet te zyn , met zyn

maakſel ſtichten, maar geene vernuften verluſtigen.

Men ontmoet hier niet ſlechts ernſtige voorwerpen

berymt , maar ook wel zulke die boertig zyn, en

dt/s
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dus bygebragt worden. Menſchen die de komſt en

den aard der Rymkunde niet verſtaan, begrypen

het oogmerk myner onderneming niet, en oordee

len wegens het gene van hunnen ſmaak niet is,

ongegrond en onkundig, zo'er al geene quaadwill

ge vitzucht onder ſchuilt. Ik ſchreef voor zodaa

nigen niet. Wat recht hebben zy, om ongenoo

digt toe te taſten naar het geene voor hen niet op

gediſcht is, om ſlechts te kieskauwen en te ſmaa

len? Zy verdienen, dat men hen op de kneukels

knille. Maar ik beroepe my op het onzydige en

rechtmaatige vonnis van UU € € , als die weet

dat ik, om de rymrykheid onzer Moedertaal ook

op ſchier rymlooze woorden te toonen , my van

geene andere handelwyze bedienen kon. Terwyl

andere ſchryvers op woorden denken, om voorbe

greepen zaaken naar hun herſenbeeld met te be

ſtempelen, moeſt ik onder 't vloeyen van eene vlugge

ſchryfveder zaaken verzinnen om elk inſchietend

rymwoord tot een ongewrongen zin, binnen de be

perking van een korten regel, te konnen invlyen.

't Komt hier van daan, dat de vragen en bery

mingen niet zelden zyn zonder zamenhang, en af

gebroken van 't een op # ander ſpringen. Zulk

- - >k
6'6746



O P D R A C H T.

eene toevallige verſcheidentheid heeft ook wel haar

vermaak : gelyk de boomen in een weud, die niet

naar een lyn tot ſterren , laanen, enz. geplant

zyn , maar ongeordent uit de natuur tot eene aan

genaame lommer opwaſſen. Komt dan aan ymand

't een of 't ander rym in zin min zaakelyk, ja

zomtyds wel eens als boertig mal voor, 't zal ech

ter geene onwaarheid noch aanſtootelykheid behel

zen. Men bevroede dat het rym my daar toe dringt,

en geene ſtoffe tot iets ernſtigers wilde geven. Laat

gemelyke beriſpers, die altoos wel op een kerfſtof

zouden willen geſproken hebben, eens eene proeve

nemen, of zy zelf zulke onder malkanderen ge

hutzelde ſnipprelappen van allerlei ſlag, wel zin

melyker en zinryker zouden weten 't zamen te flik

ken. Ik durve my verzekert houden, dat UU EE.

myn opzet zullen goedkeuren, en verdedigen tegen

leppige bedillers, uit liefde tot het Konftgenoot

ſchap, waarin ik hope dat UU EE. my mede

verwaardigen zult gunſtig op te nemen, dewylbe

Jſcheidene den goeden wil en de pooging voor de

daad laten gelden. 't Zal my lief zyn , indien

dit den Liefhebberen der Rymkomſt tot eenige uit

ſpanning verſtrekt, en aanleiding geeft tot iets

- vol



OTP: DGRAA CGHGT,

volmaakters. Ik kende in niemand ſpoor treden,

die my dus voorging. 't Is waar, men vind

elders noch wel verſen , die alle op eenen rym

klank eindigen , maar die zyn eenglyk over

woorden. waar op veel te rymen val, en noch

maar ten deele , vermits zelden alles toegepaſt

ZS. w

Ik ſchreef dit werkje als ſpelende , uit lief

hebbery, en om de Rymkunde te toetzen en be

voorderen. Dit zy geſtelt by de Nederduitſche

Spraakkunſt van den Heer A. M00 W€ W, en

andere ; by de Aanmerkingen over de Geſlach

ten van den Heer D. VAAW HOOGSTRAA

TE W , en diergelyke boeken, die tot licht en

bericht van onze Taal- en Rymkunde geſchre

ven zyn. ' Dus mede / by! myne Fakkel , en

Spreekwoorden. Ik hope dat ik ook al iets door

deze ſchriften hier toe zal hebben bygebragt.

Immers dit was myn beoogt doelwit : 't welk

van geen rechtſchapen beminnaar zyner Moeder

taal kan gewraakt worden.

Eenige BTG €V0€G Dé Gé DICHTé W,

gemaakt by 't een of 't ander geval, zullen doen

zien, dat myne rymluſt zich ook wel met een hoog

dra
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dravender ſtyl omtrent byzondere voorwerpen kan

verledigen. Ik ben met zegenwenſch ,

Myne Heeren,

U U. E E. vriend en Dienaar 2

- CA RoLUs TUINMAN.

k

| | | In Middelburg, den eerſten

. . . . . . van de Slachtmaand, 1728.
A - - - ' -, - * -
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PAUSDOM,

TEN TOON GESTELT OP

EEN ONGEWOON

R Y M T O ON E E L.
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V O O R R E D E N. 3

DICHT KUNDIGE LEZE R. ,

Ier hebt gy het ongerymde Paus

# dom met een ongewoonen dichttrant

- % het Rymtooneel ten toon geſtelt.

#| Ik oordeelde my niet ongeoorlooft dat

# met een boertigen ernſt dus te

#Eél behandelen. Men weet hoe de yver

geeſt van Elia hem den Baal dede beſchimpen, tot

overtuiging van de dwaasheid zyner Prieſteren.

Leeſt wat God Zion belaſtte Jeſaia 37 : 22. Ja

dus word van den Heere zelf getuigt Pſalm 2: 3.

Inmiddels brandmerkt de H. Schrift Romen met

den naam van Babel. Zy beſtempelt den Paus als

den Antichriſt, den Menſch der zonde, den Zoon

des verderfs, den valſchen Profeet. De Roomſche

Kerk komt daar in voor onder de verbeelding van de

groote Hoer, en de Moeder der hoereryen, die de

volkeren dronken maakt door haaren gruwelwyn :

gelyk zy zelf is van het bloed der Heiligen. Gods

Woord beſchryft het gebroedzel van den Tegen

chriſt als Springhaanen, Vorſchen, Schorpioenen,

enz. Het noemt zyne leere eene leeringe der Dui

velen, godslaſteringe, enz. Ik zeg derhalven hier

achter niets anders, dan het geene de rechtzinnige
A 2 Gods
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Godsgeleerden eenpaarig toeſtemmen, en dat de an

dervinding bewaarheid, en verder beveſtigen zal.

Of ik aan 't Pausdom hier iets ten onrecht verwy

te , of optichte , ſtel ik aan het oordeel van alle,

die oogen in het hoofd hebben. Myn hertenwenſch

is, dat ook dit dienen mag tot inkeer van verleide,

en afkeer van zulke, die noch buiten deze zielſtrik

ken zyn. Het zy mede tot een ſtaaltje van den

overvloed, waar mede onze Moedertaal welgepaſte

rymwoorden uitlevert, ook wel op zulke, die ſchier

onberymbaar ſchynen. Men zal de zelve letteren

daar in wel herhaalt vinden , maar altoos met

eenige verſcheidenheid van zin: 't zy dat een naam

of woord meer beteekeningen heeft, of dat die bei

de met de zelve boekſtaven uitgedrukt worden.

God make Babel verder te ſchande, en bouwe Salems

muuren op de puinhoopen van het zelve.

HET
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P A U S D O M.

DE PAUS VAN R OM EN.

Vrage.

At rymt gy op den Paus van Romen?

Antwoord,

't Is Chriſtus vyand, en der vroomen.

Het Beeſt ten afgrond uitgekomen,

#| Doe God den Satan ging onttoomen.

Hy blykt de Tegenchriſt volkomen,

Hy heeft de waarheid weggenomen,

Bezwalkt door helputs rook en doomen,

En voed met draf van menſchendroomen,

Daar niemand heil door heeft bekomen.

Dat heeft de volken ingenomen.

Dus, gaf men hem de wereldtoomen.

Hy zoekt de wei niet , maar de roomen,

En beurzenvangſt als viſch te gromen.

Wat heeft hy martelbloed doen ſtroomen,

't Geen voor Gods throon noch op komt doomen ?

Doch, knielden Keizers aan zyn zoomen, -

De grootſte zelf niet uitgenomen,

Gods Helden ſtonden vaſt als boomen.

Hun tong en pen deé Romen ſchroomen.

's Paus blixems ſchrik heeft afgenomen.
God
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God zal dien wrevel voort betoomen,

En Babels val doen zeker komen.

Al zit die Hoer op veele ſtroomen,

Hoe veilig zy haar throon mag droomen,

Hoe vry van ploffingen en ſchroomen.

De tekens worden al vernomen.

Zy zal ontroeyen, noch ontboomen.

Daar God vervolgt, is geen ontkomen.

O geen verſchooning is er, zo men

Zich nu in 't uitgaan draagt als loomen.

Hier geld geen dubben, noch geen kloomen,

Hier baat geen lappen, noch geen zoomen,

Vermits 't blanketzel is benomen.

Laat Neven pleiten voor die Oomen,

Ik ſcheide van den Paus van Romen.

DE H E I LI GE v A DE R.

Vrage.

Wat rymt gy van den Heiligen Vader ?

Antwoord.

Hy is een volle dwaling-ader,

En ſlechts door zwynendraf verzaader.

Wel zoekt dan ymand raad en daad'er ?
Men vind hem allezins beſchader.

Hoe dikwyls was hy een verraader?

Een huichelvriend, en trouwverſmaderA

aIl
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Aan Judas, dan aan Petrus, nader ?

O dat men 't eeuw-verhaal doorblader':

Wie was tot grooterſnoodheid raader?

Wie kent een vuiler euveldaader?

Hy word hoe ouder noch hoe quaader.

Wacht nu niets beters, ſchoon wat ſpaader.

't Ontwonden kluwen toont den draad'er.

't Is geen geheim meer voor een raader.

Verlaat den Antichriſt te gader,

Dien zwaaren menſchen-jok oplaader.

In 't bloed der heiligen een bader.

In 's Heeren wyngaard zwyn en ſpader.

In 't vagevuur een zieltjes-braader,

Op dat zyn beurze geld vergader’.

't Is tyd dat Kerks verloſſing nader'.

Noemt helſch, niet heilig,# Vader.

D E KA R D IN A A L E N.

Vrage.

WA. rymt gy op de Kardinaalen?

Antwoord...

Dat zy met roode hoeden praalen,

En mantelrokken als koraalen,

Hen beter paſſend', dan de vaalen,

Tot bloedvlag voor die Admiraalen.

## woonen als in Konings zaalen,
d

ar zyn van vrouwen geen gemaalen.
r HOC
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-------------------

Hoe prachtig zyn hunn avondmaalen?

Als zy de gaſten grootſch onthaalen,

Met pronk van# en bokaalen,

En dienaars menig in getalen:

't Geen wel een Vorſt niet op kan halen.

Hun# trotsheid heeft geen paalen,

Wie kan die recht naar 't leven malen ?

Men vind hen meé by ſpel en baalen,

En daar men zwelgt uit volle ſchaalen ,

Niet ſlechts een reis, maar menigmaalen.

De leeken moeten 't doch betalen

Met Roozenobels en Reaalen,

En dokken 't geld op als in baalen.

Men laat voor doyers hen de ſchaalen,

En voor het geld de leêge maalen.

Dus geven Duitſchers, en ook Walen,

Ja meê de moffen van Weſtfalen,

Zo wel de ryken, als de kaalen,

Zo wel de vetten, als de ſchraalen.

En willen die in 't geven dralen,

Men zal 't wel met geweld onthalen.

Wat zyn er onder hen kabaalen?

Hun oor vermaakt zich door chooraalen,

Die zingen als de nachtegaalen,

Zo in Latyn, als andere taalen.

Gods Schrift zal niets van hen verhalen.

Dies dulden zy ook geen vertaalen ,

Het geen zy bitzig overhalen.

Hun magt komt van den Paus afdalen.

Zyn wind doet hunnen molen malen

Hun water loopt door zyn kanaalen. H

UlIR
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Hun potten hangen aan zyn haalen:

Wyl 't zyne wetten zo bevalen,

Maar die de menſchen blind doen dwalen,

Als ſpoorloos, over berg en dalen.

Dat doet hen zielenſchaé behalen,

Die niemand immer kan herhalen.

Wat dunkt u doch van zulke ſtaalen ?

Genezen zy de kerkenquaalen,

Die 't Roode Beeſt de Hoere zaalen ?

Wie dat daar van verwacht, zal faalen.

Wat mag er in zyn herſſens malen ? .

't Is 't paard van Troyen in te halen,

Hoe opgeſmukt met toom en zaalen.

Zy zyn te licht in 's Heeren ſchaalen.

Die laten zich niet over halen

Door pracht, en klinkende metaalen,

## Stolen, Pectoraalen.

Wie zou niet in dien tooi verdwalen ?

God gruwelt doch van zulke praalen,

Hoe zy in menſchen oogen ſtraalen.

O laat ze 't zeil in top ophalen,

En meſten zich met die onthaalen:

Hun hoogheid zal met Romen dalen.

Hoe zeer die Hoer mag zegepraalen,

Haar peerlen blyken glaze#
Haar toverwyn is aan 't verſchaalen.

Al ſtonden zy zo vaſt als palen,

Al konden zy zich als verſtaalen,

Al wrongen zy zich ſchoon als aalen,

Al ſprongen zy gelyk garnaalen.

O wee, die Jeſus 't zyn onthalen !
B Gods
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Heeft ymand zig daar toe begeven,

Gods hand kan licht hen achterhalen,

Hy zal de wyz en tyd bepaalen.

Zy mag op Zions breſſen ſmaalen.

God zal dat eens doen adem halen. '

De Heilzon geeft genezingſtraalen.

Laat Romen naar die quanten taalen :

Zegt: Weg met al de Kardinaalen.

K L O O ST ER L EV E N..

Vrage.

V V at rymt gy op het Klooſterleven ?

Antwoord.

't Is in Gods woord niet voorgeſchreven,

Wat 't Paapendom al voor mag geven.

Dat zoeken die voor arbeid beven,

En leui en lekker willen leven,

Of zyn door bygeloof gedreven.

Verdienſte word daar hoog verheven.

O bind doch in die trotsheids reven.

De zonde word niet afgewreven

Door paternoſters zes of zeven.

Dat klooſterwied zy uitgereven.

Laat dat voor reuën en voor teven.

Geen wannen baaten, noch geen zeven.

't Is 's hemels weg niet, maar daar neven:

Dus wandelt men door helledreeven.
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Hy was er beter uit gebleven.

Daar word ſlechts huichelwerk bedreven.

Wat moogt gy aan de dwaling kleven?

O word in 's Heeren woord bedreven.

Kieſt rechte paden , maar geen ſcheeven.

Gy moogt niet tuſſchen beiden zweven.

O wend naar waarheids kuſt uw ſteven.

Om naar de hemelſtad te ſtreven,

Wat Paapen ook daar tegen keven,

# dat men wierd in 't quaad geſteven.

aar 't klooſterbroedzel zal eens ſneven.

Laat klooſters voor der Pauſen Neven.

Gaat gy daar uit, en 't zy om 't even,

Of deze vlotten, of zy dreven.

Leert, klooſterlingen, liever weven,

En ſcheid dus van het klooſterleven.

A B T E N.

Vrage.

E zeg, wat rymt gy doch op Abten ?

Antwoord.

Zy zyn de hoofden der gekapten,

Het klooſterrot, dat kruinen ſchrapten.

't Zyn vette prooyen, die zy knapten,

Daar alle Moniken naar hapten,

Of zy de ſleutels ook betrapten,

Die dan in ſtrengheids ſchyn verlºpen,
2 OC

-
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Hoe zy voor heenen anders ſnapten,

Hoe nedrig zy hun kovel lapten,

En met een koord vol knoopen ſtapten.

Maar als die prooyen hen ontſnapten,

Hoe treurig keeken die geſchrapten ?

Wat zien ze loens op die 't hen papten?

O dat Gods byl die Abten kapten, .

Die naar den mond van Romen klapten ,

En in die waaren koopmanſchapten,

Die zy uit Babels vaten tapten !

O die bedriegers zyn doortrapten.

Al lang genoeg gerymt op Abten.

M O N N I K.

Vrage.

Ik eiſch nu rymen op een Monnik.

Andwoord.

Die zou ik u wel zeggen, kon ik.

Kan 't ymand beter doen, dat gon ik.

En van die lammer rymde, won ik.

Gewis geen ſlechter rymweb ſpon ik.

Doch naar dat het gebrouw is, ton ik.

Vraagt gy wat# dan begon ik,

Een beter ſtof van rym verzon ik.

, Wat is er ſlimmer dan een Monnik?

MON--
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M. o N 1 K s K A P P E N.

Vrage.

V V at rymt gy doch op Monnikskappen?

Antwoord,

Men moeſt met voeten die vertrappen.

Zy dekken die als exters klappen,

En twee en twee het land door ſtappen,

Daar zy met hun gebedel ſnappen,

Als of men zweepen hoorde klappen.

Hun bekken gaan als Laz'rus klappen,

Met zakken op hun rug, en nappen,

Terwyl zy langs de deuren trappen,

En daar naar groote brokken happen,

En 't beſt uit kraanen, of uit tappen.

't Is niet te doen om leur of lappen.

Hen hangt de lip om grut of pappen.

Men moet van 't Paters vaatje tappen,

Gevult van deêlſte druivenkrappen.

Hun roode neus komt van die ſappen,

Als zy die door hun keelen lappen,

En dus malkandren niet beklappen.

Geef hen wat lekkers om te knappen,

Met groote hompen, en met happen.

Snyd van het vleeſch de beſte krappen:

#'t zal u uit hun gunſt doen ſchrappen.

Zy laten, waar zy komen, ſtappen,

En veilen Babels koopmanſchappen,
Die
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Die zy wat weten op te pappen,

Voor die wel graag een Misje knappen.

Zy weten d'oude pels te lappen.

. In dezen handel zyn zy rappen.

Geen makelaars zyn zulke knappen:

Waar door zy klooſterwinſt betrappen,

En met het volk noch ginnegappen,

Wanneer zy hen den buidel ſchrappen,

En 's werelds vetſte deel opſnappen.

Maar ô dat touwtje zal eens knappen!

Men ziet hun# tucht verſlappen,

Al ſchynen hunne halzen ſlappen.

Zy dingen mee naar meeſterſchappen,

En ſtaan naar d'allerhoogſte trappen,

Hoe zeer ontbloot van wetenſchappen.

Vergaapt u niet aan hun geklappen.

Ziet op hun horens naar de krappen.

Gy moet voor hen de deur toeflappen.

't Zyn doornen, die men uit moet kappen.

Zy zullen 't oordeel niet ontſnappen.

Dat nadert al met# ſtappen.

Gods byl geeft haaſt de laatſte kappen.

O trekt dan uit de Monnikskappen.

MON
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M o N N 1 K s K O O R D E.

Vrage.

VV, rymt gy op een Monnikskoorde ?

Antwoord,

'k Zeg dat die om hun keel behoorde.

Zy treff” die zwynen door den zwoorde,

Om dat ze menig ziel vermoordde,

Die in den Paapen drek verſmoorde,

Zo elders, als in dezen oorde:

Wyl hen die huichelſchyn bekoorde,

Die daar een voſſenvel om boorde.

t'Is billyk, dat hem dit verſtoorde,

Wie 't huichelſpel ten grond doorboorde,

En vlytig 't heilig Boek naſpoorde.

Dat eiſcht God ook in zynen Woorde.

't Is quaad, dat ymand dit verſloorde.

O dat Gods yvergeeſt eens ſpoorde,

Dat men die klooſterneſten ſtoorde !

Brengt hier toe al 't geſchut te boorde.

Ach ! dat men Babels val eens hoorde.

Wiens ploeg de Kerk zo lang doorvoorde !

Zy ſchenkt haar kroes noch tot den boorde.

O dat God Zions muuren ſchoorde,

En Romens roof weêr ontaanboorde !

Hangt aan de galg de Monikskoorde. .

B A--
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B A G Y N E N.

Vrage.

VV, kont gy rymen op Bagynen ?

Antwoord

Al dragen zy gewaad van lynen,

En hulſels ſchier gelyk fluwynen,

Zo wit als waren 't Serafynen,

En van de rei der Cherubynen:

Al dragen zy geknoopte lynen,

En paternoſters met douzynen, g

Al buigen zy gelyk balynen; .

Hoe zy voor kruis en beelden grynen,

Al ſpelen zy zo zeer de fynen,

En maken duizend huichelmynen:

Zy zyn niet heilig, als zy ſchynen.

't Zyn dochteren der Filiſtynen, -

O mogt de zon 't eens al beſchynen

Het geen bedekt word door gordynen,

Hoe zy malkandren wel begrynen,

En met geveinſtheid ondermynen,

Gelyk de mollen en konynen, -

Hoe haat en nyd haar wel doet quynen:

Hoe zou ſchynheiligheid verdwynen

Het middelpunt van al die lynen,

Gelyk de nacht voor#n ?

Hoé bloosden zy als karmozynen?

Wie zou de waar van Romen mynen?

't Geen

,
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't Geen eerſt wat kittelt, zal haaſt ſchrynen,

Ik waarſchouw daar voor al de mynen,

En God behoed ook al de zynen.

Wat zoekt men ſchat in klooſtermynen?

O die zyn Babels ravelynen.

Men zal zich dat vergeefs verpynen.

Een Mishoop levert geen robynen.

Wat zoekt m 'er zielenmediçynen?

Men vind'er maar berouw en pynen,

En winkels niet dan van venynen,

Doch Pater lekkerny en wynen,

Banketten, taarten, en razynen,

Bewaart in doozen, en in ſchrynen.

Maakt zulke neſten tot woeſtynen.

Laat haar in 't ſpinhuis gaaren twynen.

Hult jonge kindren met begynen.

Voed liever, dan Bagynen, zwynen.

Die geven voordeel: geen Bagynen.

IN O N N E N.

Vrage. V

Wat rymſtof hebt gy op de Nonnen?

Antwoord.

Zy komen over al geronnen,

Op dat ze Romen zieltjes wonnen.

O dat zy in het tuchthuis ſponnen,

En werkten kanten en galonnen!

C Hoe
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Hoe zeer zy ook daar over gronnen.

Wat dunkt u ? Is 't niet wel verzonnen?

Indien zy 's morgens vroeg begonnen,

Haar taak was af noch by der zonnen,

Dan zouden zy voort ruſten konnen.

Ik wil haar dat dan niet misgonnen.

Wat heeft het Pausdom#nen

Wat gruwelwyn met volle tonnen !

Men noemt geſneden zeugen nonnen.

Zo paſt dan 't verkenskot aan Nonnen.

D O M IN I K A A N E N..

Vrage.

W at rymt gy op Dominikaanen?

Antwoord.

Gewis die zyn al vreemde haanen,

Veel meer dan menig wel zou waanen,

Die 't ſpoor naar Babel vlytig baanen,

Met hun geſpan de Franciskaanen. -

Zy werven Pauſen onderdaanen,

Tot Mooren toe, en Indiaanen.

Al waren 't reuzen, of ook naanen.

Zy waken voor den Paus als kraanen.

Waar voor zy dik de boter ſpaanen,

En tappen wyn uit groote kraanen,

Met gantſche ſtoopen, en met vaanen,

Voor roodgeneusde Tyberzwaanen. Z

-
y
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Zy zyn als muizen in Gods graanen.

Verwekkers van de kerk-orkaanen.

Ik moet daar tegen elk vermaanen,

Men noem die Geus, of Lutheraanen,

Hy ſpiegel zich aan voorgegaanen.

O treé niet meé op zulke baanen.

O wandel niet in zulke laanen.

Dat koſt u naberouw en traanen,

En 't zal de Waarheidzon doen taanen,

Gelyk de Turkſche halvemaanen.

Maar volg gy Jeſus zegevaanen. -

Hy zal om zyn talenten maanen.

O wyk van 's Duivels kapellaanen.

Diesſcheid u van Dominikaanen.

J E s U Y TE N.

Vrage.

Men denkt gy om geen Jeſuyten?

- - Antwoord.

Laat niemant die aan Jeſu wyten.

O dat zyn rechte hypokryten,

Niets minder dan Iſraëlyten.

Schuwt dat geſpuis, ô Zionyten,

Zy zyn een rot van Eſauyten.

In zedenleer als Sodomyten,

In hun gedrag Iſmaëlyten,

De laatſte drek van 's Duivels dryten.

C 2 Hun
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Hun werk is Babels waar te ſlyten,

Daar zy de wereld door beſch....

't Zyn wolven, die Gods ſchaapen byten,

Ja! 't vleeſch wel aan een brandſtaak fryten.

Men ſtookte 't hout met gantſche myten,

Ei hoort hen eens op Geuzen kryten,

En laſterleugens valſch verwyten,

Terwyl zy tegen waarheid wryten. -

't Zyn mollen, motten, maaden , myten.

Zy zyn 't die 't Chriſtendom verryten,

En jammerlyk van een doen ſplyten,

Met ongeneesb're tuſſchenwydten,

Die zy geſtadig open byten,

Die Vorſten afval zich bevlyten. &

## ſchraagen 'sPauſen Stoel voor 't ſlyten,

aar Chriſtus zal dien nederſmyten,

Hoe zeer het dat gebroed mag ſpyten,

En hoe het huilen mag en kryten

't Zyn peſten, die zo ſnood zich quyten,

Het quaad verniſſen en bekryten, :

En daar ook Prinſſen in konfyten. - -

O waren zy alom bandyten!

Geeft hen geen hellers, noch geen myten,

Rymt dit niet wel op Jeſuyten? "

M IS
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M I S S E.

Vrage.

W., zoud gy rymen op de Miſſe?

Antwoord.

O quam zy in vergeteniſſe !

Zoekt een dwalingbron ? zy is ze,

En# geſmeed in 's Duivels ſmiſſe,

Op dat'er martelbloed om ſiſſe.

V# haar als ſlang of hagediſſe,

En myd verderf- en doemeniſſe.

O dat het Pausdom die verniſſe,

De Miſſen in veel ſoorten ſpliſſe,

En 't monſter aanhang als een kliſſe,

Al vaſter dan door band of liſſe:

God geeft haar geen getuigeniſſe,

Noch in zyn woord, noch in 't gewiſſe,

Dat zy de zondenſchuld uitwiſſe,

En van Gods gunſt ons vergewiſſe,

Het geen de ziel in angſt verfriſſe:

Want Gods beloften zyn gewiſſe.

Dat Romen brood voor vleeſch opdiſſe:

O dat zich niemand dus vergiſſe,

Op dat hy 't Levensbrood niet miſſe,

En achter 't net dus niet en viſſe. -

De Mis geeft veelzins ergerniſſe.

Maar wacht! Haar roé ligt in de piſſe.

O dat Gods woord 't geſchil beſliſſe!

Dan blykt de gruwel van de Miſſe.
PAA-
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P A A P E N.

Vrage.

W., rymt gy in 't gemeen op Paapen?

Antwoord.

't Is met die gaſten ſlecht geſchapen.

Aan Babels toren hangt hun wapen.

Zy villen hun verblinde ſchaapen,

Die dom naar hunne woorden gaapen,

Hoe ongerymt, en hoe wanſchapen.

Hun werk is over al te rapen,

En wat zy konnen t'zaam te ſchrapen.

Dat rot verſtaat zich op het kaapen.

Zy mogen by geen vrouwen ſlaapen.

Wie zal er borg zyn voor die knaapen?

Hun Mis- doen is een ſpel van aapen.

Hun Broodgod, als een ſchyf van raapen,

Die door vyf woorden is geſchapen.

Dit wil noch 't Avondmaal naaapen.

Dat yder zich daar tegen wapen,

En draag voor Waarheid zich rechtſchapen,

Dit rymt op ongerymde Paapen.

De



PA U S D O M. 23'

DE M I S P A A P.

Vrage.

W at zoud gy rymen op een Mispaap?

Antwoord.

'k Zou zeggen, doe niet langer. Mis, Paap:

Want, ô gy zyt het ſpoor heel mis, Paap.

Dek liever uwe kruin met mis, Paap.

Al hangt gy 't aan gelyk een klis, Paap.

O dat de# 't # beſliſſ”, Paap.

Gy maakt een Afgod, 't is gewis, Paap.

't Bakyzer is uw Godenſmis, Paap.

Het outer is uw Meelgodsdis,# 9

Maar 't gaat geheel u buiten # o -

Die Ouwel is noch vlees, noch vis, Paap.

O dat men die nooit op en diſſº, Paap.

Dat geeft aan menig ergernis, Paap.

Hier baat geen haak, noch ook geen lis, Paap,

Of dat men 't touwtje fyntjes ſpliſſ”, Paap,

Maar dat m 'er hert en mond van wiſſ”, Paap,

En vliê 't als ſlang, of hagedis, Paap,

Hoe zeer gedoken in het lis, #:
Op dat men achter 't net niet viſſ”, Paap.

Doch wacht! de roè ligt in de pis, Paap,

Al boogt gy als een teenen wis, Paap.

Dat Romen al haar honden hiſſ”, Paap,

En Babel 't werrekloên vertiſſ”, Paap,

Dat martelbloed in 't branden ſiſſ', #p,
Gods
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Gods Waarheid duurt al even fris, Paap,

Gelyk het noch op heden is, Paap.

Weg met blanketſel en vernis, Paap.

Ik ben al moede van den Mispaap.

M 1 s GE w A A DE N.

Vrage.

w \ at rymt gy op de Misgewaaden?

Antwoord.

Zy zyn van koſtelyke draaden,

Klet goud en kanten overladen.

Doch niet bekent in heil'ge bladen. "

Wie zou al die geheimen raaden ,

Ook tot de ## looi en naaden,

Verdicht op Jeſus# 5

Maar als een Misvond te verſmaden,

En loochenleer van zyn genaden.

Daar is geen brood, dat kan verzaaden :

Maar Babels oven bakt die vladen.

Een Misoogſt groeit van zulke zaaden.

De Miskar rolt op zulke raden.

Maar Miskraam kan niet wel geraden.

Het ſchip verzeilt men op die graden.

Ik zou #n Mispaap ernſtig raaden,

Dat hy ze laat voor mot en maaden,

Al waſcht men die in Roomſche baden:

En dat hy om den koſt leer' ſpaden,
OC



p A U s D o M. 25

Hoe zeer zyn makkers daar op ſmaaden.

Dat zal geen Misſchuld op hem laden.

Wie kan dien dwalin # doorwaden.

Die leugenleer heeft # noch kaaden.

Wat ſpruiten uit die Misleer quaaden,

Zo by de vroegen, als de#
Die zulk een dwalingſpoor betraden?

Hoe word Gods Waarheid daar verraden?

't Geen Babels Hoer in bloed deê baden.

Hoe zag men hangen, koppen, braaden,

Die ſlechts om Schriftbetooging baden?

O mogt die waar aan niemand gaden!

Nooit kom myn ziel in zulke raaden.

Nooit treé myn voet op zulke paden.

Het zou aan ziel en lichaam ſchaden.

Die wys is, laat het zich ontraaden. . . .

Laat Roomſche lippen die ſaladen.

Volg goeden raad, verlaat den quaaden.

Schuw echt met zulke huwlyksgaden.

Of wis gy zyt niet wel beraden.

O laat dien tooi voor Babels laaden.

Sta gy naar Jeſus Bruids giraaden.

Zeg: Paap, ſchud uit uw Misgewaaden.'
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A L T A A R B N.

Vrage.

WA. zoud gy rymen op Altaaren?

Antwoord.

Die waren niet in d'eerſte jaaren,

En lang noch ongehoorde maaren.

Men ziet daar pop en kandelaaren.

Daar komt een Mispaap voor ſtaan waaren,

Hy ſteld voor Tyrus Hoer de ſnaaren,

Om Mis te zingen voor de haaren,

Hy maakt in 't Misgewaad gebaaren-,

Bequaam om kindren te vervaren.

Ik hoorde liever koeyen blaaren, -

Belachlyk gaat hy dit zo klaaren, -

Als of het al geheimen waren, , .

Maar dus verkoopt hy Roomſche waaren,

Tot winſt van Babels handelaaren. "

Dat zend alom zyn makelaaren, 2 -

En uit Legenden redenaaren, 2 r.

Met lokaas voor die hengelaaren, :
Ter viſchvangſt voor des Tvbers kaaren,

In Babels uithangbord zyn ſchaaren,

Om geld in menigt te vergaêren,

Met gantſche goud- en zilverbaaren.

't Gelykt die dorre korenairen.

Hy vangt de zielen in zyn garen,

Als afgerechte vogelaaren.

Daar ſtaat het volk met gantſche ſchaar, o

- O
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Zo ryken, als ook bedelaaren,

T'wyl kaarſen branden by den klaaren,

Om daar van verren op te ſtaaren,

Met borſtgeklop als tollenaaren,

En knielt voor d'Ouwel met malkaêren.

Dus ziet m”er afgodsdienſt meê paaren,

Zo lynrecht tegen d'heilige Blaéren.

Wien ryzen niet van ſchrik de hairen?

Wiens bloed verkruipt niet in zyn aêren?

O. weg met zulke beuzelaaren

Die 't volk met menſchen jok bezwaaren.

Zy zyn voor waarheidlievers naaren.

Wat kan die leer al gruwel baaren!

Wat maakte die al martelaaren,

Als aan de waarheid ſchuldenaaren,

Uit prang van hun gemoedsbezwaaren!

Hun aſch bragt dat Egypten blaêren,

En ſtoof door alle beukelaaren,

Onheelbaar voor die tovenaaren,

Voor Hallen, en voor Kevelaaren,

En Paternoſterprevelaaren.

Wat dwaalleer kan dat evenaaren,

Al zocht men die met een lantaren ?

En echter heeft men dit zo garen,

Schoon niemand daar by wel kan varen.

Of zyn'er wyzer, die zyn raaren.

O quam de wereld tot bedaaren!

Naar boven, Hemel-adelaaren !

O kavelt tyd met oyevaaren.

Wie een Altaar wil, kiez’ den waaren,

Dien Paulus duidlyk ging verklaaren.

D 2 Elk
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Maar ziet men zo men moeſt, men grouwt'er,

En tot verfoeyings blyk, men ſpouwt'er.

Die by het Outer blyft, verouder.

Maar# gy in Gods Kerk, zo hou't'er.

't Is Jeſus Bruid, Hy ondertrouwt'er.

En volgens 't Heilverbond, hy houwt 'er

O toetſt de waarheid, en ontvouwt'er,

Dan vind gy heil en zielbehoud'er.

Maar och ! het yvervuur verkoud'er. -

Men ſtell' dit rymſel op het Outer. | |

D E M E E L GO D.

- Vrage. 2 -

V V at zegt de Mispaap van den Meelgod?

-
Antwoord.

Hy zegt, die Ouwel is geheel God. .

Daar is van voetzool tot den ſchêel God.

En breekt men dien, is yder deel God.

De Mis-çiboor is tot kaſteel God.

Men ſluit daar op, in zyn rondeel, God.

Daar pronkt met goud en met juweel God.

Dus vormt en bakt men zich van meel God,

En ſlikt in 't Misdoen door zyn keel God.

Is wyn met brokſel geen kandeelgod?

Dien God verkoopt hy voor een geel God,

'k Meen goud. Dus maakt hy hem ten ſpeelgº:
' Als
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Als had hy in zyn Mis-gareel God,

En was als peper of kaneel God.

En echter dat is Romens ſtreelgod.
Wat dunkt u? Is dat niet een eël God?

Zo wel is ook een bezemſteel God.

Is die zo menig is, geen veelgod? . .

Die dat niet merkt, beziet wel ſcheel God.

Verlaat doch nooit door dat## God.

Rehaagt een orgel of een veêl God?

Gevalt een beeld of tafereel God? -

En paait de Mis-pronk, of fluweel, God?

Neen': meer behaagt een linnen keêl God.

Men zoek in 's Hemels luſtprieel God.

Daar trekk' ons met zyn liefdezeel God,

O! Romens ouweldienſt verveelt God.

Trotſt Babel door haar bouw-trouweel God,

't Ontbreekt aan moker noch houweel God'.

De bres van Zions muuren heel God.

Vermag een dief ook dat hy ſteel God?

Daar komt een muis: ò bergt den Meelgod.

D E B R o o D G o D.

W Page

elrymdoch ookeens op den Broodgod.

- * - ' Antwoord

Q onze God die is een groot God.

De Zoon is in zyn Vaders ſchoot God,
V
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Hy zit ook boven 't werelds kloot God. ,,

Geen aard, noch hemel zelf, beſloot God,

Hoe heeft de Paap dan in zyn poot God,

Die voor den offerpenning bood God,

En in de Mis-gibori ſloot God? | | | | |

Hoe ſlokt hy door zyn nauwen ſtroot God?

Hoe glyd door zulk een vuile goot God?

Die gruwelleer onteert te ſnood God.

Acht Romen dus een ſtukje brood God,

't Verwyte Egypten niet: Gy poot God.

Dan vat de dop ook van een noot God.”

Dan weegt al minder dan een loot God. -

O uit geen deeggebakſel ſproot God.

Gewis, men bakte noch men zood God. .

Niet meerder word uit meel, dan lood, God.

Niet meer is, ouwel, dan karoot, God.

Zo weinig is ook wit, als rood, God. »

Men#

Zo wel is ook een jongens koot God.

Geen lichaams mond noch maag genoot God.

Tot geeſtelyke ſpyze nood God,

En daar toe zend noch bood op bood God.

Hier op onthaalt zyn gunſtgenoot God.

De Mis- leer loochent in zyn dood God.

Dat meel is droog, en bloed vergoot God.

Een bloed- en waterſtroom ontvloot God.

Den ouwel- afgodsdienſt verbood God.

En zulk een offergaaf verſtoot God.

Dat gantſche Mis- gebaar verdroot God.

't# huichelhert ontbloot God. D

Vergeefs t zulk een in den nood God.

noch ſnyd tot ſtuk, of moot, God.

En
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En niemands misbedryf ontvlood God.

Den val des Antichriſts beſloot God

O # ontvlucht met ſchip noch boot God,

En hy ontſchuilt in haag noch ſloot God.
Verwacht gelyk een blixemſchoot God

Maar voegt geen Kaasgod by een Broodgod?

, O M D R A G T.

Vrage. - -

Wat rymt gy op des Broodgods Omdragt?

Antwoord.

Ik zeg, die is der Paapen domdragt,

Om volgers en om kykers dromdragt.

Hier is niets rechts, 't is daar om kromdragt.

't Is zonder leven, daarom ſtomdragt.

Het is maar ſchyn, en daarom momdragt.

Verlaat dan alle dezen Omdragt.

P A U S B U L L E N.

Vrage.

VV, rymt gy op der Pauſen Bullen?

Antwoord.

Die dienen om zyn beurs te vullen,

Ten koſte van die ſlechte ſullen, e

- E Die
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Die daar hun geld voor quiſten zullen,

Dan konnen d'aflaatkramers ſmullen,

En pooyen wyn uit groote pullen,

# ondertuſſchen zyn 't maar prullen,

En Babels voddenmarkts palullen,

Schoon opgepronkt met lood en krullen.

En of z”er voor als leeuwen brullen,

En 't volk wat weten op te hullen,

Brengt die by kinderen met lullen,

Of in het zothuis, by de dullen.

Al zien de Paapen ſtuurs, als bullen.

Zy gelden doch niet meer, dan nullen.

Maakt peperhuisjes van die Bullen.

O F FE R K I s T E N.

Vrage.

W. rymt gy doch op Offerkiſten?
-

Antwoord. | | | | |

Die vult de Paus door duizend liſten 9

Die zyne makelaars verniſten, ' .-

Met wiſſer konſt, dan alchymiſten.

Dat kan den Paus zyn beurs doen giſten,

En 't meſt die dezen draf opdiſten,

Zo dat ze 't goud met ſtapels kiſten. -

Wat moogt gy dus uw geld verquiſten,

Aan die het aan den wand verpiſten ?

O dat de menſchen dit eens wiſten ?

Hoe zeer zy touw en netten ſpliſten,

Het zou vergeefs zyn, dat zy viſten,
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Al ſpeelden klok en organiſten,

Met krans en tuilen van bloemiſten,

Wanneer geen nevels 't oog bemiſten.

O 't ging dan anders dan zy giſten.

Men weet hoe zy hunn honden hiſten,

En koolen van het bloed wel ſiſten,

't Geen wierd geſtort van menig Chriſten,

Dien Gods vertrooſtingen verfriſten,

En traanen van zyn oogen wiſten.

God gaf dat zy hun doelwit miſten,

Om de Schriften dit beſliſten.

Tot voordeel van de Kalviniſten,

Die Babels tolken maar vertiſten.

'k Beſluit: O ſluit die Offerkiſten.

B A N B L I K S E M.

- --

Vrage.

V reeſt gy geen Vatikaanſchen Blikſem ?

Antwoord,

O neen, maar ik belach goed ſchiks 'em.

Meld wat gerammels en gebliksem,

De wereld ziet met weynig ſchriks 'em.

Wat ſcherpt de Paus met veel gefliks 'em?

Gaf Chriſtus zo veel albeſchiks'em ?

Zyn magt is van den Draak: ontwrik z 'em.

oem krachteloos en dom dien blikſem.

Ik gebruik de vryheid van hier 'em te

ſchryven voor hem: gelyk geſchied in

- 'et voor het, 'er voor haar, enz.

- E 2 KAL
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, , 2', '. f. | | | |A.

K A L v I N I s T E N.

Vrage. | | |

Bennº met rym op Kalviniſten.

Antwoord. - - -
2 " , . . . »

Dien ſmaadnaam geven hen Papiſten. * .

Noem zulk een een Hervormden Chriſten,,

Die Romens leugenleer betwiſten, -

Gelyk de ſchriften dat beſliſten. 1 -

Zy zyn 't, die 't vagevuur uitpiſten,

Waar in de zieltjes gloeyend ſiſten,

Den oven van die alchymiſten, -

Waar door ze 't Mis-gewin ook miſten,

Waar aan er veel hun geld verquiſten.

Z'ontvloden Babels dwang en liſten,

Hoe loos haar dienaars die verniſten, º

Wat laſterkladden zy ook kliſten, ºf

Die haaren onkruid-akker miſtten,

En 't al verwerden en vertiſtten :

T'wyl Tyrus netten zielen viſten,

De Jood en Turk de waarheid miſten,

Geen Heidenen daar iets van wiſten,

Verleiders 't Chriſtendom zo ſpliſten,

Die draf voor kindrenbrood opdiſten,

De tweedragt herten dede giſten,

En afgronds dampen 't oog bemiſten. G

C- -
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Gelukkig die zich niet vergiſten ! . . . .

Hun pand is veilig in# kiſten,

Wat# haaters daar op hiſten.

Hoe vrolyk zyn de vergewiſten !

Wie traanoogt, als Gods handen wiſchten?

Wie is er mat, als die verfriſten ?

Dit leert Kalvyn de Kalviniſten.

KE T T E R.

Vrage.

Ryne en oegift noch op Ketter.

G -

Antwoord.

't Is een verdraayer van Gods Letter,

Een breinverdichtzels uittrompetter,

Tot zielenmoord een tongpooks wetter,

En door verkeering een beſmetter. . .

Men hoort geſtadig zyn geſchetter: # .

Komt hier: ik leer de waarheid netter: '

Doch alles is vergift en etter.

O ſtopt uw oor voor dit gequetter.

Het is een zotten doorngeknetter, 2 % .
En zielverleiders tonggekletter. i

Hy is des Duivels zetelzetter,

En Jeſus Koningryks beletter,

Een leugenvriend en tegenwetter.'

Gewin en welluſt maakt hem vetter.. -

Maar



H E T o N GE RY M DE

Maar wacht dat hem Gods wraak verpletter,

Elk zy gewaarſchouwt, en opletter.

O vlied gelyk een ſlang den Ketter. ..
r - - ſo I co

LI B ER T Y N E N.
-- -- r, -

- - - - -

Vrage.

Rºn voor het laatſt op Libertynen.

Antwoord.

Zy wroeten alles om als zwynen. . - .

Waar dat gebroedzel komt verſchynen, ".

Moet al wat eerlyk is, verdwynen.

Die peſt doet Land en Kerke quynen,

Wyl zy die heilloos ondermynen. . .

Maar God bewaart en kent de zynen. -

Zy zyn verſtrikt in 's Duivels lynen. go tº

Hun gruwelkelk ſchenkt zwymelwynen, 3

En zielvergif door medicynen. · · ·

Het eind is wiſſe hellepynen. | | |

Schoon zy bedrieglyk beter ſchynen,

Ja doen zich noch wel voor als fynen. ,

Dat blykt zo klaar als zonneſchynen. -

Laat niemand dan die waaren mynen:

Maar hoed u voor de Libertynen. -

-

- Ar! - - - - : - - - - -- - - - - -- - - - - * l

SLOT.
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S L O T Z A N G

vA N 'T O N GE RY M DE .

P A U s D o M.

W A A R SC H O U W IN G

VOOR DE

M I S S E L Y K E " M I SS E.

Toon: Prins Robberts mars.

I.

et Mis-doen, en het Mis gedrag,

't Geen menig heeft Mis-lei -

Ten Mis-val, tot op dezen dag,

Uit Mis-pronkt## 9

Ontſteekt een belging in myn geeſt,

Dien 't# Mis-haagt

Van 't Mis-geſtaltig Roomſche Beeſt,

Wiens Mis de Kerk zo plaagt.

2.

't Mis-yvrig Mis-gezanten rot

Mis-dryft, door Mis-dwang, wreed

Ten Mis-weg, volgens 't Mis gebod,

Dat menig mee. Mis-treed,

En word Mis-chriſtent tegen zin.

De Mis-was groeit dus aan,

Door Mis-geweld, of Mis-gewin,

Mis-loon, of Mis-beraên,

. x 3.
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- 3.

De Mis is 's Duivels vuilſte Mis,

Wiens ſtank 't ſchier al verpeſt,

En als een ketters Mis-hoop is.

Een ſmettig dwalingneſt. -

Dus is her gantſche Mis-geſtel,

't Geen# zoen Mis-zaakt,

Afgodery en aapenſpel,

n om en om Mis-maakt. , , . ; -

4. • - ,

Dat Mis-gevormde Mis-gedrogt

Quam laat door Mis-kraam voort,

Mits menig Paus wat heeft Mis-wrocht

Tot deze Mis-geboort': "

O Mis-dragt zonder wedergá! - -

Geen vreemder monſterdier ,

Wierd ooit Mis-teelt in Afrika, , je

Dan door dit Mis-beſtier.

1 º zº 124 - er al of 'V

5.

't Mis-baar, 't Mis-ſtaande Mis-gewaad,

De Mis-gebeerden mee . . . .

En 's Mis-paaps Mis-lyk Mis-gelaat, ,

Mislykt 't geen Jeſus deê ’ ,

In 't eerſt gehouden Avondmaal, | -

Dat ons ten voorbeeld ſtrekt.

Wat zweemt daar naar Mis-taal- en praal?

O 't is er mee gegekt. . . . .

6.
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6.

O Mis-geloof! hoe gantſch verkeert

Is 't Mis-verdichtzel, dat

Een Mis-god en Mis-chriſtus leert,

En waarheid zo Misvat !

't Mis-huisje, 't geen den Mis-koek toont,

En bergt voor rat en muis,

Beſluit niet hem die hier niet woont,

Maar in zyn Vaders huis.

7.

Koopt gy 't Mis-degen Mis-gebak

# » gy# Mis-kocht.

O 't is geen brood. 't Geen u Mis-brak,

Word hier wel dwaas Mis-zocht.

Wat baat Mis-loopen, en Mis-gaan,

Mis-hooren, en Mis-zien?

Geen rotte Mis-pel win j 'er aan ,

Al hoor j 'er 'een , of tien.

8.

O geen verzading vind men daar,

Wyl 't ſlechts een Mis-maal is,

Mis-deelt van drank, dien Heeroom maar

Uitpooit, en 't gaat u Mis.

Hy leegt denM# met een veeg,

En zet dien niet eer neêr:

Dat niemand daar een drop van kreeg,

Al dorſt hy noch zo zeer.

F - 9.

*
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- -- 9. - - - -

Men Miſt door MISSEN 't offerbloed |

Van Jeſus eens geſtort, -

Dat eens ons Mis-doen heeft geboet, - -

En nooit herhaalt en word. . . . . . . .

Schoon 't VMis-ſend' Mis-volk Mis-lyk roemt

Op hun Mis-prieſterdom. . -

Doch 't is zo niet gantſch Mis-genoemt.

't Is, Prieſter, Mis, en dom. " "

I O.

Houd gy 't Mis-ſchepſel voor uw God,

Gy eert 't geen gy niet weet. . . . ,

Die&# t is te bot en zot, 2, - º -

T'aanbidden 't geen men eet. -

Dit deed de blindſte Heiden niet,

Dat hy zyn God opat: s

't Welk echter in de MIS geſchied.

Wat Mis-begryp is dat?

, ºf

II.

Hoe zyn uw oogen zo be-Miſt, " ''

# zo grof Mis-taſt? . . .

't Mis-dunkend Mis verſtand Mis-giſt.

Uw Mis-# is dus vaſt. ,,

Het geen# ſmaakt, en voelt, en ziet,

Gelykt naar vleeſch, noch bloed, " " ,

Brood was 't, en is 't, en anders niet,

Gelyk 't ook blyven moet. - -

o '.. I 2,

ſ
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I2.

O Antichriſt, die 's Heeren Dis

Niet kont met vlees en bloed

Stoffeeren door uw leugen-Mis,

En brood en wyn weg doet:

Uw Mis-gunſt neemt 't geen Jeſus gaf

Die kerkroof is te groot.

Gy voed voor brood met ſchuim en draf,

Van reuk en ſmaak ontbloot.

13.

Wat wend gy voor, Mis-dienaars, dat

Gods Woord de Mis gebied?

't IS# en Mis-gevat.

Zelf 't Mis-woord is'er niet.

O die Mis-ſtelling is Mis-grond.

Dat Mis-gebouw ſtort neer.

Men vind in 't Oud noch Nieuw Verbond

Geen Mis-gelyke leer.

I4.

Toon uw Mis-noegen, Chriſtenziel,

En dat gy dit Mis-pryſt.

Dat die Mis-gruwel u Mis-viel,

Daar billyk 't hert voor yſt.

Dat niemand doch een Mis-keer doe,

Of in de Mis-kraam ga,

Noch ſtemm dir Mis-gevoelen toe.

Die Mis-keur ſtrekt tot ſchâ.

F 2 15.

w
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15.

Mis-trouw dan dezen Mis-vond doch,

Op dat u niets miskoom', -

En gy u niet Mis-rekent. Och !

't Is maar een ydle droom,

Een Mis-ſlag, die gantſch niet en baat,

Maar die 't verlegen hert -

Mis-moedig en Mis-trooſtig laat

In 't bangſte van zyn ſmert.

I 6.

O Babels Hoer! wiens toverwyn.

De volken dronken maakt,

Denk niet, het zal altoos zo zyn.

O neên: uw val genaakt.

Uw Mis-leer en Mis-handeling,

Daar de Kerk meê drukt,

Die nu## Mis-geding,

Zult gy wis zien Mis-lukt.

17.

Dit Mis-dicht is niet Mis gedicht.

Het is van Mis gewis,

Mis-kykers, tot uw onderricht, -

Wiens luſt tot Mis-zang is. - - - - - -

'k Heb niet Miſ-ſproken, noch Mis-zegt

Van 't Mis-werk, 't geen Mis-ſchied,
Schoon gy Mis-ſchien, vergramt, Mis-legt

Dit niet Mis-doelend lied:

- ,

-

18.
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- - - 18.- -

Toon doch wat hier is Mis-gemeld.

Wys hier een Mis-ſtap aan.

Zo iets Mis-telt is, of Mis-ſpelt,

't Moet voor een Mis druk gaan.

Geen Mis-feil is in 't Mis-verhaal,

Schoon ymand Mis-lyk ziet:

Want ik Mis-teken noch Mis-maal

't Mis-voegend' Mis-ſpel niet.

I9.

Ik acht geen Mis-dank, om dat dit

Op enkel Mis-toon gaat,

En Mis-klank geeft voor die 't Mis-vit.

Mis-lievers, 't is Mis-praat,

Wat Mis-verſchooning dat gy maakt,

Vermits geen Mis-kleur hecht.

Mis-ſchande blyft al even naakt,

En Mis is 't wat gy zegt:

2O.

Wel laad dit op uw Mis-kar dan,

Die 't Mis-beſlag Mis-voert,

Dat tot Mis-pleging dienen kan.

Misgaad u 't geen Mis roert,

En u Mis-hand in 't Mis-bewys.

Van 't Mis geheim, laat my

Myn Mis-lied. 'k Ben van 't Mis-vuil vys,

En ik laat de Mis voor dy.

E I N, D, E,
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eruſalem vergoot het bloed van 's Heeren knechten:

Maar was weêr quiſtig in hen tomben op te rechten,

Doch liet hunlykin ruſt. MaarRomen moorddieſchaar', .

En maakt om geldgewin van rift en ſchonk een waar.

Ik zal onzydig oordeel vragen:

Wie heeft van bei zich beſt gedragen?

Jeruſalem

Geef ik myn ſtem.
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GUNSTIGE LEZE R.

#lNder de dwaaze ongerymtheden des

##I Pausdoms , zyn geenzins de minſte ,

die zogenaamde Heilige Overblyfzels,

NI zo ten opzigt van die beuzelingen zelf,

j| als van 't afgodiſch gedrag der

#l Roomſchgezinden omtrent de zelve.

Ondertuſſchen is het bedrog in dien

prulkraam handtaſtelyk en beſpottelyk.

'De groote Hervormer JOHAN KALVY N ontdekte

dat zonneklaar in zyn Werkje van de Overblyfzelen, te

vinden onder zyne Godgeleerde Verhandelingen, in 't v11

ſtuk. Het bewys daar van is noch voor handen. Ik zelf

ben een ooggetuige geweeſt van verſcheide dier Overblyf

zelen, behalven noch te Aken, Keulen, en elders.

En gewiſſelyk zulke oubollige en koddige Heiligdommen

zouden de ſtuursheid zelf wel een glimlachje afperſen,

ja die de lever doen ſchudden. Men zoude, zo 't noodig

was, de opgezamelde van KALVTN lichtelyk met eene

menigte van puikſtukjes konnen vermeerderen. Tot een

ſtaaltje: die van Korſika roemen, dat zy noch iets heb

ben van die aarde, waar uit God het lichaam van Adam

ſchiep. Doch in der daad, dat is zo raar niet, vermits

ook hier van die aarde is. Elders vertoont men een brok

van dien ſteen , die aan Jakob tot een hoofdpeuluw ver

ſtrekte. Is dat geen zeldzaam Heiligdom ? Maar wat

blyk heeft men, dat dit echt is ? Wat dunkt u van Jo

zefs adem door hem uitgehygt in 't hout kappen ? Men be

waart en toont dien in een flesje, dicht by Blois in Vrank

ryk. Waar en hoe hebben zy doch die lucht geſchept ?

Trouwens dien windvang ſchryven zy aan eenen Engel toe.

G Te
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Te Sint Denis, by Parys, heeft men de Lantaarn en Strop

van Judas. Behoort men daar aan geen Paternoſters of

'Prevelkranſſen te wryven, %# ze te heiliger zouden

zyn ? Ik zwºge nu van de Vederen uit de vleugels van

den Engel Gabriel, van den Steert des ezels waar op Chri

ſtus reed ; en ontelbaare diergelyke drollige zeldzaam

heden. Uit de klaauw kan men den leeuw kennen.

Is echter ymands overblyfzelluſt noch niet verzadigt

door het geene I. KALVI N opdiſcht , hy kan er by

lezen den geleerden D. CHAMIER in zyne Panſtratia

Catholica, Tom. II. Lib. XVI. Cap. XII. Maar wel by

zonder zal hy geheele ſcheepsladingen van zodaanige

pronſſelingen en beuzelwaaren, bequaam om menige ker

nekelhuizen, voddenkraamen , en luizenmarkten ryke

lyk te ſtoffeeren, (hoewel noch maar tot een monſtertje)

t'zamengeſtapelt zien door den beroemden Hoogleeraar

JOHANNES HOORNBEEK, in zyn Examen Bul

lie P. Urbani de cultu Imaginum. Daar leeſt men, hoe

veele der overblyfsels, beſchreven by KALVTN , ook

noch op verſcheide andere plaatzen getoont worden. Wie

eenigzints met opmerking gereiſt heeft in Paapſche #

weſten, of belegen is, weet die. Menigmaal is het be

wdrog middaghelder aan 't licht gebragt. Een voorbeeld

zy de afkondiging der Overheid van Bruſſel dien aan

gaande, in 't Jaar 1581. Van Meteren verhaalt ze in

zyn X. Boek. Doch Romen heeft een hoeren voorhoofd,

en weet van geen ſchaamte.

Maar is 't niet jammer en wonder, dat men niet be

waart heeft de drie voorſte vingeren der rechterhand,

welke Paus Stephanus v1 1 , in 't jaar 899 , dede af

knotten aan 't opgedolven en 't ontwyde lyk van zynen

gewezen medevryer na 't Pausſchap, en voorzaat, For
1MBO
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moſus, om dat hy daar mede meineedig gezworen had,

waar na hy den romp in den Tiber dede werpen. Men

overwege in dat geval het ſpreekwoord: Als de eene

wolf den anderen eet, is er honger in 't wóud. Zyn

Stoelvolger Johannes 1x dede dat half verteerde rift we

der opviſſchen, en in zyn oude graf liggen, en Vzo 't

waar is ) doe bewezen de beelden der Heiligen aan dat

verminkte geraamte, in 't voorby vaaren, eerbiedigheid

met zich meder te buigen. Die beelden moeten van Bels

en Nebôs geſlacht geweeſt zyn. Jeſ: 46: 1. Doch zou

de hout en ſteen niet gevoelig zyn van been ? Of men

moeſt giſſen , dat zy broeders en zuſters van de mario

netten, of ſpeelpoppen zyn geweeſt. Onderwylen zyn'er

van dezen H. Formoſus geene overblyfzels te vinden.

Ik vermoede echter niet, dat hy ook Jezabels lot onder

gaan heeft. 2 Kon. 9 : 35, 36.

't Wierd echter zomtyds niet wel genomen van zom,

znige heilige gebeenten, dat ze al te veel mirakelen de

den. Zo verhaalt ons de belezen Aantekenaar op de Ker

kelyke Hiſtorie van G. V. H. in 't II Deel, bladz, 392.

nuit de geſchriften der Moniken, dat de Abt Hidulfus den

dooden Monik Spinulus op de gehoorzaamheid gebood met

het doen van mirakelen uit te ſcheiden, om dat te groot

een drom van volk quam toevloeyen, waar door de goe

de klooſterlingen in hunne devotie, ó ſchade ! te veel ver

ontruſtigt wierden. Uit was het liedje, en de doode man

hield zich geruſt. Men kan ook lezen van St. Anſelmus,

in 't III Deel, bladz. 17o. 't Liep wat hooger met den

H. Steven, Abt van Grandmont. Zyn dood lighaam de

de mirakelen met douzynen , in 't gros , en zyne graf

ſtede wierd overloopen van de menſchen. Om die reden

ſmeekte, ja gebood, zyn nazaat Petrus dezen wonder
- - G 2 7/ld/l ,
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man, met die mirakelen op te houden, en op dat zyne

gebeden van meerder klem zouden zyn, voegde hy'erde

ze bedreiging by, dat hy anders zyne gebeenten zoude

opgraven, en in 't water werpen. Steven had geen zin

om een buurman van de viſſchen te zyn, en 't was met

zyne mirakelen voor een tyd halte ! O zoete vertelling

jes ! Is 't wel bedenkelyk, dat de Moniken nu het koorn

zo van hunnen molen zouden wyzen. Maar was dit zo,

dan mogen de Heiligen wel voorzigtig toezien, dat hun

me bonken in goede handen vallen, of zy varen niet be

ter dan de Paus Formoſus, indien zyden zin der Mo

niken niet gehoorzaam doen. Even zo plegen de Sineeſen

hunne afgodtsbeelden, als zy de gebeden van hunne die

naars niet verhooren, te ſchelden, luſtig af te roſſen, en

in den drek te werpen : maar daar na nemen zy die we

der op, vleyen en kuſſen ze, op dat ze, dus geleert, in

't toekomende zoeter zouden zyn.

't Is een bekende zaak, en de Paapſche ſchryvers zelf

belyden , dat men te Romen, wanneer men uit aaloude

onderaardſche begraafplaatzen eenige geraamten ofbeen

deren opdelft, die niet alleen houd voor overblyfzels van

Heiligen, maar hoe onbekent en onkenbaar zy zyn, men

geeft daar aan eenen naam naar welgevallen. Dit noemt

men de lichaamen der Helligen te doopen, en geſchied

door den Kardinaal Vicaris. Op die wyze kan men lich

telyk komen aan beenderen van Petrus, Paulus, Sint Chri

ſtoffel, Sint Joris, Sint Barbara, Sint Margriet, enz.

al zyn de laatſte buiten de herſens der# Moni

ken nooit in de wereld geweeſt. Ja op deze wyze quam

zmen ook aan St. Ovidius, wiens beenderen de Paus aan

den Hertog van Crequi, op zyn aanhoudend verzoek,

om een volkomen heilig geraamte, milddaadig ſchonk : 't

geen
r
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geen deze weder als een dierbaaren ſchat aan een Ka

pugynen klooſter vereerde. Maar als men de ſtukken t'za

menhechtte, met koperdraad, bevond men, ó ramp ! twee

rechter voeten. Zo moet dan die Heilig een wanſchep

zel geweeſt zyn , of hy zal een voet met zynen buurman

moeten ruilen, om niet beide misvormt en ontryft te bly

ven. Zekerlyk zulke ſchenkagien koſten den H. Vader wei

mig. De doodgravers konnen overvloed van dusdaanige

uitleveren. Ondertuſſchen zo beſpot en bedriegt men het

domme volk, die waanen dat ze waarlyk de ſchonken van

Petrus, Paulus, enz. als een onwaardeerlyk Heiligdom

bezitten, en in der waarheid dikwyls de bonken van een hei

denſt hen ſlaaf, of godloozen quaaddoender godsdienſtig

eeren. Dit wil men al mede doen doorgaan voor een hei

lig ": , dewyl doch, zo zegt men, 't gemeene volk

dus in devotie moet gehouden worden , op dat het ryke

offerpenningen geve. Maar ſchoon die# be

ter weten, en zelf daar mede lachen, zo doen zy de dom

me en blinde menſchen eene dwaaze en verfoeyelyke af

godery begaan. 't Is bekent in wat uiterſte hoogachting

en eerbiedigheid de beruchte Aapentand was by de Hei

demſche Indiaanen. Maar is 't niet eene onverſchoonlyke

ſchande , dat het Pausdom zich daar aan gelyk ſtelt ?

Men weet exempelen, hoe toegemaakte prullen voor hei

lige overblyfzels zyn geveilt. Ja hoe men een geruimen.

tyd bonken en tanden van beeſten, en zelfs 't ſtinkend rif

van gerichtte moordenaaren, of diergelyke, godsdienſtig

aangebeden en geeert heeft. Men is ongezint op een

vleeſchhouwer, die ons voor geld niet dan been geeft:

maar hebben zulke geen grooter reden van misnoegen, aans

welke men voor groote beurzen vol Dukaaten, niet dan een

ſtuk of ſtol van een vermolſemt bekkeneel, of iets dierge

lyk:
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lyks, in de hand duwt ? Doch Romen was al van ouds

gewoon het vleeſch te verſlinden, en voor andere de af

geknaagde beenderen te laten. Een oud Dichter leidde hier

van niet onaardig Romens naam af in dit knuppelversje:

Roma manus rodit, quos rodere non valet, odit.

dat is :

Wien Romen niet kan knaagen,

'Dien zal het haat toedragen.

TDie onder de Roomſchgezinden eenige oprechtigheid be

zitten, ſchaamen zich daar over. Ik wyze nu mynen

Lezer tot de Aantekeningen op het II. Deel der meer

gemelde Kerkelyke Hiſtorie van G. V. H. Fol. 33. No.

12-. Hoewel die geleerde Aantekenaar noch al een verwtje

op Babels ſchandelyke naaktheid poogt te ſtryken, om die

zo wat te bewimpelen.

Niemand waane, dat het Pausdom tegenwoordig min

der werks maakt van die Overblyfsels, dan voor heenen.

Men pryſt die noch even hoog aan , zy behouden by het

betoverde volk de voorige achting, en ( hoe zeer de we

reld daar van opgepropt en overkropt is ) hunne menigte

groeit noch dagelyks aan met het getal der Paapen-hei

ligen. Gelyk de ezels malkanderen krauwen , zo heeft

een onlangs regeerende Paus zynen voorzaat Pius IV.

( die in 't jaar 1566 op den Roomſchen zetel klom, en

ſtierf 1572 ) voor weinige jaaren plegtiglyk gelyk zy ſpre

ken , gekanonizeert , of op de monſterrol der Sancten

doen ſtellen. Aan dit heilig geraamte heeft men door bevel

van dien. Paus twee ribben ontnomen: de eene om die te

plaatzen by de Predikheeren, in de Kerk van St. Ma

ria op Minerva te Romen. Wie weet wat paapenſchep

zel daar uit noch worden zal ? De andere rib bewaart

zien tot een geſchenk aan eenig groot Vorſt. Zal die niet

'U2'ſ?
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wel voorzien zyn met deze gifte ? Ja zoude hy niet mo

gen vragen, gelyk eens Abner: Ben ik dan een hondskop?

Innocentius XIII. heeft al mede nieuwe Heiligen geſmeed.

Maar byzonderlyk Benedictus XIII, die nu regeert , is

noch dagelyks met nieuwe Heiligmakery bezig. Zeker

lyk zal hy zelf mede eene roode letter in den Almanach

krygen , want hy volgt zeer getrouwelyk het ſpoor der

voorige Antichriſten in heerſchzucht, afgodery, bygelo

vigheid, enz. en onderdrukking en vervolging der vaar

heid. Dus woed hy niet alleen tegen de Rechtzinni

gen, door 't aanhitsen der Vorſten in Polen, den Palts,

en in andere geweſten, door zyne quaade Engelen, zo

dat Babels Hoer, weder dronken word van het bloed der

Heiligen , maar zelf duld hy niet, dat ymand onder de

zynen een zuiverder gevoelen zoude aankleven. Hier over

kermen de Janſeniſten zo bitter, waar over hy den Va

'tikaanſthen blixem geklonken heeft, door 't beſtel der we

reldberoerende Lojoliſten. Middelerwyl doet deze H. Va

der, en fyne borſt, by zyn leven al Roomſche mirakelen,

en heeft## kleinen reuk van heiligheid in Roomſche

meuzen. Buiten twyfel zal er na zyn dood noch wel eene

oude pantoffel van zyne Heiligheid ergens uit een hoek.

konnen geſchommelt worden, welke de nakomelingen met

geene mindere eerbiedigheid zullen kuſſen, dan dat nu

geſchied, om dat er noch een liefelyke geur van heiligheid,

door 't aanraken van zyne aanbiddelyke voeten of teenen

zult ze aaſ/emt. N

AMaar daar zyn echter overblyfsels, welke Romen met

opzet verduiſtert, en uit de wereld en geheugenis helpt.

Onder deze is het beeld van Paus Jannetje, of Jut, met

haar Kraamkind, 't geen ter gedachtenis op de baarplaats

geſte/t was. Inſgelyks de hoogeerwaardige gebrilde#
OC1 3
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ſtoel, waar op men den uieuwgekoren Paus beproefde,

om zich in de kunne niet te mistaſten. Dan riep men uit:

Dominus noſter mas eſt : dat is , Onze Heer is een

man. Dit plagt het ampt van den jongſten Kardinaal

te wezen. Doch nu is die ſtoel als ouderwetſche huis

raad in een hoek verſchoven, vermits men hem tot dat

gebruik niet meer noodig acht. Het blykt dan , dat Ro

men zich noch ergens over ſchaamt. Maar is dit geen

verkeerde ſchaamte ? Romen wil wel een# , 1/ldar

geen Mama, hebben , en nochtans zo die moeder is, was

deze dochter: naamelyk de groote Hoere, en Moeder van

de gruwelen der aarde, volgens Openb. xv1 1.

Overgeeſtig , bondig en keurlyk is het voorgemelde

Werkje van J. KALV? N. Daar is niet alleen Jok,

maar ook Ernſt, op eene overkomſtige en aardige wyze

geſchakeert. De beſchimpingen van zulke botte verzie

ringen zyn rechtvaardig en zerp, gelyk die van Elia om

trent de Baalspaapen. De redenen zyn van een overtui

gende klem. Dus word al lachende op 't krachtigſt de

waarheid gezegt. 't Vermaak dat ik vond in het lezen,

dede my den inhoud beknoptelyk in de volgende versjes

begrypen. Die'er ſmaak in heeft, kan de uitbreiding in

KALVTNS verhandelſchrift zelf zoeken. Ziet dan,

ö Lezer, ook in dit ſtuk de ſchande van Babels Hoer

ontzwachtelt, en naakt ten toon geſtelt. Alleen is tot

verbaazing, en met heete traanen te beſchreven, dat de

'Pausgezinden tegen zulk een doorſtraalend flonkerlicht

de oagen hardnekkig toeknypen, en in hunne afgodery en

bygelovigheid omtrent zodaanige beuzelgrollen onverbeter

lyk voortgaan. Doch die dwaalen wil, 2at hy dwaale. Wie

oagen in 't Hooft heeft, zal wyzer zyn. God make de leugen

te ſchande, en veſtige Zions muuren op Babels puinhoopen.
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V A

PAAPEN - HEILIGDOM.

U I T N O O D I G IN G

V A N

K Y K E R. S.

A Hier kont gy u vrolyk maken.

Romens Overblyfzelkraam

H Staat nu open. Komt al t'zaam

2: º Die beluſt zyt om te kyken.

* Speurt men valſchheids klaare blyken,
Niemand ſtoore zich daar aan.

't Is doch al om geld gedaan.

Ziet, zy toonen brief en bullen.

Hier zyn Lappen, Splinters, Prullen,

Menig Schonk en Bekkemeel,

Riften ſtukswyz of geheel.

Wie zou in dien hoop niet dwalen?

Vind men 't zelve drie vier maalen,

't Is al t'zamen even echt,

Schoon men daar om twiſt en vecht.

Dat het dus vermenigvuldigt,

Is men 't Paapen brein verſchuldigt.

't Kruishout groeit zo weelig aan,

't Zou by na een woud beſlaan. -

H - Hier



58
R OM ME LZ O O DE VAN

Hier is noch wat nieuws, ô kykers !

Ziet daar zyn wel veertien Spykers,

In de plaats van drie of vier.

Doch oud yzer is niet dier.

't Spits der Speer heeft wel ter degen

Noch drie Jongetjes gekregen:

En de Rok gantſch zonder naad

Broeide Kiekens met 'er daad.

Ook de Kroon heeft Dorenlooten

Tot een gantſche haag geſchoten.

Wil men van des Heilands Bloed ?

Hier is plas in overvloed.

Luſt u Kanás Wyn te proeven,

Offert maar: men zal u toeven.

Wilt gy Huisraad boven dien ?

Gaat die by KALVYN bezien.

O wie zou het al verzinnen?

Krib, en Wieg, en Schoe, en Linnen :

Ja zyn Voorhuid, en daar na

't Avondmaal, en Golgotha,

Levert Overblyfſelſchatten,

Daar men 't Graf moet by bevatten.

Zelf de welgekruide Vis,

Daar een ſtuk van over is.

Dat, die luſt heeft, ook beſchouwe

't Poppegoed der Lieve Vrouwe.

O wat is hier ſnuiſtering!

Hemden, Hulſels, Fleb, en Ring,

Met haar Kam, om 't hair te krullen ,

En veel andre lorren, zullen
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U voor 't oog ten toone ſtaan.

Joſefs Zokken, voor een naan:

En noch Melk, met gantſche ſtoopen

Uit Mariás Borſt gedropen,

Meer dan cenig koe ooit gaf:

Met noch meer. Ik ſcheid hier af

Ziet waar om het Schilders gilde

Lukas tot hun Deken wilde.

Oogt eens op zyn ſchildery.

Geen Apelles quam daar by.

Maar wat ſchroomelyker Degen

Is van Sint Michiel gekregen,

Met wat braave Beukelaar ?

Al de Duivels met malkaêr

Zou men daar meé nedervellen,

Zo zy 't niet op loopen ſtellen.

Dan krygt ook Sint Ian een beurt,

Schoon gehakkelt en geſcheurt:

Uit zyn aſch ( is 't niet gelogen )

Vaardig hier en daar gevlogen.

Schoe, Altaar, en 't Hairenkleed.

't Zwaard, dat hem zyn hoofd afſneed.

Ja noch meer. Wie luſt heeft, ziet er

Ook Sint Paulus, en Sint Pieter ,

Met Sint Pieters Tand, en Baard.

Zelf zyn Muilen zyn bewaart:

Ook zyn Biſſchops Staf, en Zetel.

O geen kyker zy vergetel.

Zyn Kaſuifel, en Outaar,

## hy Mis zong, ziet men daar.

H2 Zo
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Zo men ook naar 't Houwmes vraagde,

Dat aan Malchus 't oor af vaagde,

't Is er met zyn Palſterſtok,

Daar hy door het land mee trok:

En dan noch een Zuil, en Keten.

O bekykt het, wil je 't weten.

Ziet nu daar d'Apoſtelſchaar

Met hun allen by malkaêr.

Heeft 'er d'eene meerder Lyven,

D'ander moet er niet om kyven.

't Quam zo in den kraam te pas,.

Dat men zomtyds milder was.

Niemand is zo arm gebleven,

Of hem is wat toegegeven.

Laſchte men dat yder aan,

Hy zou wel te kyken ſtaan.

Ziet dat Vel is van Sint Bartelt,

Als hem 't vilmes had gemartelt.

Dit 's de Giftkroes van Sint Jan:

En noch meerder goed daar van.

Hier zyn twaalf Apoſtelkammen.

Anna moet zich niet vergrammen,

Wyl men haar twee Lyven maakt,

Laz'rus is aan drie geraakt.

Minder zal zyn Zuſter voegen,

Die met twee haar moet genoegen,

Al zo wel als Sint Long yn :

Even als de Wyzen zyn

Zo te Keulen, als Milaanen,

Immers zo die Steden waanen.
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A

Op een diergelyke wyz'

Gaat het ook met Sint Denys.

Maar Sint Steven is, och armen !

('t Zou een ſteenen hert erbarmen,)

Erger dan gevierendeelt,

Wyl men met zyn Brokken ſpeelt.

Maar men toont ook van zyn Keyen,

En onnooz le Kinderreyen.

Met Sint Laurens Vet, en Bloed,

Hem ontdropen op den gloed.

Ook den Rooſter met de Koolen,

En noch meer, ſchoon lang verſcholen.

Noch een Heilig vier # v)f,

Yder met een dubbel Lyf,

Ja wel drie of vier. O wonder!

En noch Arm, of Been, byzonder.

't Mag zich ſchikken zo# kan.

Romen heeft de vorm daar van.

Laat die nu hun gading kiezen.

Wie dus hebben voor 't verliezen,

Mogen ſtout ſtaan. Veilig is 't,

Dat m'een lyf heeft in de kiſt,

Zo zy 't rechte ſpoor niet miſſen,

En zich in de keur vergiſſen,

Als een ander Ik, of twee

Voortſpringt uit verſcheiden ſteê.

Of zou hier een vreemde komen, *

Die beweert: 't Is my ontnomen. -

Ja, een ezel, hond, of paard,

Wiens gebeenten men bewaart? (D)
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O wat Monſters zouden 't wezen,

Die veellyvig dus verrezen,

Of veelhoofdig met een deel

Andre leden ook te veel !

Quam een Sant ons dus ontmoeten,

't Maakte, wed ik, yder voeten,

Met een ongemeenen ſchrik,

Als of 't ware Heintje Pik.

Die gelooft gelyk de Kerke,

Zegt licht, dit zyn wonderwerken.

Zo als Chriſtus in de Mis

Duizendmaal verdubbelt is,

En doch is maar een gebleven,

Zo men 't ſlechts geloof wil geven.

Voegt die dingen by malkaêr,

Want zy zyn al even waar.

Doch ik liet my ſchier verrukken

Door zo vreemde wonderſtukken,

Die van Paapen maakſel zyn.

Kykers, gaat maar tot KALVYN,

Die noch meer verſchot zal toonen,

En niets eiſchen tot beloonen.

O! hier is de gantſche hoop

Te bezien, de dolle koop.

Meer zou Paap, of Kaſſeboeven,

Voor een enkel ſtuk behoeven,

Die noch naar u ſteekt de guich,

Als hy u licht van den huich.

Doch wy laten hen dien woeker.

Kom dan, Waarheids Onderzoeker.

Wykt
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Wykt wat, Mannen ! maakt ruim baan:

Want daar komt Sint Urſel aan,

Met haar ellefduizend Maagden,

Daar veel plaatzen van gewaagden.

En ten toegift bovendien,

Kan men haar Gezelſchap zien.

Kent gy die niet aan 't Geraamte ?

Of is 't leugen zonder ſchaamte?

Leeſt KALVYN , wie meer verwacht.

d'Oudheid is ook mee gedacht.

Abrams, Izaks, Iakobs beenen,

En de Bondkiſt ook met eenen,

Met Aarons Wonderſtaf,

Zyn een ſtaaltje, 't geen hy gaf

't Is te veel om uit te ſpreken.

Zyt # noch niet beu gekeken?

't Is vermolſemt en vermuft.

Maar ô ziet ! de wereld ſuft, *

Die zig door zo bot te liegen,

Onvernuftig laat bedriegen -

Van dat voddenkramers rot,

't Geen noch met die ſlechtheid ſpot.

Laat de Wereld, als ſmoordronken,

Met den narrenkovel pronken.

Is zy voor haar moeit en geld,

Niet te byſter wel beſtelt?

Ziet eens hoe verleide zielen

Kuſſen, lekken, bidden, knielen,

Uit afgodiſch bygeloof,

Voor wie leert of waarſchouwt doof.

Maar
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Maar wie nu niet zien en willen

O hen baaten kaars noch brillen :

Want de valſchheid is zo vaſt,

Dat men die met handen taſt.

Willen Roomſche Katholyken

Nu noch door de vingers kyken,

Met een averechts gezigt,

't Oog des nachtuils ſchouwt het licht.

Geen Sint Jakob met zyn Schelpen,

Geen Loretto, kan hen helpen,

Schoon de rykſte Pop daar ſtaat,

In het koſtlykſt praalgewaad:

T'wyl de Kluis, naar hun gewagen,

Daar van Englen is gedraagen,

Die hun metzelproef daar aan

Hebben allereerſt gedaan.

Vrienden ! laat ons wyzer wezen,

Hier toe baat KALVYN te lezen.

Yder leze zo 't behoort.

Zegt het d'een den andren voort.

U IT
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RY MLIEVEN DE LEzER.

# Erwyl ik eene ernſtiger dichtoefening

3 f: # tot myne uitſpanning gekozen had, qua

# men my dikwyls woorden en benaamin

#S|gen in den zin, op welke zich indeneer

N|ſten aanblik geene of weinige rymklan

ken opdeden: maar na een kortwylig

bedenken, bood zich op zeer veele zulk

een overvloed aan, dat ik my daar van

wel als verkropt en overladen vond. Ik kreeg luſt om

dat door eenige ſtaaltjes te doen blyken, in navolging van

HET ONGERIMDE PAUS DOM. Een proefje hier

van gaf ik in 't NABANKET van myne NEDER

TDUITSCHE POEZT, en zeide in de VOORRE

SDEN, dat die voorbeelden genomen waren uit een vry

grootergetal, aangegroeit tot een geheel boekje. Gy ziet

dat hier in de UITSPANNINGS UITSPANNING,

achtervolgt naar dien zelven trant in de RTMPROEF.

Men zal byzonder in de laatſte ook niet weinige woor

-den aantreffen, die zelden berymt zyn , welke echter ,

zo ik meene, hunne gevoeglyke wedergaden hier hebben.

Zegt men tot my, gy berymt enkele woorden meeſt met

zulke, die geſpliſt zyn : 't is zo, maar dat benadeelt

den vereiſchten rymgalm noch de vloeyentheid niet. De

Nederduitſche Poezy oorlooft dat, en de##
dichters bedienden zich daar van niet zelden. 't Is niet

ongewoon by de Engelſchen, dat zy in hunne heldenver

ſen niet ſlechts een, maar twee- en meermaals rymen op

een woord: 't welk ons, by welke dat buiten gebruik is,

wat wanſchikkelyk voorkomt. Doch dit is gemeen by de

I2 Ara
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daar op rymen kan. Niemand ſchrolle dan op myne bery

mingen van Babok, Jakje, Schelletje, Wisjewasje, enz.

'Daar is ſlechts eene ſpeling op de rymklanken, welke tot

niets ernſtigers te buigen waren. Men leze die alleen

maar myn oogmerk, als proeven van de rymkonſt, en vin

ding, om zig van alles te konnen bedienen. Dit isge

ſchreven niet om de zaaken, maar om de woorden, maar

de wyze der Woordenboeken. Dus moeſt ik de zaaken

naar de woorden, en niet de woorden naar de zaaken

vormen. Om die reden dan konde alles niet even ern

ſtig zyn. 't Is genoeg, dat men hier onder veele nutti

ge zaaken, niets onſtichtelyks noch aanſtootelyks ontmoet.

Dit zelve had ook plaats in myne Nederduitſche Spreek

woorden, opgeſtelt om onze Moedertaal op te helderen.

Ik heb my in de Voorredenen der beide ſtukken daar over

verklaart. , Zoude men een gemeen borgerlyk geſprek van

voorkomende zaaken niet al voor ſtichtelyk houden, wan

meer daar in gelegentheid genomen wierd tot het opgeven

en inmengen van zo veele dingen, die tot ſtichting en

zedenvorming ſtrekken , en welke aanleiding gaven tot

nadere bedenkingen? Zoude men vereiſchen, dat niets

anders geoppert mogt worden ? Met wat reden en billyk

heid zoude dan ymand een nadeeliger oordeel vellen van

dit geſchrift , 't geen tot oefening en dienſt der Poëzy

over allerlei rymwoorden opgeſtelt is ? In allen geval, al

geeft wel de klank van een welluidendmuſyktuig in zichzel

ven geene leering noch ſtichting, echter is het gemaatigt en

tydig gebruik daar van buiten berisping tot vermaak en

verluſtiging. Ten minſten mag ik deze poëzy daar mede

vergelyken, die noch haare leerzaamheid heeft. Wilde

een beknibbelaar ſlechts hier en daar wat gaan uitkippen,

't geen
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't geen hy meent te konnen vitten of bedillen, die zou

de my verongelyken, en omtrent myn oogmerk moedwil

lig blind zyn. Ik verwacht meer goedwilligheid van al

le beſcheiden en oordeelkundige Lezers, Andere ſtellen

zich gelyk aan de ſpin, die haar vergif trekt zelf uit de

# bloemen. Men neme my ten goede, bejegent men

hier eenige poëtiſche invallen en woordenſpelingen of uit

drukkingen die wel een grinkellachje uitlokken. Te laf

zoude eene bloate optelling van dusdaanige berymingen

geweeſt zyn , indien niet eenig zerpzoet# dat ge

hakkelde en geſnipperde lettergerechtje ſmaakelyker had

emaakt, en ik meene my altoos binnen de perkpaalen der

etaamelykheid gehouden te hebben. Zedigheid kan wel

beſtaan met aardigheid, en eene tydige en gemaatigde

boerte. Mogelyk zal ymand, die niet rymgezint is, den

ken, wat mag dien ſchryver geluſt hebben , dus moeite

en tyd te verquiſten ? Doch zulk eene taal zullen, zo

ik my inbeelde, niet voeren wie liefhebbers en kenners

van de rymkomſt zyn. Voor de laatſte alleen heb ik dit

tot ee72e geoorloofde uitſpanning op 't papier gebragt. Ik

belove de eerſte niet , dat zy hier in zonderling nut en

vermaak zullen vinden, om dat dit niet naar hun begryp

en zinnelykheid is, hoewel er ook geen voorgeworpen

ſtruikelblokken zyn, dan die zy van een ſtroo maken. Maar

laten zy dit niet misgunnen, noch zoeken tegen te ma

ken, aan zulke die het ſmaakt, en voor welke het op

gediſcht is. 't Gebeurt wel onder jonge lieden, dat ze

in gezelſchappen vermaak en tydkorting nemen door mal

kanderen te toetzen in de rymkunde, die by onze aalou

de voorvaderen zeer geacht en in zwang plagt te we

zen. Hier toe word eenig woord opgegeven, op dat#
li.
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dit eens beryme. Gewiſſelyk dat is beter, dan zich be

zig te houden met zuipen , braſſen, tuiſſchen, ydel ge

rel, quaad ſpreken van andere, enz. Daar aan was niet

ongelyk die gewoonte , noch onlangs zeer gebruikelyk op

bruiloften, en diergelyke vrolyke gaſtmaalen, dat men een

ſtukje lever van een hoen op 't punt van een mes ſtak,

en malkanderen onder de diſchgenooten omgaf, waar op

dan elk een rymtje moeſt verzinnen, 't geen men leveren

hiet. Al van zeer oude tyden was 't gebruik, dat men

over tafel elkanderen raadzels voorſtelde. Leeſt een voor

beeld Recht. 14.: 12. Hy die het raadzelkonde oploſſen,

kreeg eene vereering van een glas wyn, een lekker beetje

zuit de ſchotel, of iets diergelyks : maar die dat niet en

konde ontknoopen, moeſt tot ſtraf van zyne domheid, een

glas met pekel uitdrinken, of iets anders van die ſoorte

ondergaan. Dus wierd niet alleen het lichaam ſmaakelyk

gevoed, maar ook het vernuft vrolyk getoetſt en opge

ſchrandert. Zy die in dusdaanige rymoefeningen behagen

hebben, konnen hier hunne gading vinden. Men misdui

de my niet het geene ik zonder ymands belediging, ofbe

let van nuttiger bezigheden, tot myn eigen, en mogelyk

ook anderer, geoorlooft vermaak en oefening gedaan heb.

't Ware te wenſchen, dat de koſtelyke #van menige,

ook die dit berispen, niet op eene nutteloozer wyze ver

ſpilt en misbruikt wierd, en in 't byzonder, dat men de

'Poëzy nooit erger beſteed zag. Ik had eerſt geenzins

gedacht dit aan de wereld mede te deelen , maar het

aanhoudend verzoek van goede vrienden heeft myne toe

ſtemming eindelyk over gehaalt. Men zal hier eenige,

hoewel zeer weinige , woorden in de RTM-PROEVE

ontmoeten, die tweemaal berymt zyn, om dat het eer

ſte
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Jte ontſchoten was aan myne## , maar men zal

daar in eenige verſcheidenheid beſpeuren. Om die reden

heb ik ze niet doorgeſchrabt. Dit rymwerkje heeft geen

hoofdklouwen noch nagelknabbelen gekoſt, dewyl het ſlechts

was eene uitſpannings uitſpanning, welke uit mynedicht

veder ter loops in eenige####e als

ſpelende vloeide. 7der ziet wel hoe zeer ymand, die

daar toe zinnelykheid en woordenverſchot had, dit ont

werp volgens het aangewezen ſpoor zoude konnen ver

grooten, en dus ook met andere woorden te werk gaan.

ZDoch dat zoude alleen een verſnapering je zyn voor de

liefhebbers. Ik laat het hier by blyven. 't Is my genoeg

ook hier door de rymrykheid van onze zinryke en vloey

ende Moedertaal ( ſchoon langs een ongebaant en weinig

betreden pad ) ontdekt te hebben. Begunſtig, rymlie

vende en geeerde Lezer de godvruchtige en zedige Dicht

komſt, die geene vyandin is van eene geeſtige en ongetan

de boerte, doch wyd die nooit toe aan dertele ydelheid of

godloosheid, en oordeel, doe, en vaar wel. -

K . UIT
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H: zeer zich 't zoetſt vermaak als wentelt in de roozen,

't Verveelt eer lang, is 't niet gemengt met tuſſchen

poozen. V

Men word uitſpanning die uitſpanning miſt, haaſt wers.

't Geen vaak verwiſſelt word, is telkens even vers.

Doch ras is 't nieuw van iets, door 't ſtadig te genieten.

Dan zal 't, hoe aangenaam 't eerſt was, ons ſtraks verdrieten,

Dit werk is ſpelend myn verademing geweeſt.

't Zy d'uwe, Lezer, meé, die 't tot uitſpanning leeſt..
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V R A A G I K.

Vrager.

V erſtaat ge u, Vriend, op'trymen? Vraag ik ?

Antwoorder.

Als ik dat wel doe, dan behaag ik.

Naar dat ik ſlecht, of wel ben, ſlaag ik

Wanneer ik lyde, dan verdraag ik.

Wanneer ik groote pyn heb, klaag ik.

't Geen ik niet af kan leggen, draag ik.

Wanneer ik wild wil vangen, jaag ik.

Wanneer ik ſtrikken zet, belaag ik.

. En wat er vuil mag wezen, vaag ik.

Is ergens ſpinneweb , dan raag ik.

Als ik verzwager, dan vermaag ik.

Als ik verdwers, dan overſtaag ik.

Wanneer ik honger maak, dan graag ik.

Wanneer ik beenen kluif, dan knaag ik.

Wanneer ik planken klief, dan zaag ik.

Wanneer ik uit kom eiſchen, daag ik.

Wanneer ik ymand quel, dan plaag ik.

Wanneer ik loot en ſpeel, dan waag ik.

Wanneer ik leui word, dan vertraag ik.

K 2 't Geen
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't Geen neêr zou vallen, onderſchraag ik.

En 't geen ik geerne wiſt, dat Vraag ik.

Vrager.

V ang uw berymen aan op Rymen.

Antwoorder.

De brodders willen ook al lymen.

Men zou van 't talmen ſchier bezwymen.

Wat mogen zy 't papier beſlymen?

Doch 't geen men moet verdragen, ly men.

Wanneer men ſtappen moet, # ſchry men.

Wanneer men ſlibbren wil, dan gly men.

Wanneer men vechten moet, dan ſtry men.

Wanneer de terwe ryp is, ſny men.

Wanneer men nauw moet ſchikken, vly men.

Wanneer men op het paard zit, ry men.

Wanneer men graag zou huwen, vry men,

Wanneer men trooſten kan, verbly men.

Het geen men wezen moet, dat zymen.

Al wat ons ſchaden zou, dat my men.

't Geen zal geheiligt wezen, wy men.

En dat niet dienſtbaar zyn moet, vry men.

Doch niemand laſtere of beny men.

't Word koud, want het begint te rymen.

Maar al zo koud zyn veele Rymen.

• .

W7 a--
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A L V O OR EN S.

Vrager.

Ik geef tot rymſtof u Alvoorens.

Antwoorder.

Ik ken wel beter viſch, dan vorens.

Doch nimmer vangt men die op torens.

't Geen om zou vallen, hoeft veel ſchoorens.

Een ram is oyevaar met horens.

Den dwaas verheugt veel wyns en korens.

Gods wraak heeft haaren dag des toorens.

Al heeft de wereld veel bekoorens,

't Maakt niets verkorens iets verloorens.

Die willig loopt, hoeft weinig ſpoorens,

Maar die onwetend is, veel hoorens.

O wagt u doch van veel verſtoorens.

Wat hoeft een houten pomp al boorens?

Wat wrogt de zontvloet al verſmoorens? -

Maar prikkelt u niet aan de doorens.

Hoort dit, ô Dykgraaf en Gezwoorens.

Daar 't rookt en dampt, is weinig gloorens.

Men ziet aan ruigbol niets geſchorens.

Daar zyn myn rymen op Alvoorens.

ZE LD,-.
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Z E L D Z A A M.

vrager. -

D. rymſtof die ik geef, is Zeldzaam.

Antwoord:

De menſchen ſtaplen nu al geld t'zaam.

Men ſchraapt getelt en ongetelt t'zaam.

Zy trekken ſchuldbrief, huis, en veld t'zaam.

Zy voegen liſten en geweld t'zaam.

Men draagt daar in zig als een held t'zaam,

Daar pragt en overdaad door zwelt t'zaam,

En alle dertelheid uit welt t'zaam,

Dus word en Staat en Kerk ontſtelt t'zaam.

Noch wil men niet, dat men dit meld t'zaam.

't Is ongezouten, wat men relt t'zaam.

't Is achterklap, wat men vertelt t'zaam.

Men pleit, men twiſt, men kyft, men ſcheld t'zaam.

Hierom is 't dat Gods ſtraf ons knelt tzaam.

Dies is niet helplyk, wat ons quelt t'zaam,

Zo lang men niet in traanen ſmelt t'zaam,

Eer God ons alle nedervelt t'zaam.

Al lang is dit ons voorgeſpelt t'zaam.

Was aller oogſchel afgepelt t'zaam!

Hoe droevig is, dat dit niet geld t'zaam?

O dit verbeteren is Zeldzaam. -

RAAD
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R A A D Z A A M.

Vrager.

VV, oordeelt gy voor yder Raadzaam ?

Andwoorder.

Paar nimmermeer het goed en quaadzaam.

Pas ſtaat, gewaad, en praat, en daad zaam.

Doe met geen zuiper, noch geen vraat, t'zaam.

Eet doch met hem niet zyn gebraad t'zaam,

En zeil niet op den zelven graad t'zaam,

Of gy ontmoet de ſtraf en# t Zaam. -

Ga met geen fiel of onverlaat zaam,

Af bied hy u de winſt en baat t'zaam.

O naai doch nooit den zelven naad zaam ,

Of wis gy brengt u in Gods haat zaam.

Des Hemels wraak en zonde gaat zaam.

Betracht in alles doch de maat zaam.

Myd ſchipbreuk op een klip of plaat zaam,

Of anders zeker gy vergaat zaam

In diepten, die gy niet doorwaad zaam.

Dat overkomt u vroeg of ſpaad zaam.

Te laat is 't, als Gods wraak u ſlaat zaam,

Zo wel den booswigt, als zyn maat, zaam.

De dood knipt haaſt uw levensdraad zaam.

O dat men 't zondenjok ontlaad zaam.

En 't eeuwig wee voor 't wel verlaat zaam,

Ei neem dit doch in ryp beraad zaam. . . .

God gun ons daar toe zyn genaad t'zaam.

Menſch ! oordeel zelf, is dat niet Raadzaam ?

VRAAG--

' en
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v R AA G s T U K.

Vrager.

Is een nºnnen op en neemt

Antwoorder.

Is niet een boterham een maagſtuk,

En voor die honger heeft, een graag ſtuk?

Is niet een bonk der honden knaagſtuk?

Is niet een treurgezang een klaagſtuk?

En is de tuchtroë geen#
Is 't booze wyf den man geen plaagſtuk?

Is dat verdwerſt, geen overſtaagſtuk ?

Is dat belemmert, geen vertraagſtuk?

Is 't geen ons aanlokt, geen behaagſtuk?

En is het loten niet een waagſtuk? .

Is ſtrikken leggen, geen belaagſtuk?

Is niet een ſpinneweb een raachſtuk?

Is niet een kruk een kreupels ſchraagſtuk?

Is niet een dikke tronk een zaagſtuk?

En is een knuppel niet een haagſtuk?

Dryft in de zee wel niet een kaagſtuk?

Is niet een uiteiſchbrief een daagſtuk?
Is niet 't gevangen hert een jaagſtuk? N

Is ook een beffe niet een kraagſtuk?

En voor die z'omdoet, niet een draagſtuk?

Wat andwoord gy opyder Vraagſtuk? - 2
-

- - - - -

AND

el -
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A N D W O O R D.

- Vrager.

W., vraagt gy my? Uw beurt is 't, Andwoord.

Antwoorder.

Het geen men houd, dat is een ſtandwoord.

Het geen men ſchryft, dat is een handwoord.

Maar dat het hert zegt, een verſtandwoord.

Het ja dient tot een trouwverbandwoord.

O water! water ! is een brandwoord.

Myn Heer, uw dienaar, is een trantwoord.

Maar, Schelm, gy liegt, dat is een ſchandwoord.

Een Heilig, is een Paapenſantwoord."

Myn broeder, is een#ord.

Een Satan, is een tegenkantwoord.

Het boomen pooten is een plantwoord.

Het nagelbyten is een tandwoord

Een wollen handſchoe, is een wantwoord.

De Boden brengen een gezantwoord.'

't Steenſlypen is een diamantwoord.

Naar waar te bieden, een kalantwoord.

Een houten ſchutzel, is een wandwoord.

Daar dryft een wrak aan, is een ſtrandwoord.

Maar ſtrykt het zeil neêr, is een landwoord.

In kerken hoort men 't Predikantwoord.

Maar by de woekeraars, een pandwoord.

Een doeniet is een lanterfantwoord.

Het uiterſt boordje, zegt een randwoord. H

et
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Het ſpellewerken is een kantwoord.

Maar gruis en zavel is een zandwoord.

Verwonnen, is een overmant woord.

Malloot, en kiekenshooft, een dantwoord.

Ik denk niet meer, en eindig dan 't woord.

Hier is ook ryms genoeg tot Antwoord.

S T O P W O O R D.

Vrager.

Ken gy wel rymen op een Stopwoord 2

Antwoorder.

Een galgeſtrik, is dat geen ſtropwoord?

Een eyerſchaal, is dat geen dopwoord?

Een heuvelſpits, is dat geen topwoord?

Een regenlek, is dat geen dropwoord?

En is een voetſtoet niet een ſchopwoord?

Zeg, is onthalzen niet een kopwoord?

Is ook een ſchertzery geen fopwoord?

Is vol te duwen, niet een propwoord?

Is oorveeg geven, niet een klopwoord?

Is 't nauwe ſteegje niet een ſlopwoord ?

Is 't bitter in het bier geen hopwoord?

Is in te doopen niet een ſopwoord?

Een viſſchenbalg, is dat geen ropwoord?

Is oude tichelſteen geen mopwoord?

En is bagyn, of non, geen klopwoord?

Is meisjes ſpeelgoeds naam geen popwoord? Zoek

OCK -
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Zoekt by den Hottentot een kropwoord.

't Pen-onderhalen is een nopwoord.

Een takuitbotzel is een knopwoord.

Te Sintreinuit is 't O, P, op-woord.

Ik weet geen rym meer tot een ſtopwoord.

I N V A L.

- Vrager.

WV, kont gy rymen op een Inval?

Antwoord.

Dat ik niet graag op neus of kin val,

Noch op een hekel, of een pin, val. '

Draag zorge dat er niemand in vall',

En dat hy niet door graad of vin vall.

Vergeet doch nimmer den beginval.

Dat niemand ooit in hoerenmin vall'. » -

Hier uit ſpruit menig huisgezinval. | | |

Maar Vaſthi deed een Koninginval.

O dat men niet van 't zielgewin vall'.

'k Heb liever dat een vlieg of ſpin vall',

Dan dat een kas vol glas of tin vall'. o

En heeft myn rymen nu wat min val,

Verſchoon dat, 't is nu zo myn zinval.

Ik kryg hier na licht beter. Inval.

- ; ' !
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V E R BE E L D I N G.

Vrager. -

Is een menen op rºuture

- Antwoorder.

Zeg, is een ouwel niet een meelding?

Is pop en koot geen kindren ſpeelding?

En is een bef, of das, geen keelding?

Een diamant, is 't geen juweelding?

Oorblazers tong, is 't geen verdeelding?

Is ook een vleyers tong geen ſtreelding?

Is ſnaar en ſtrykſtok met een veelding?

En is muſykgezang geen queelding? "

Is knibbelſtoffe geen krakeelding?

Is zot geklap u geen verveelding? -

Is ooit 't gebroken een geheel ding? -

Is diefgereedſchap niet een ſteelding? G

Maar is de galge niet een zeelding?

Zeg, is een hoer geen ſnood #lding:
En zyn gordynen geen tooneelding?

Is niet het brein een bekkeneelding? | | | |

Is ook een plaaſter niet een heelding? ''

Een ſchildery, een tafereelding? | | |

Is niet een bezemſtok een ſteelding?

Een kruiddoos, is die geen kaneelding?

Een zilvre ſchaal, is 't geen#g:
Is d'el geen laken- en fluweelding?

't Plakkaat der Staaten geen beveelding?
t “ , u - Men
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Men noem een korde vry 't garneelding,

Een goude penning is een geel ding.

Het oog dat loens ziet, is een ſcheel ding,

Het paard heeft noodig een gareelding.

Het mes des ſlachters is een keelding.

De ſchraaper giert ſlechts naar een veel-ding:

Maar vergenoeging is een eél ding.

Ik bid maar om 't beſcheiden-deel-ding.

Zo vruchtbaar is myn rymverbeelding.

Z E E U W E N.

Vrager.

W., zoud gy rymen op de Zeeuwen?

Antwoorder.

Zy varen op de kaap als leeuwen,

Waar toe zy hunne ſchepen breeuwen,

Hoe zeer de ſchimpers daar op ſpreeuwen.

Zy praaten ook wel van te preeuwen.

#%# watervogels, ſchoon geen meeuwen,

Doch zitten by geen wyn te geeuwen.

Men hoeft hen dan niet lang te weeuwen..

Zy laten 't hagelen en ſneeuwen.

Zy laten ook de katten meeuwen.

Bewynen ſmaakt hen voor bezeeuwen.

Zy plagten, Leef Naſſou, te ſchreeuwen,

By 't drinken in voorleden eeuwen.

Dat 's oude mode nu by Zeeuwen
PRE
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W

P R E D IK 'A N T E N.

Vrager.

W., is de plicht der Predikanten?

Antwoorder.

Al zyn ze ſchoon geen paapſche Santen,

Zy zyn des Heeren afgezanten,
En dienen hem als zvn trouwanten.

Ten goede van zyn bondverwanten,

Om 't goede zaad hen in te planten,

En tegen quaaden zich te kanten,

Al was hun hart als diamanten.

Dat rooft den duivel zyn kalanten.

Maar ô men acht geen zulke quanten,

Die met de leuyaards lanterfanten,

Of ſlechts zich dragen als pedanten. -

Wanneer hun preek raakt wal noch kanten,

Of muizen maakt tot olifanten. ,,

't Tooneel zy voor komedianten.

Men achte goede Predikanten.

P R E E K S T O E L.

Vrager. - ,

at zoud gy rymen op een Preekſtoel?

Antwoorder.

Hy dient aan Leeraars tot een ſpreekſtoel.

Zy maken dien ook tot een ſmeekſtoel
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Dus is hy der Gemeent een queekſtoel.

Maar qualyk maakt men dien een breekſtoel.

Hy ſtrekke tot geen looze treek-ſtoel.

Hy mag niet ſtrekken tot een wreekſtoel.

Men make dien niet tot een ſteekſtoel.

Of ook een heimelyke ſtreek-ſtoel.

Dan was hy erger dan een leek-ſtoel.

Gebruik hem recht dan als een Preêkſtoel.

H U I S V R. O U W.

Vrager.

W., zoud gy rymen op een Huisvrouw ?

Antwoorder.

'k Zou zeggen: Houd u in uw huis, vrouw.

Draag ook u zelven rein en kuis, vrouw.

Zyt ook geen ſpeelſter, noch geen tuisvrouw.

En maakt door kyven geen gedruis, vrouw.

Pas op uw huisgezin en kluis, vrouw.

Hoed u van ſnapſters en geſpuis, vrouw.

Beveel het ſpek niet aan de muis, vrouw.

En geef het meel niet voor het gruis, vrouw.

't Niet ſpaaren, laat geen munt noch kruis, vrouw.

Kom nimmer daar het niet is pluis, vrouw.

En maak dat niemand u verguiz', vrouw.

Men krygt u anders in de buis, vrouw.

Wees# , maakt u God een kruisvrouw.

Dit is te pryzen in een Huisvrouw,
- ONT-
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O N T WE D U W T.

Vrager.

V alt iets te rymen op Ontweduwt.

Antwoorder.

't Doet zeer, wanneer men op het wee duwt.

Vriend, overleg wel waar gy meed huwt.

Draag zorge, # # wie gy weet, huwt,

En Lea niet in Rachels ſteed' huwt:

Maar dat gy op gegrond beſcheed huwt,

En om het# niet beurs of kleed, huwt,

Noch ſlechts op dat gy ſlaapt of eet, huwt.

En dies een ſloor, of oude ſleet, huwt,

Of ſpilſter, die ſteeds zuipt en vreet, huwt,

Of een die altoos twiſten ſmeed, huwt,

En die van aard is ſtuurs en wreed, huwt,

Of die te trots en moedig treed, huwt,

Noch die te loos is en#d , huwt:

Vermits men dan ſlechts tot zyn leed huwt,

En die den man in 't aanzicht ſneed, huwt.

Wee! die een wyf dat keef en ſtreed, huwt,

Ja ! dat wel op den buchel ſmeet, huwt,

En dat den man wel krabd en beet, huwt,

Waar door hy naberouw en kreet huwt,

Wanneer hy die hem dus misdeed, huwt.

Zie dat uw drift niet al te heet huwt,

Noch onbezonnen ſtraks gereed huwt,

En dus niet als u namaals ſpeet, huwt.
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Ik raê niet dat gy al te breed huwt,

Noch die te hoog u overſchreed, huwt.

Is 't niet te vroeg, dat gy alreed huwt?

Zo denk, dat gy in 's Heeren eed huwt,

En met de vrouw ook zorg en zweet huwt.

Zie dat gy in Gods vreez en beed huwt,

En als de zaak wel is ontleed, huwt.

Ik wenſch dat gy tot liefd en vreed' huwt,

En voor geſchil geen reet noch ſpleet huwt,

Een vrouw die teer-naar neering meet, huwt,

Die van haar pligt is overreed, huwt,

En die haar penning wel beſteed, huwt.

Ook dat gy die# ſteeds wel queet, huwt.

En die nooit trouwbeklag beleed, huwt.

Dat gy die 't ongelyk vergeet, huwt.

Die zich met deugdenpronk bekleed, huwt,

En eer u zulk geluk ontgleed, huwt.

Die weduw is dan# ontweduwt.

H U I S T W I S T.

Vrage.

I. ook uw rym gereed op Huist wiſt ?

Antwoord.

Gewis een huistwiſt is een kruistwiſt,

Het zymen in paleis of kluis twiſt,

Het zy men om het meel, of 't gruis, twiſt,

En om te morſſig, of te kuis twiſt, -

M Ook
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Ook om gezwatel, of getuis, twiſt.

En zelf wel om een pluis of luis twiſt.

O vredelievende, verguis twiſt.

Wee! breekt als door een open ſluis twiſt.

O maak dan nimmer met gedruis twiſt,

Op dat niet woedend ruiſſ” en bruiſſ” twiſt.

Laat voor den Droes en zyn geſpuis twiſt.

Hun maag verzwelgt gelyk een ſtruis twiſt.

En laat ook voor # puis en muis twiſt.

Nooit dringe door een ſpleet of buis twiſt.

Gehouwde, wacht u# voor Huistwiſt.

V R O E V R O U W.

Vrage.

We zoud gy rymen op een Vroevrouw?

Antwoord.

Is zy verſtandig, zº is een vroê vrouw,

En draagt zy zorge, zº is een hoêvrouw.

Een ſchoolmeeſtres is wel een roêvrouw.

En zet ze hinnen, zº is een broêvrouw.

Die zonder hoofd is, is een goè vrouw.

'k Zeg, Kyft gy, houd denmond doch toe, vrouw,

En gryp toch na geen muil of ſchoe, vrouw,

Op dat uw gramſchap niet misdoe, vrouw.

O let toch altoos wie en hoe, vrouw,

En weeſt zo dom niet als een koe, vrouw;

Of anders word men u wel moé, vrouw.

- Denk
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Denk eens, hoe wierd gy dan te moè? vrouw.

Wanneer u ymand vriendſchap doe, vrouw,

Dat# vriendſchap weêr vergoe, vrouw,

Op dat ze nimmer dood en bloé, vrouw,

't En paſt niet, dat men veel verdoê, vrouw.

Maar nu, dat is tot daar en toe, vrouw.

't Is tyd dat ik naar 't einde ſpoê, vrouw,

Zo ver verzeil ik door een Vroevrouw.

B E D R. Y F - A L.

Vrage.

Zº, weet gy rym op een Bedryf-al ?

Andwoord.

Ik ſtel tot zyn gezel een ſchryf-al,

En voor den derden een bekyf-al.

Maar prvzelyk is een gervf-al.

Dien# #, is #yfal.

De ſtrenge vorſt is een verſtyf-al.

De zon een donkerheidsverdryf-al.

De wereldzorg is voor het lyf al.

Dus loopt het over eene ſchyf al.

Dat was van ouds by man en wyf al.

Die 't weeren wil, word tot een wryf-al.

Een onkruids akker duld geen ryf-al.

Maar helvuur is 't beſtemt verblyf al.

Gewis de dood is een ontlyf-al.

Ik houde niet van een bedryf-al.

M 2 WELs
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W E L L U S T.

Vrager.

Z e ook, wat rymt gy op de Welluſt ?

Audwoord.

Dat die aan vleeſchelingen wel luſt,

Zo lang hen dertelheid en ſpel luſt,

En ydel ſpotten en gerel luſt.

Maar naberouw maakt welluſt quelluſt.

't Zy dan tot traanenvloed een wel-luſt.

Zº is onbekeerden tot een hel-luſt.

Behaagt u noch al evenwel luſt?

O tot geen quaade paden hell' luſt:

Maar zo gy wys wilt wezen, vel luſt,

En onder het verboden ſtel luſt.

By 't geen de ziel benadeelt, tel luſt.

Heb tot de kern, niet tot de ſchel, luſt.

O dat van wind en waan al zwell' luſt ,

Heb tot geen yd'le waterbel luſt.

O anders heerſcht'er al te fel luſt.

Zyt hoedzaam, en beteugel ſnel luſt.

Laat aan de wereld klap-en rel-luſt.

Ziet hier zyn boonen: wie heeft pel-luſt?

Ook druiven: wie heeft muskadel-luſt?

Maar weet, dat my geen drank by d'el luſt.

Te duur betaalt men met zyn vel luſt.

Dus ſcheid ik hier mee van de Welluſt.

WRAAK--
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W R A A K D A G.

Vrage.

Op welluſt volgt de Hellewraakdag.

Audwoord.

Die zwavelpoel heeft eeuwig blaakdag.

Van helleboei is 't nooit ontſlaakdag.

Hoe bitter valt de vleeſchvermaakdag!

't Is heden noch een hemelſpraakdag.

O was hy ons een hertenbraakdag!

En door bekeering zondenſtaakdag!

Werk vlytig.# is 't uw taakdag.

Nu zy het ook uw bid- en waakdag.

Al is 't voor afgronds vorſchen quaakdag,

Al volgt des werelds brand- en kraakdag,

Al heeft de Rechter zyn genaakdag:

Gods kindren is 't een ruſt- en haakdag,

En boven eeuwig Mannăs ſmaakda

't Is in den afgrond helledraakdag.

Het wee des helpoels heeft nooit ſtaakdag,

En nooit is 't daar uit vrygeraakdag

God handhaaft hier ook Zions zaakdag,

En 't is tot zyn gerichten vaak dag,

Voor 'thellekind is hellewraakdag.

Or

b'

KEEL
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Een volle zak toont meulens maaltyd.

K E E L G A T.

Vrager:

VV, zoud gy rymen op het Keelgat ?

Aydwoorder : *,

De verkensſlachter ſteekt een keelgat.

In huizen breekt de dief een ſteelgat.

Men ſteekt den ſtok ook in het ſteelgat.

Doch niemands oog zag ooit een# gat,

Maar wel dat was voor 't meeſte deel gat.

De gorgel is een zang- en queelgat.

Het ſpraakgeluid maakt dat een eël gat.

Dus is er voor de tong een ſpeelgat.

't Zwelgt drank en brood, dies is 't een meelgat.

't Is aan de maag een ſpysbedeelgat.

En lekkerbekken tot een ſtreelgat.

Men ſteekt daar meer in, dan in 't veêlgat.

Is dat voor plaaſters wel een heelgat?

Men ſtikte, bleef er niet noch veel gat.

O maakt een recht gebruik van 't keelgat.

M A A L T Y D.

Vrager.

Ik eiſch uw rym ook op een Maaltyd ?

Antwoorder.

Wel daar toe heb ik deze maal tyd.

- Een



U 1 T s P A N N IN G. 95

Een leege beurs, des ſchilders maaltyd.

Als 't hoofd op hol is, is het maaltyd.

Voor jongens tollen is 't ook maaltyd.

Wanneer zy beſt zyn, is het#
Maar in de vaſten is het ſchraaltyd.

Voor die geen drank heeft, is het haaltyd:

Maar op den kooptyd volgt betaaltyd.

In ziekt' en pynen, is het quaaltyd.

Wanneer men ryden zal, is 't zaêltyd,

En als men wegen moet, is 't ſchaaltyd. '

Des avonds heeft de zon haar daaltyd.

Wanneer zy opgaat, is 't hier#.
Des Ruſtdags is 't voor veele praaltyd:

Maar voor # Predikanten taaltyd ,

In Scheermaand is 't voor ſchaapen kaaltyd.

By Grooten heeft men dikwyls baaltyd. -

't Is, als men gaſten heeft, onthaaltyd. »

Maar nimmer zy het wrok-en ſmaaltyd.

De leuyaards zoeken altoos draaltyd.

God ſtelt aan alles een bepaaltyd.

Dus is de middag tot de Maaltyd.

w Y N v A T.

Vrager.

V V at rymt op 't Heidelbergſche Wynvat ?

Andwoorder.

Dat het veel hondert ſtoopen wyn vat

Zo groot is nimmer een azynvat,

t -

Noch
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Noch ook een potaſch-, noch een twynvat:

Zo wenſchen gold, ik zei: Was 't myn vat!

Maar neen: ik laat een yder Zyn vat.

Misbruik maakt 't wynvat wel een pynvat,

En door een# ten quynvat.

De zuiper maakt dat tot een zwynvat,

En vrouw en kindren wel ten#
Maar 't goed gebruik, een me içynvat.

O dat men 't wezen, maar geen ſchyn, vatt'.

Men heeft niet aan het al te fyn' vat.

Ik laat 't balynvat en razynvat,

En ſcheide dus ook van het Wynvat.

W Y N G L A S.

Vrager. -

w V at zoud gy rymen op een Wynglas ?

Antwoorder. -

Venetien zend kriſtallynglas.

Men blaaſt ook roemers hier van fyn glas.

Het is voor 't zwelgersrot een zwynglas,

En door 't voeteuvel wel een pynglas.

Door lyfsverderving is 't een#
Maar wel gebruikt, een medicyn-glas.

't Was menig nutter een azyn-glas.

Dat misbruik maak ik niet van myn glas.

Ik raad dat yder ook van zyn glas

Vult druif van Vrankryk, óf den Rhyn, glas,
En



U I T S PAN N IN G. 97.

En kleurt als parel, of robyn, glas,

Het is, onmaatig, een venynglas,

En vrouw en kindren wel een grynglas.

Indien 't u quetſt, het word een #gas
Maar by geen kramers koopt men twynglas:

Men vlecht ook van geen touw of lyn glas.

De wereld is, met al haar ſchyn, glas.

Het hemelgoud is geen verdwynglas.

Het overtreft door flikkerſchyn glas.

Wie kieſt dan voor 't beſtendig zyn glas?

O leerde men dit van een wynglas!

B I E R GL A S.

Vrager.

W at rymt gy my doch op een Bierglas?

Antwoorder.

't Is, zo 't een gulden koſt, een dier glas.

De zanden worden door het vier glas.

De ſmelter blaaſt dan met een zwier glas.

De glazenkramer brengt dan hier glas.

En vent, aan meer dan drie of vier, glas.

Wiens winkel vol is, die vertier glas -

Is 't hier niet veilbaar, hy verſtier glas. *

Al is geen ſpys voor eenig dier glas,

Zo dient nochtans tot goede gier#
Een Bacchusheld heeft tot banier glas.

Hy zegt, men blaaſt voor koe noch ſtier glas.

N Zyn
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Zyn vuiſt vertoont het als een gierglas.

Het is den zuiper tot een gierglas.

Die paart dan met een veel of lier glas.

't Word dikmaal dan een vecht- en tierglas.

Zo dient er nooit tot goeden tier glas.

Tot broosheids zinnebeeld verzier glas.

Men vind op allerlei manier glas.

Als 't breekt, dan acht men niet een zier glas.

Maar wie 't niet breken wil, die vier glas.

O zie, daar brak die loskop ſchier glas.

Zet dan voorzichtig weg dat Bierglas.

Z O U T V A T.

Vrager.

W at zoud gy rymen op een Zoutvat ?

Antwoorder.

Dat men ten diſch daar uit het zout vat,

En dat tot ſpyze, heet en koud, vat.

't Is meer een zilver-, dan een goudvat.

Maar armen dient daar toe een houtvat,

Het zy dat is een nieuw of oud vat.

Maar leende men 't, 't is een vertrouwt vat.

Hoe vuil en morſſig is 't? Beſchouw 't vat.

Geef om te ſchuuren aan de vrouw 't vat,

En zo gy dat niet doen wilt, hou 't vat.

Doch 't zou niet paſſen tot een ſmoutvat.

Spek maakte 't Joden een vergrouwt vat.

Is
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Is 't glas, zo handel niet te ſtout 't vat.

Of licht kreeg wel een krouw of douw 't vat.

Was dat door huwlyk een betrouwt vat,

Dan wenſch ik dat u nooit berouw' 't vat.

De brouwer bezigt wel een moutvat.

Hy bind met hoepels , doch geen touw, 't vat.

Dus word gekuipt, doch niet gebouwt, 't vat.

Hy vult dan met zyn biergebrouw 't vat.

Dan krygt de kelder, maar geen ſchouw, 't vat.

Een quispedoor is een beſpouwt vat:

Maar daarom is 't geen uitgejouwt vat.

Koop van den maker op zyn trouw 't vat,

Maar ſla doch in de beſte vouw 't vat,

Indien gebrek is aan het Zoutvat.

B R A A D S P I T.

Vrager.

Wat zoud gy rymen op een Braadſpit ?

Antwoorder.

Dat in zich zelven is geen quaad ſpit.

Den hongerigen buikWE 't ſpit.

Gebruik dan vry in tyd en maat 't ſpit.

Maar heeft een braſſer en een vraat 't ſpit,

Dan dient aan zynen overdaad 't ſpit.

Zyn dertle welluſt overlaad 't ſpit.

Zelf wend men 's nachts wel laat en ſpaad 't ſpit.

Dus ſtrekt tot ziels en lichaamsſchaad t ſpit.
N 2 Zou
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Zou 't u zo worden , ik ontraad 't ſpit.

Dan was u niet tot baat, maar ſmaad, 't ſpit.

Dus brengt u ſlechts in haat en praat 't ſpit.

En koſt op 't leſt geſcheurt gewaad 't ſpit.

En men beklaagt wel achter na 't ſpit.

Daar achter in de keuken ſtaat 't ſpit.

Wanneer men gaſten nood, dan gaat 't ſpit.

Doch als uw beurs te ſchraal is, laat 't ſpit.

Maar zet niet op die heete plaat 't ſpit.

Aan beedlaars paſt niet, om hun ſtaat, 't ſpit.

Maar eet de kat 't gebraad, haar ſlaat 't ſpit.

Zie wie den hof daar voor zyn zaad ſpit.

Hier hebt gy rym genoeg op 't Braadſpit.

W A L V I S

Vrager.

Eag, wat rymt gy op een Walvis?

Antwoorder.

Dat hy vry grooter dan een kalv is,

Al is het dat hy noch maar halv is.

Het geen daar aan is, is niet al vis.

Koopt ymand oeſters, 't is getalvis.

Men vangt in 't net, maar in geen val, vis,

Zoek op de viſmarkt, in geen hal, vis.

Men zet in 't kaar, niet op den ſtal, vis.

Men# op bergen, noch in dal, vis:

Maar viſcht in 't water, op geen wal, vis.
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O dat de ſchrabber niet vergall vis.

Nooit vind men rond, gelyk een bal, vis,

Noch ooit een ſchreeuwer, of geſchalvis.

De Schepper vormde wyc noch mal vis.

Hem ſtond ten dienſt, doe hy 't beval, vis.

Waar ſtond gelyk een paal ooit pal vis?

Een ſchol is breet, een ſpiering ſmalvis.

Maar was de kat daar by, zy ſtal vis,

Doch loopt niet heenen met een Walvis.

S P I E R I N G.

Vrager.

Hat gy ook rymen op een Spiering ?

Antwoorder.

Men vangt die zelden op de vliering,

Zy heeft in 't zoute water tiering,

Maar maakt door haar geluid geen tiering,

Het viſchwyf heeft daar van vertiering.

Men kookt die, als men z'over 't vier ing

De zonneloop is door den dierring,

Hoewel die ſlechts is een verziering.

En noit begaat zy buitenzwiering.

Maar alles# aanGods beſtiering.

Men brand een pekton in de viering:

En doet wel pronk aan tot versiering.

Men hoort tot bedelſpel wel liering,

Maar houd u zelven uit de giering.

Men vangt wel kabbeljauw met ſpiering.

STOK--
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S T O K V I S.

W Vragſrey'.

at zoud gy rymen op een Stokvis ?

Antwoorder.

Zie daar zo droog gelyk een ſtok vis.

Ik eet wel mede , ſchaft de kok vis.

Hy kookt doch op de middagklok vis,

En droeg wel onder zynen rok vis.

Wat is er in den vaſten drok vis?

Het gantſche Paapenland dat trok vis.

Daar legt de Paus op, tot een jok, vis.

Maar vaſtenkoſt is ſlechts in jok vis.

'k Had liever, dan een ſlechten brok, vis.

Het viſchwyf kapt op bank of blok vis,

En legt wat goeds voor tot een lokvis.

Men ziet in 't kaar, niet in een hok, vis,

En nimmer eet een ſchaap, of bok, vis.

Men ziet niet met een lok, of vlok, vis.

Een haai is d' allergrootſte ſlokvis.

Maar moſſels zyn door opwas pokvis.

Schaft zonder boter my geen ſtokvis.

SC H E L V I S C H.

W Vrager.

at zoud gy rymen op een Schelviſch ?

Audwoorder.

Zeg, is een oeſter niet een ſchelviſch ?

Of is die, met een moſſel, pelviſch?

-
Maar
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Maar aal en paling is een velviſch.

Men weet, de dolfyn is een ſnel viſch.

De bokking is gemeenlyk telviſch.

Zeer zelden meet men met een elviſch.

Is 't baars of ſnoek, dan eet ik wel viſch.

Maar die vol graaten is, is quelviſch.

De haai is ſlokkig, en een fel viſch.

De berm is aan zyn koon een lelviſch.

Men kent een belram , maar geen belviſch.

Nooit laat zich hooren, door gerel, viſch,

En onder ſtomme dieren ſtel viſch.

Een kreeft is door zyn ſchaaren knelviſch.

Men vind in hemel noch in hel viſch.

Weet ymand in de ketel zwelviſch ?

Wie temt er immer tot zyn ſpel, viſch?

In Vyvers houd men evenwel viſch,

En went op 't klinken van een ſchelviſch.

Ik laat geheel aan koks beſtel viſch,

En ben tevreden, ſchaft hy ſchelviſch.

B R A A ss E M.

- V.rager.

- W at zoud gy rymen op een Braaſſem ?

- Andwoorder.

My dunkt, ik riek zyn bradingwaaſſem.

Doch zo hy al te heet is, blaas hem.

Maar help u doch niet buiten aaſſem.
Eet
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Eet dan met boter, ook wel kaas, hem.

Een roemer wyn paſt, als een haas, hem.

Dan mag de knecht, gelyk de baas, hem.

Men diſcht met ingewand en blaas hem.

Wie acht niet voor een lekker aas hem ?

Men eete zonder veel geraas hem.

De viſſcher viſcht met haak en maas hem.

Maar dikwyls miſt hy ook, eilaas! hem.

Dus vangt men wel in Rhyn en Maas hem.

Maar ook van elders ſmaakt de Braaſſem.

H O U T S N E P.

Vrager.

V V at zoud gy rymen op een Houtſnep?

Andwoorder.

Dat is geen water-, maar een woudſnep.

Veel liever ſchoot de vrek een goudſnep.

Vloog die, dan jaagde jong en oud ſnep.

Veel kiezen boven hoenderbout ſnep.

Geen koſt is voor een boer die bouwt, ſnep.

Hy laat, voor 't geen men bakt en brouwt, ſnep.

Men hoeft niet tot zyn onderhoud ſnep.

Men legt in pekel, noch in zout, ſnep.

W aart # daar op beluſt, gy woud ſnep.

Men ſchaft wel zomtyds, als men trouwt, ſnep.

Dan zwemt in wyn, geen drank van mout, ſnep.

Het vleeſch zal taayer zyn, veroud ſnep. -

-
Men
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Men eet met ſopjes vet als ſmout, ſnep.

Hy die gezond is, eet wel ſtout ſnep.

Békomt die qualyk, dan berouwt ſnep.

Een overladen maage ſpouwt ſnep.

Een zieke, dien niets ſmaakt, vergrouwt ſnep,

Als hy ſlechts met zyn oog aanſchouwt ſnep,

Hoe graag hy anders eeten zoud ſnep.

Ik eet veel liever heet, dan koud, ſnep.

Maar die ze my niet gunt, die houd ſnep.

Zie dus berym ik menigvoud ſnep.

Eet gy den drek, geef my de Houtſnep.

P O D D I N G.

Vrager.

V V at zoud gy rymen op een Podding?

Antwoorder.

Een houten lepel is een potding.

Een zachte miſpel is een rot ding.

Een uitgeſteken tong, een ſpot-ding.

Een uitgelaten lach, een zot ding,

Een mal en kreupel dicht, een vod-ding.

Een oude flenterlap, een tod-din

Een linnen neuſdoek is een #ng

Een yz're ſleutel is een ſlot-din

Een mes vol ſchaarden is een bot ding.

Een kaart en teerling is een lot-ding.

Een oude penning is een pot-ding, V

3IA
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Van lompe knoeyers komt een brod-ding

Een meſtend verken is een kot-ding,

Waar na de boer met lof en bod ding'.

't Geſloten hekken is een ſchot-ding,

En 't doorgeknaagde kleed een mot-ding.

Het gorgelklapken is een ſtrot-ding.

Een boei, of ton in zee een vlot-ding,

En 't geen tot ſtopzel dient, een dod-ding.

Wat voegt dat aardig by een Podding?

V E R J A A R D A G.

Vrager.

W, kont gy rymen op verjaardag?

Antwoord.

Wel ! dan gedenkt men ymands baardag.

En dikwyls is het dan geen ſpaardag,

Maar voor de vrienden een vergaêrdag,

Wel meerder dan, als op een aér dag.

De ſmulſters houden kangevaêrdag,

En daar toe ſtellen zy malkaér dag.

Wanneer men trouwt, dan is het paardag,

't Is op baletten dans- en ſnaardag,

En yd'le dertelheids gebaardag.

Wanneer het ſchip vertrekt, is 't vaardag,

Wanneer de zon ſchynt, is het klaar dag.

Maar maaneſchynzel maakt geen waar dag:

In, noordſche winters heeft men raar dag,

Maar
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Maar heet is by den evenaar dag.

In ſtorm en onweêr is 't gevaardag.

Maar ſtilt de buy, dan is 't bedaardag,

De ziekten hebben wel verzwaardag,

En 't blyde morgenlicht een naar dag.

Het zy ſteeds zielenheils bewaardag,

Verwacht des Heilands openbaardag.

Dan is het aller menſchen ſchaar dag,

En daarna komt nooit meer Verjaardag.

L I C H T M I S.

Vrager.

V V at rymt gy op de Vrouwenlichtmis ?

Antwoorder.

De quiſter Lichthart ſpeelt den lichtmis.

Doch treed hy ſpoorloos zynen pligt mis,

'k Stap ook het pad des levens licht mis,

Als ik 't beſtier van 's Heeren licht mis,

Des Heeren gunſtig aangezigt mis,

En uit zyn woord het recht bericht mis.

Dan vat men 't rechte zaakgewricht mis,

En bouwt den grondveſt van 't geſticht mis.

Zo dwaalt van 't eenig doel de ſchicht mis.

De kroon# die in 't kampen zwicht, mis.

Geen zondaar loopt Gods ſtrafgericht mis.

Ik taſt niet in dit rymgedicht mis.

't Is, zo men my daar van beticht, mis.

Daar buiten voor de ſtaldeur licht mis.

Laat voor het Pausdom Vrouwenlichtmis.

O 2 MEY
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M E I D A G.

Vrager.

W. rymt gy op den eerſten Meidag ?

Antwoorder.

't Is dan voor meiboomplanters meidag.

Voorleden Paſchen was het eidag.

't Is nu voor wandelaars vermeidag.

Hoe treurig komt er wel een ſcheidag!

Dan is 't een jammerklagt- en ſchreidag.

Maar na den ſchreidag komt een reidag,

En zalig hemelryks verbeidag.

De Bruid zegt: Kom doch ſpoedig, ei dag ! !

Het zy voor niemand nu verleidag,

Op dat men in de hel niet ſchreid Ach !

De ruſtdag zy Gods voorbereidag.

Neem waar des grooten Herders weidag,

Eer u zyn ſtrenge wraak ontzei dag.

Hier paſt geen keidag, noch geen kleidag.

Maar neem noch, zo gy wilt een ſpreidag.

In d' eeuwigheid is geenerlei dag.

Bedenkt dit op den eerſten Meidag.

VAS



U IT S P A N N I N G. 109

V A S T E N.

Vrager.

V V at zoud gy rymen op den Vaſten ?

Antwoorder.

Dien houden wel die liever braſten,

Schoon zy op 's Paus bevel niet paſten:

Wyl zy een leêge beurs betaſten.

Den vrydag minnen deze gaſten:

Quam ſlechts geen maandag hen belaſten,

't Is nooit betaaldag by die quaſten,

Hoe zeer de maanders daar op paſten.

Dat is hen of er honden baſten.

Zy zoeken zich daar van t ontlaſten.

Van ſlempers, die zich dus verbraſten,

En in het vet ten kneukels plaſten,

Tot vulling van hun lekk're baſten,

Draagt vrouw en kind doorgaans de laſten.

Een harde beitel paſt die quaſten.

't Reinuitſchip wacht met zeil en maſten,

Met al zyn wimpels en zyn quaſten.

Zy moeten meé, hoe zeer zy kraſten.

Zy ſtremmen dat met geen houwvaſten.

Wyl ſchuld en armoedt hen verraſten.

Doch ſteelen zy, de beul heeft baſten, .

Wanneer de Rechter 't zal belaſten.

Maar die ontloopen, zyn de raſten.

O dat zy d'einden zamenlaſchten !

Dan hoefden zy dus niet te vaſten,

Het zy dan uit of in de Vaſten.

- GAST- -
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G A S T H U I S.

Vrager.

Ker gy ook rymen op een Gaſthuis ?

Antwoorder.

Dat is voor armen een ontlaſthuis.

Zy hebben echter daar geen vaſt huis.

By groote waarden houd men gaſthuis.

Doch it ſmaakt my daar zo niet, als was 't thuis,

Die zyn beroep bevlytigt, paſt thuis.

Of armoé komt den leuyaard ras thuis,

Men vind die daar wel by den taſt thuis.

Zy maakt zyn wooning tot een vaſthuis.

Dan moet hy ruimen zyn verbraſt huis,

En wat hy heeft, het ſmelt als waſch thuis.

Hy vind dus niet dan enkel laſt thuis,

En vrouws en kinds gebrek dat waſt thuis.

Ligt hy zo vadzich en vermaſt thuis,

Dan raakt hy eind lyk by de maſt thuis,

En voert het ſchip hem door den plas thuis.

De galg is dieven, door den baſt,huis,

Om dat ze ſteelen in 't verraſt huis.

Dat is geen marmer- noch albaſthuis.

Geen kerkhof is dan hun begraft huis:

Noch hond bewaakt door zyn gebas 't huis.

Wie ſtierf niet liever in een Gaſthuis?

GEEL
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G E E L Z U C H T.

Vrager.

Wat zoud gy rymen op de Geelzucht ?

Antwoorder.

Een vrekke geldnar heeft de geelzucht. ,
En al de dieven hebben ſteelzucht.

Dies ſterft 'er menig aan de zeelzucht.

Des gierigaards gebrek is veelzucht.

By yd'le menſchen is tooneelzucht.

By dansgezelſchap is de veelzucht.

En by de kind'ren vind men ſpeelzucht.

In kraambezoeken is kandeelzucht.

By drankbeminnaars is de keelzucht.

By hoerenjagers is bordeelzucht.

By oproerſtichters is verdeelzucht.

By menſch en beeſten is er teelzucht.

By parelzoekers is juweelzucht.

By wondgenezers vind men heelzucht.

By#s heeft men ſtreelzucht.

By pronkaards, zyde- met fluweelzucht.

By muizen is er ſpek- en meelzucht,

En by het pluimgedierte queelzucht.

Het wilde paard heeft geen gareclzucht.

En weinig menſchen hebben eëlzucht.

Laat dit genoeg zyn op de Geelzucht.

KOORT
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K O O R T Z E.

Vrager.

-

-

VV, zoud gy rymen op de Koortze?

Antwoorder.

O niemant die haar kent, bekoort ze.

Want al die daar van ſterven, moord ze.

Men heet het darmgereutel, boortze.

Men licht in 't donker met een toortze.

Wie haar in 't water dompelt, ſmoort ze.

Al wat de ploeg doorſnyd, dat voort ze.

Wie paarlen rygen zal, doorboort ze,

En ſchakelt aan een ſnoer of koord ze.

De koudſte winden zyn de noordze.

Hy die een reden voert, bewoord ze.

Die niet te ver, noch doof is, hoort ze,

En als zy gram maakt, dan verſtoort ze. ,

Beleid voorzigtig zo 't behoort ze.

En ziet gy zwakken, onderſchoort ze.

Indien er traagaards zyn, dan ſpoort ze,

Ook, kont gy, leid ter hemelpoort ze.

Die zonden ſlaaf is, ringeloort ze.

Dat is noch ſlimmer dan de Koortze.

TAND
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T A N D P Y N.

Vrager.

Wat is er zwaarder dan de Tandpyn?

Antwoorder.

O noch gevoeliger is brandpyn,

En voor een eerlyk hert de ſchandpyn,

Al doet die aan geen voet of hand pyn.

Wat ongevoelig maakt, verbant pyn.

Men lyd zo wel op zee, als land, pyn.

Graveel doet door het ſcherpe zand pyn.

Ver is van 't hemels Vaderland pyn:

Maar in de hel aan alle kant pyn.

Daar lyd men in den zwavelbrand pyn,

En eeuwig duurt in zulk een ſtand pyn.

Rampzalig! dien dus overmant pyn.

Zo groot bevatte nooit verſtand pyn.

Verdraag met lydzaamheid de Tandpyn.

T A N D V L E E SC H.

- - Vrage.

V V at kont gy rymen op het Tandvleeſch ?

Antwoord.

Ik eet gebraden, geen gebrand, vleeſch.

Een vraat verſlind wel tot zyn ſchandvleeſch.

MaarP
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Maar eet gy maatig met verſtand vleeſch,

Geef armen met een milde hand vleeſch.

Natuur maakt hen uw bloedverwantvleeſch.

Verſmaad niet met een lekkertand vleeſch.

Veil liever aan een goed kalant vleeſch.

Sluit liever in een kas of mand vleeſch.

En moogt gy 't niet, zet aan een kant vleeſch.

De wereld is naar douden trant vleeſch.

Den geeſteloozen overmant 't vleeſch.

O geeſtlyk menſch ! beteugel dan 't vleeſch,

En nimmer houde d'overhand vleeſch.

Word gy beſtreden, dan verban 't vleeſch.

Nu ſtaat als op den hellerand vleeſch.

O houd niet voor des Vaders plant vleeſch.

Nooit quam in 't hemelſch Vaderland vleeſch.

Wy hebben Jeſus daar tot pand vleeſch,

En komen tot hem, ſcheid men van 't vleeſch.

God zend noch tot een heilgezant vleeſch,

Die met ons is in eenen ſtand vleeſch,

Wyl geeſten niet verdragen kan 't vleeſch.

De ziel geeft noch tot haar geſpan 't vleeſch.

Dus leeft noch door dat nauw verband vleeſch.

Maar komt de dood, ô die onſpant 't vleeſch.

Men zy in wil, noch in#, vleeſch.

Dus leert men 't goede van het Tandvleeſch.:

VIER
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V I E R SC H A A R.

Vrager.

VV, zoud gy rymen op een Vierſchaar ?

Andwoorder:

Die word geheten van een vier-ſchaar.

'k Meen menſchen, maar geen ſtomme dier-ſchaar.

Noodwendig is de rechtsbeſtierſchaar.

Voor quaaden zy ze nooit een vierſchaar.

Veel pleitbezorgers zyn een gierſchaar.

De quaade Rechters zyn een ſtierſchaar.

Een goede vierſchaar is 's Lands gierſchaar.

Tot heil van Borger- en vertierſchaar.

Men komt daar wel gelyk een mierſchaar.

Als tot de kroeg de wyn- en bierſchaar.

Eerſt is die wel een vºgel- en lierſchaar:

Maar word dan haaſt een vecht- en tierſchaar.

't Liep al in 't wilde zonder vierſchaar.

B R I L H U I S.

*- - Vrager:

Wat zoud gy rymen op een Brilhuis?

Andwoorder.

In Londons Parlement is 't bilhuis.

Ik noem een broek ook ſchier een bilhuis. *

P2 Daar
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Daar narren woonen, is 't een grilhuis.

Daar ſlachters werken, is 't een vilhuis.

Dat niet bewoont word, is een ſtil huis.

Maar waar men twiſt, is 't een geſchilhuis.

't Is by een grynſaard een#
Daar klappertand woont, is 't een rilhuis. -

En daar men bang is, is 't een trilhuis.

By hoeren waarden is een ſpilhuis.

O zet die verkens in een drilhuis.

Een linnen tent is een vertilhuis.

Die vry is , houd naar eigen wil huis..

De winterkoude maakt een kil huis.

Rymt dat niet goélyk op een Brilhuis?

P A K H U I S.

Vrager.

W. kont gy rymen op een Pakhuis ?

Antwoorder,

Men draagt dat niet gelyk een ſlakhuis.

't En is niet open, maar een dakhuis.

Is 't vol van ſcheuren, 't is een krakhuis. -

Is 't vol van baalen, 't is een zakhuis.

Voor graanverſchieters is 't een ſmakhuis. -

De vleeſchhal is het groote hakhuis.

En zeer wel voegt daar by een bakhuis.

Een leeme hut is wis een zwak huis.

Buiks overſchot is voor het kakhuis.... - . -

O niemand trekke ſcheef zyn bakhuis. , M

- - -
Cſl
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In Maart is 't by de katten krolwerk.

Men noemt te recht dat een gemakhuis.

Meer noodig is er geen gerakhuis.

Al was het maar een plank- of takhuis,

Niet beter dan een zwyn- of brakhuis,

Of door den bouwval als een wrakhuis.

Die nood heeft, zoekt dat meer dan 't Pakhuis.

B O L W E R K.

- Vrager. -

Wat kont gy rymen op een Bolwerk ?

Andwoorder.

Wanneer 't in hoofd ſchort, is het bolwerk,

't Geen opgezwollen is, is bol werk.

En by de draayers koopt men bolwerk.

Zyn neus afbyten, is een dol werk:

aar op den mishoop vind men drolwerk,

En by de knoeyers ſtuk- en ſtolwerk.

- De ſmelters maken 't roet tot ſtolwerk. .

De beuzelrymers dichten grolwerk.

De rademakers maken rolwerk.

Is 't paard op 't loopen, dan is 't holwerk.

En fluit, of blaaspyp, is een hol werk.

By lakenwevers heeft men wolwerk.

De draayer maakt voor jongens tolwerk.

De Staats verpachting raakt het tolwerk.

Men noemt de hexeryen kolwerk.

-

Wat
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Wat hoort men dan een naar gelolwerk!

Het wroeten in den hof, is molwerk.

Het ſchimpen en bedillen, ſchrolwerk.

Met wyven op te trekken, polwerk.

En met de mannen, is het ſnolwerk.

Zeg, is niet raapen ſchellen, knolwerk?

En 's winters 't ys opbyten, ſcholwerk?

In leêge tonnen vind men volwerk.

Daar niets aan feilt, dat is een vol werk.

De vollers leven by het volwerk.

Een ſchyf en touwen zyn katrolwerk.

Wat eiſcht'er ymand meer op Bolwerk?

U U R WE R K.

Vrager.

W at kont gy rymen op een Uurwerk?

Antwoorder. " r
- f - - - -

't Staat in den toren, binnen 't muurwerk,

De wyzer is des kykers tuurwerk.

Vermits het ſterk is, is het duurwerk. -

»

. Het koſt veel geld, dus is het duur werk.

De maker wrocht het tot geen huurwerk,

Zyn arbeid maakte 't hem een zuur werk.

't Is, zo het blank zal blyven, ſchuurwerk.

't Kan meerder dienſt doen dan een vuurwerk.

Het is der-gantiſche Stad een ſtuurwerk,

Op dat een yder by zyn uur werk', iſ Z

't Zy
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't Zy dat men in een huis of ſchuur werk',

't Zy men ter loops, of op den duur werk'.

Of dat m'in 't water, of by 't vuur werk'.

Het ys opbyten is een guur werk. -

Den grimmer ſpeelen, is een ſtuur werk,

Een vriendelyk verkeer is buurwerk,

# ymand lonken, is begluurwerk.

aar kind'ren zwachtelen, is luurwerk.

Voor zot te ſpeelen, dat is kuurwerk.

Het goud te louteren, is puurwerk. -

Het dobbellot is avontuurwerk.

En wat men traag voltrekt, is ſluurwerk.

De lucht vertoont zich als azuurwerk.

Al lange ryms genoeg op Uurwerk.

SP E L D W E R. K. .

Vrager.

Benny eens een aardig Speldwerk?

Antwoorder.

. 't Is # en konſtig, daarom geldwerk.

Iets af te dwingen, is geweldwerk.

Het zegepraalen is een heldwerk,

En ter geheugenis een meldwerk.

Het akkerbouwen is een veldwerk.

Het kaarſſen maken is een ſmeltwerk.

Te ras gewrocht, is overſnelt werk.

Een puinhoop is een neêrgevelt werk. - Ge. *

't Ge. -
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't Gebroken ſnaartuig is ontſtelt werk.

't Geen ſchroeven klemmen, is geknelt werk.

Doen 't veele, 't is een vergezelt werk.

En is 't douzynwerk, 't is getelt werk.

Het geen geplaagt word, is gequelt werk.

En wat ontbolſtert is gepelt werk.

De houten beenen zyn een ſteltwerk.

Maar ymand laſteren, is ſcheldwerk.

Wie dienſt ontfangt, ô die vergeld werk.

Is dat niet veel gerymt op Speldwerk?

WE ET NI E T.

Vrager. -

Wat kont gy rymen op een Weetniet ?

Antwoorder.

Een doode weet van lief of leed niet.

En hy onthoud niet, noch vergeet niet.

't Gebeurt, dat hy zich qualyk queet, niet.

't Ontzielde lichaam deed noch leed niet.

Een doode, ſchoon met tanden, beet niet.

Hy lacht dan nimmer, noch hy kreet niet.

Daar aan behaagde, noch en ſpeet niet.

Een doode wandelt, noch en treed niet.

Die dood is, arbeid, noch en zweet niet.

Hy weet dan ook van koud of heet niet.

Hy# van rook, ook in een keet, niet.

Hy dryft geen handel, koopt, of reed niet.
V
-
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Hy borgt, hy brouwt, hy bakt, of kneed niet.

Hy metzelt, timmert, kuipt, of ſmeed niet.

Hy waſt, hy plaſt, hy paſt, hy meet niet.

Hy nood# gaſten, drinkt, noch eet niet.

Het grootſte buikbeeſt zuipt noch vreet niet.

Hy maakt niet nieuws, noch hy verſleet niet.

Hy doet geen pronk aan, noch ontkleed niet.

Schoon 't oorlog was, hy vocht of ſtreed niet.

Hy zocht in vyandſchap den vreed' niet.

Hy krabbelvuiſte, noch hy ſneed niet.

De booſte norskop ſloeg noch ſmeet niet.

De kyfſter ſchold dan, noch verweet niet.

De heer verbied dan, of hy heet niet.

De doode kliefde, noch hy ſpleet niet.

En hy verſcheurde, noch verreet niet.

Hy ſlibberde, noch ook hy gleed niet.

Hy loochende, noch hy beleed niet.

't Was ook niet noodig, hy misdeed niet.

Meer rymſel heb ik zo gereed niet.

Gy hebt het ook daar mee zo breed niet.

Ei lieve ! zie hier om zo wreed niet.

Hier mede ſcheid ik van den Weetniet.

B A B O K.

Vrager.

Wat zoud gy rymen op een Babok?

Antwoorder.

Zwyg ſtil, en ſpreek noch boe, noch ba, bok.

Gy ziet dat ik een boek doorblaê, bok.

Q- Wat
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Wat ſcheelt u, of ik zied of braé ? bok.

O weet # dat ik u verfmaê, bok.

'k Heb re en , want gy zyt een quaé bok.

Indien gy quaamt, 'k zou zeggen: Sta, bok, .

Op dat ik met geen ſtok u ſla, bok.

Heb gy het hert, zo kom eens. Sa! bok.

Ik lach met u, en zeg, ha! ha ! bok.

Wel ! roep dan liever om genaê bok.

Indien gy wys wilt wezen, ga, bok.

Of gy beklaagt het u te ſpaê, bok.

Dat zou dan zyn uw ſchand en ſchaê, bok.

O doe dan 't geen ik u nu raê bok.

Zie toe, en kom my niet te na, bok,

Of gy bevind myn dreiging dra, bok.

Ik heb daar by de# een ſpâ, bok,

Die ik ſtraks op uw huid wel laê, bok. -

Doch vraagt gy, lach j”er mcè? 'k Zeg ja, bok.

Dus rym ik zo als ik 't verſta, bok,

Schoon ik het water niet doorwaê, bok.

Ik ſpring om u niet van de ra, bok.

Zie voor uw lippen hier ſalá, bok.

Dus laat ik varen dezen Babok. -

SC H O U W S P E L.

/ rager.

V V at zoud gy rymen op een schaatſpel ?

Andwoorder.

Men kyk wel in een plankgebouw ſpel
By koordendanſſers ziet men touwſpel, E
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En op tooneelen bly- of rouwſpel.

De kluchtzot ſpeelt daar wel een jouwſpel.

Het jong en dertel herte wou ſpel,

En laat om hitte, noch om kou, ſpel,

Maar maatigt zelden, als het zou, ſpel. .

Doch is het zondig, wederhou ſpel.

Indien 't verfoeilyk is, vergrouw ſpel,

En is het walgelyk, beſpouw ſpel.

Het quaaddoen zy voor man noch vrouw ſpel.

Maak nimmer van uw woord en trouw ſpel.

Geen achterklappers ſchendtong brouw ſpel,

Door dien zy leugens op den mouw ſpel.

Wilt gy bedrogen zyn, betrouw ſpel.

Maar tot uw naricht, ik ontvouw ſpel.

Daar zyn myn rymen op een Schouwſpel.

T O O N E E L S P E L.

Vrager. -

W at zoud gy rymen op Tooneelſpel ?

Antwoorder.

Men ziet daar in ook bas- en veêlſpel.

't Is yd'le menſchen tot een ſtreelſpel,

En voor den gaudief wel een ſteelſpel.

't Is die zyn beurs miſt, niet geheel ſpel.

't Lykt menigmaal wel een boordeelſpel,

En is voor 't eerlyk oor verveelſpel.

In Operâs is ſnaar- en queelſpel.

Q_2 - Mºn
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Men ziet daar dertel dans- en queelſpel.

By koordendanſſers ziet men zeelſpel:

N# om den hals, is dat geen keelſpel.

Der Paapen offermis is meelſpel

Ja! dat gelykt wel een Tooneelſpel:

S C H A A K S P E L. .

Vrager.

V erſtaat gy u wat op het ſchaakſpel ?

Andwoord.

't Was eens der Benjamyten ſchaakſpel. -

Dient tot een eerelyk vermaak ſpel,

Dan is een toegelaten zaak ſpel.

Maar zou dat al te veel zyn, wraak ſpel.'

Misbruikt men 't lot daar in, ik laak ſpel.

De jongen mint meer, dan zyn taak, ſpel.

Naar kegels ſchieten is een#
Het oorvyg krygen is geen kaakſpel:

Maar 't vaſtenavonds vuur is blaakſpel.

Het kluchtzot ſpelen is een ſnaakſpel.

Het vogelſchieten is een ſtaakſpel."

En 't nachtravot geen vaak-, maar waakſpel.

Maar dus zy nimmer van uw ſmaak ſpel.

Zo 't ſchade of hinder baart, dan laak ſpel.

Men acht het zondbedryven vaak ſpel.

O dat dus hand noch mond genaak ſpel!

Maar acht gy 's Hemels ſtrenge wraak ſpel, D

3Il
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Dan zyt aan den Helledraak ſpel.
yt gy #el

Als 't zo zou wezen, dan verzaa

Denk, zo de dood nu quam, hy braak ſpel.

Als 't lang genoeg geduurt heeft, ſtaak ſpel.

Zo doe ik ook dit rym op Schaakſpel.

K O O T S P E L.

Vrager.

/Wat rymt gy op een jongens Kootſpel ?

Antwoorder.

Het jonge wigt is moeders ſchootſpel. .

By kindren vind men dikwyls 't nootſpel.

# menig mint, al is hy groot, ſpel.

e goude kalfdans was een Joodſpel.

In Holland was eens 't kaas- en broodſpel.

Het ſpiegelvechten is een vlootſpel.

Het wigglewagglen is een bootſpel.

Doch om te kentren, is geen ſlootſpel.

Noch 't nooten kraaken, babbeltootſpel.

Het ſtiergevecht is veeler doodſpel.

Niet veilig is ook 't lood- en ſchrootſpel.

Men acht geen ſteek, noch ook geen ſchoot, ſpel.

Was daar een bloodaard, hy ontvlood 't ſpel.

Wat is wel om een vuile goot ſpel?

Der hexen dans isE#

In 't dambord is wel wit en rood ſpel,

Al is 't geen raap- en geen karootſpel.
Doch .
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En in de klosbaan is een klootſpel,

Doch by de trukkers ziet men 't ſtootſpel.

By dronkaards is klokklokken ſtrootſpe

Wat maakt de tuiſchers naakt en bloot ? ſpel.

Wat maakt er menig byſter? 't Lootſpel.

Doch 't was voor die den prys genoot, ſpel.

De valſche dobbel is een ſnood ſpel.

Dat was voor die den andren ſnoot, ſpel.

Als 't al te lange duurt, verdroot ſpel.

Doch ſpeelſche jongens laten nood ſpel.

Uit ydle dertelheid ontſproot ſpel.

Maar noeſte bezigheid verbood ſpel.

't Gebeurde vaak, dat druk beſloot ſpel,

En aan 't verwacht vermaak ontſchoot ſpel.

Ik weet niet van een moot- of zoodſpel.

Maar dikwyls eindigt wel de nood ſpel.

Al rym genoeg op jongens Kootſpel.

K A A R SL I C H T.

Vrager.

Wat kond gy rymen by het Kaarslicht ?

Antwoorder.

'k Zal zien , als gy my mct de kaars licht.

Gy voelt dat in de laê een kaars#

Ik rym ook met een kreupel vaars licht,

En doe dat zonder veel gevaars licht.

Gy wacht van my noch vry wat raars licht.
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U ſmaakt een welgeſauſte baars licht,

Niet beter at ik binnen 's jaars licht.

Kyk of niet in de pot wat gaars ligt.

By kaalen vindmen weinig haars licht,

Maar brokken by de bedelaars licht,

Men lokt daar mee geen oyevaars licht.

't Gepurpert glas vertoont wel paars licht.

De winterdagen hebben ſchaars licht.

O weet dat# in vry wat waars ligt.

Geloof doch nimmer leugenaars licht,

Al ſcheen er in hun praat wat klaars licht,

Aan Simſons weêrgá valt wat zwaars licht.

My dunkt dat gints iets als een laars ligt.

Wilt gy 't bekyken, neem het Kaarslicht.

K E I S T E E N.

Vrager.

We kan men rymen op een Keiſteen ?

Andwoorder.

Wat vader geeft voor brood of ei ſteen?

Tot huizen bakt men wel van klei ſteen,

Men ſtelt in landen wel een ſcheiſteen.

Een diamant en rots zyn bei ſteen.

Ook is een ſchaly of een leiſteen.

Dieshalven vind men veelerlei ſteen.

In bergen waſt, niet op een wei, ſteen,

De donder ſchiet een ſchrik- en ſchreiſteen. M
43lt
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Ter ſtra

Maar wilt gy bouwen, dan berei ſteen.

In weeke gronden onderhei ſteen. . .

Is 't noch geen bouwenstyd, verbei ſteen.

Men vind wel meer, dan in de Mei, ſteen.

Maar ô geen hagelbui verſprei ſteen.

Dan valt op berg en in vallei ſteen.

Men neemt een zeilſteen tot geleiſteen.

En danſt m er om, dan is 't een reiſteen.

Men pynigt wel met een paleiſteen. .

Ik weet een breihout, maar geen breiſteen.

En woud gy meerder rym, ik zei ſteen.

Zie daar, dus rym ik op een Keiſteen.

S T R A A T S T E E N.

Vrager.

Wat kond gy rymen op een Straatſteen?

- - Andwoorder.

Die 't gooyen wyken kan, ontgaat ſteen.
Maar# is noch grooter ſchaad-ſteen

was ouds tyds weleen ſmaadſteen.

Dus droeg een guit of onverlaat, ſteen.

Tot aanſtoot dient wel aan die gaat, ſteen,

Die door een muur breekt, die doorgaat ſteen.

Die tintel wil doen vonken, ſlaat ſteen.

Wie ballaſt hebben wil, die laad ſteen.

De hovenier wint van geen zaad ſteen.

Hy raapt dan uit, wanneer hy ſpaad, ſteen,

De
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De haard krygt voor een blanke plaat, ſteen,

Wanneer de beurs, voor yzer, raad ſteen.

't Is oud, dat tot een heugzuil ſtaat ſteen.

Die 't ſchalyboekje leeſt, doorblaad ſteen.

Geen kok, noch krauwel, zied of braad ſteen.

Wie ſchaft voor brood doch vroeg of ſpaad ſteen?

Ik zou niet raaden, dat gy aat ſteen. -

Geen honger, noch geen dorſt, verſlaat ſteen.

Laat voor den ſtruis, en voor zyn maat, ſteen,

Die, als ook yzer, binnen ſlaat ſteen.

O tot geen hongerſtilling baat ſteen.

En in geen broodsgebrek verzaad ſteen.

Ziet hierom knabbelt ook geen vraat ſteen,

Al levert nimmer been of graat ſteen.

Gewis in maag en blaas is quaad ſteen,

En 't is zeer wenſchelyk, vergaat ſteen.

Hoe zeer het ys dooit, nooit ontlaat ſteen.

Zo 't diamanten zyn, wie haat ſteen ?

Dan weegt en ſchat men by 't karaat ſteen.

Men# dan in den hoogſten graad ſteen.

Hy dient aan Vorſten kroon ten Staat-ſteen,

En tot een pracht- en overdaadſteen.

Koop dus niet, dan na ryp beraad, ſteen.

Men ſpint wel tot een fynen draad ſteen. *

Dat lynwaad is dan in der daad ſteen,

En ook tot d'allerminſte naad, ſteen.

My luſt niet langer tot myn praat ſteen,

En daarom ſchei ik uit, en laat ſteen.

Zo vloeit een rymbron uit een Straatſteen.

Asbeſtus.

R. LYK

&
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L Y KS T E E N. . . .

Vrager. 2

VV, rymt gy op een ſtrykſters Lykſteen ??

Antwoorder.

Is niet een zark noch grooter lyk- ſteen?

Een oven bakt van leemig ſlyk ſteen.

Een diamant is een verrykſteen..

De pronker draagt hem tot een prykſteen.

Zyt gy een glazenkramer, wyk ſteen.

Want roemers zyn niet hard, gelyk ſteen.

Wilt## hards beſchouwen, kyk ſteen. .

En wilt gy 't taſten, overſtryk ſteen.

Dies kies ik voor geen beddetyk ſteen. -

Men brengt by ons ook aan den dyk ſteen, ,

En ſtelt in hoogen vloed een blykſteen.

Die ſtrekt aan 't water tot een ykſteen.

God is den zynen tot een Wykſteen.

Dit wort te pas gebragt by Lykſteen. V

B L IN D D O E K. .

Vrager.

Maar zeg uw rym eens op een Blinddoek.

Antwoorder.

Een ſchippers zeil is recht een winddoek.

Ook dient een zwachtel tot een winddoek.

Een
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Een bab en luyer is een kinddoek.

En dat bezevert wel zyn kindoek.

Daar ligt in d'eetenskas een ſpinddoek.

Het besje met haar wieltje ſpint doek.

Die 't eerſte ſcheerzel maakt, begint doek.

Die 't om te bleeken vaſt maakt, pint doek.

Die veel van lynwaad houd, bemint doek.

Die naarſtig is aan 't ſpinnen, wint doek.

Bezorg gy voor uw huisgezin 't doek.

Maar pragt en overdaad verſlind doek.

Men koopt by wylen voor een vrind doek.

Men boord wel met een kant of lint doek.

En knoopt men 't toe, dan is 't een binddoek.

Maar raapt men 't op, dan is 't een vinddoek.

Zie dus berym ik welgezint 't doek.

Laat dit genoeg zyn tot een Blinddoek.

V O E T W I S.

Vrager.

V V at zoud gy rymen op een Voetwis?

Antwoorder.

Op glibberpaden ſtaat geen voet wis,

Vergeving volgt op waare boet wis.

O dat ons Jeſus Geeſt en bloed wiſſ'!

Na 's werelds honig volgt haar roet wis.

Na heilig bitter volgt het zoet wis.

Ik ben# van in myn gemoed wis,

R 2 Gods
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Gods ſtraf bevind het helgebroed wis.

De vonnisdag des Rechters ſpoed wis. -Hy komt met al zyn Englenſtoet wis, Op

Dan wreekt hy zyner knechten bloed wis,

En ſchenkt aan hen zyn hemelgoed wis,

Dien loon verkrygt die 't goede doet.wis.

Voor boozen is de hellegloed wis.

Bedenk dit wel, dan zyt gy vroed wis.

God zelf is u een eerehoed wis.

Die zorgen zal voor uw behoed wis.

O gy verricht dan 't geen gy moet wis,

En krygt eens Jeſus welkomſtgroet wis.

Ei zyt doch altyd op uw hoed wis.

Een modderzwyn des werelds wroet wis.

Doch 't maakt zich nimmer zuiver, hoe 't wiſſch'.

Vaag af uw ſchoenen aan den Voetwis.

B R A N D M E R. K.

Vrager.

Kon gy wel rymen op een Brandmerk?

Antwoorder.

Men zoeke by geen eerlyk man 't merk.

't Is, ingeprent, een Stad- of Landmerk.

Den dief en booswigt tot een ſchandmerk,

Een rug-, een voorhoofd-, of een handmerk,

Q dat doch elk op zulk een quant merk',

En vlytig op zyn pligt en ſtand merk'.
-- Dat
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Dat yder dit aan zynen kant merk',

En op Gods wet en liefdes band merk'.

Ook op het aanbetroude pand merk'.

Gelukkig draagt men 'sW# plantmerk.

De bakens zyn een zand- en ſtrandmerk.

O dat de ſchipper diept en rand merk!

Men tekent wel een zak- of mandmerk,

En vind in boeken wel een kantmerk.

Een kruis is wel een muur- of wandmerk,

Doch 't is Papiſten onverſtandmerk.

Op Babels markt is dat 't kalantmerk.

En geenzins't rechte kruisgezantmerk.

De byter laat in 't vel een tandmerk.

O dat men doch met zorg op brandmerk'. .

Ik laat voor guiten dan het Brandmerk.

B R A N D H O U T,

Vrager.

V V at kont gy rymen op een Brandhout ?

Antwoorder.

Het eerſte paar at van 't verſtandhout. .

De Heiland ſtierf eens aan het ſchandhout,

Die nu den Satan aan den band houd,

Schoon hy zyn net en ſtrik geſpant houd.

Gelukkig dien God by de hand houd,

Die zich uit 's helleeuws klaauw en tand houd,

En dus zich uit den hellebrand houd. Ge

C
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Gelukkig, die 't verlicht verſtand houd,

En vleeſchbegeerten overmant houd.

Dan roept geen muurſteen, noch geen wandhout.

Gelukkig, die 't betrouwde pand houd,

En die in kruis en ſtormen ſtand houd,

Die vaſt aan 't hemelſch Vaderland houd,

En 't hemelgoud, voor 't aardſche zand, houd.

Die Jeſus voor Gods Heilgezant houd.

Dien hy weer voor zyn bloedverwant houd.

En dien de Vader voor zyn plant houd.

Die 't altyd aan des Heeren kant houd,

En ſteeds zich van den hellerand houd:

Maar niet, die 't met des werelds trant houd.

Zo kan ik rymen op een Brandhout.

P A S S E R.

Vrager.

Rºn nu eens netjes op een Paſſer. "

Antwoorder.

Die is gantſch noodig aan een paſſer.

Men vind daar door de maat veel raſſer.

Wie maakte 't alle man van pas'er ? .

Een handſpuit is een glazenwaſſer.

Maar maak niet al te groor een plaser.

Een garvenhooper is een taſſer.

Een kleedverſteller is een laſſer.

Een bedverkooper een bewaſſer.

Een
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Een metzelaar is een terraſſer.

De Theé verkoopt men by 't kanaſſer.

Waar dieven zyn , bewaar de tas'er.

En zyn'er ſpinſters, breng het vlas'er.

Of ſtyfſters, zend de bef en das'er.

Een kefhond heet men recht een baſſer

En zag men ergens my, ik was'er.

Geſnap verveelde my wel ras'er.

En waar ik boeken vond, ik las'er.
Giet pekel uit, dan groeit geen gras'er. v

Maar zyt voorzigtig, breek geen#
Want Ö men ſpint dat van geen vlas'er.

Hou ook de handen uit de#

O zyt geen dronkaard, noch geen braſſer.

Zeg ook niet morgen, met den kraſſer.

Dit rymſel paſt wel op een Paſſer.

z E E v A A R T.

Vrager.

We zout gy rymen op de Zeevaart ?"

Antwoorder.

Dat menig zeilſchip op de zee vaart,

Waar in ook menig reizer meé vaart,

Tot koopmanſchap, of wel ter beêvaart.

Die dus van d'een naar d'andre ſteê vaart,

Het zy men naar een Stad of Reê vaart.

Wat is de wyde zee een bree vaart! I

S >
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Is 't voor den wind, dan is 't een reê vaart.

Hy lyd geen rampen, die in vree vaart,

5#hy met menſchen, of met veê vaart.

Maar in een ſchipbreuk is het: Wee! vaart.

't Vermaak des winters is ook ſleêvaart.

In Noorderlanden heeft men rheevaart.

'k Hou meer van thuis, dan van de Zeevaart.

B A L L A S T.

Vrager.

Hat gy wel rymen tot een Ballaſt ?

Antwoorder.

'

Een vracht van kogels is een bal-laſt.

Die gekken t'ſcheep heeft, voert een mal-laſt.

Dat geen verlichting brengt, is al laſt.

Weegt dat den wagen om, 't is val-laſt.

Het geen ons bitter valt, is gal-laſt.

Te groot een menigte, is getal-laſt.

De paardbezorger heeft den ſtal-laſt,

En die belegert zyn, den wal-laſt.

Daar ſchraalhans thuis ligt, is het ſmal-laſt.

De vleeſchhuiswachter heeft den hal-laſt.

't Geen 't oor doorſchintert, is geſchal-laſt.

't Verveelend ſmaatren, ral- en kal-laſt.

Het lood is aan den dief, die 't ſtal, laſt.

Het drukkend leed is ongeval-laſt.

Men vind ter wereld overal laſt.
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En kruis en ſmert is traanendal-laſt. -

't Kloekmoedig hert draagt altyd pal laſt,

Draag lydzaam, dien God redden zal, laſt.

Myn rym weet dan wel raad tot Ballaſt. ,

P IN KJ E.

Vrager.

- Wat zoud gy rymen op een 'Pinkje? -

Antwoorder. - - - -

De viſſchers viſſchen met een Pinkje

Schynt u de zon in 't oog, dan pink je.

Wanneer je grooten dorſt hebt, drink je.

Wanneer gy aan de bel trekt, klink je.

Wanneer gy rinkelrooit, rinkink je.

Wanneer gy# gaat, dan hink je.

Als gy met ſpek beſmeert zyt, blink je.

Wanneer gy qualyk riekt, dan ſtink je.

Als gy te gronde gaat, dan zink je.

Wanneer gy dunner word, dan ſlink je.

Wanneer gy 't vogelnet ſpreit, vink je.

En dat bedriegt al menig vinkje.

Wanneer gy afknot, dan vermink je.

Van giſpen blyft er wel een linkje.

Hoe zinlyk ſtaat dat goude rinkje.

Wilt gy noch rym, zo ſcheur een klinkje,

Of haal geen grendel, maar een klinkje,

was 't niet grooter dan een Pinkje.

S VIS
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v I. s N E T.

Vrager:

Watzag gy rymen op een Viſnet ?

-

Andwoorder :

Wie telt in 't water al de vis net?

Als 't visnet vangt, dan is 't een wis net:

Maar vangt het niet, dan is 't een misnet,

En als het ſcheurt, dan is 't een ſplisnet.

O brengt de vis doch op den dis net.

Wie raad de vangſt doch by de gis net?

Wie weet wat zyn zal eer het is net ?

De Paap gaat wiſſer met zyn Misnet.

Doch 't was nooit Petrus Menſchenvisnet.

K R U I S N E T.

Vrager.

WV at zoud gy rymen op een Kruisnet ?

Antwoorder.

Men ſpand de houten als een kruis net.

Loch 't is zo groot niet als een buisnet.
Het kan niet dienen tot een ſtruisnet.

Zo weinig ook tot luis- of muisnet. D

- C
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De dienſtmaagd dweilt daar mee geen huis net.

't Is zelden in een koks kombuis net.

Maar was wel ooit een vuil geſpuis net?

Men hoort niet in een groot gedruis net.

Aan menſchenviſſchers paſt het Kru snet.

Dat 's vry wat anders dan een Kruisnet.

R Y W E G.

Vrager.

Wat zout gy rymen op een Ryweg ?

Andwoorder.

Men dwaalt wel op een zy-of-byweg.

Die zou doen doolen, is een myweg.

Die vuil en ſtinkend is, een fyweg.

Daar doode krengen zyn, een pryweg.

Dien men met vreugde gaat, een blyweg.

Maar die ons moeite baart, een lyweg.

Is nergens onheil, 't is een vryweg.

Maar moet men vechten, 't is een ſtryweg.

Gelukt de reis, 't is een gedyweg.

En ſtapt m er over, 't is een #yweg
Doorkruiſt zy and're, 't is een ſnyweg.

Men praat den kind ren van een bryweg.

Daar liefkens wandelen, is 't een vryweg.

Waar ſnapſters, is 't een klappernyweg.

En is ze glad, dan is 't een glyweg

Der paapcn quiſpel maakt een wyweg. -

S2 Maar
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Maar gaat toch van die zotterny weg

O treed nooit op een ſchelmeryweg.

Neem, Heer ! die neiging toch van my weg,

Waar heen de zee vloeit, is het tyweg.

Maar ô die dient niet tot een Ryweg.

v o E R T U 1 G.

Vrager.

*

tNT -

W at is er doch voor rym op Voertuig?

Andwoorder. -

Het hooi is voor de beeſten voêrtuig.

Le Saayen zyn tot kleêren voêrtuig -

By wynverkoopers vind men voertuig. . .

De ploeg, de## , zyn boertuig.

De verrekykers zyn een loertuig. .

In 't kernen is de ſteel een roertuig. -

Blanketzel en getooi is hoertuig.

Te neſtelingen zyn een ſnoertuig."

De kolf, de loop, en haan, zyn roertuig. -

De jager heeft dat tot een ſchoêrtuig.

De kruidhoorn dient hem voor een poêrtuig. -

Plavuizen, kalk, en zand, zyn vloertuig.

Maar paarlen en koraalen toertuig,

Men pronkt ook wel met paarlemoertuig.

Is eenig ſchip ontbloot van roertuig,

Het kan niet dienen tot een Voertuig.

- - -- - - - - - -

- ,
---

-
-
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K A R R E.

Vrager.

- Wat rymvracht laad gy op een Karre ?

Antwoorder.

Spant in, op dat men daar meê karre,

En dat de voerman niet en marre:
-

Want, zo my dunkt, hy is een narre,
Die meenen zou dat ik hem ſarre.

Hy greep viellicht een ſtaak of ſparre.

De grammen hiet men ouds tyds arre.

Ik wil niet dat men harrewarre, . . . . .

Of dat men vmand bits toeſnarre,

En door verdrukking nauw benarre..

De winterdagen zyn wel barre.

O wenſch geluk op reiz de Karre. .

P O T GE L D.

Vrager.

Wat rymen weet gy op het Potgeld?

Antwoorder.

Ik vraag u niet wat kan of pot geld,

De gierigaard heeft tot zyn God geld.

Hy ſluit met grendel en met ſlot geld,

En graaft in kelder en in grot geld.
- - Dus
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Dus dient aan niemand tot genot geld.

Voor 't hemelryk kieſt 't dwaazen rot geld.

Zy maken wat zy hebben tot geld.

Den vrekken geldwolf, dien bedod geld.

Maar waar toe dient doch dezen zot geld?

Dat koopt geen dood om, die beſpot geld,

Wyl by hem goud niet meer dan ſnot geld?

Wie telt, geſtorven en verrot, geld?

Wat achten maaden en de mot geld?

Men geeft voor haring en voor ſprot geld.

De dronkaards ſpoelen door den ſtrot geld.

Een nar en quanſelaar verbrod geld.

De tuiſchers wagen aan het lot geld.

De quiſter ſpilt aan hoer en mot geld.

Dus brengt men in een zwynenkot geld,
Ook winter wel door bankerot geld.

Wat voert ter wereld 't hoogſt gebod? Geld.

De landen geven voor geſchot geld.

Geeft ymand weder zyn verſchotgeld.

Dat kan geſchieden door het Potgeld.

J A K J E.

- Vrager.

Wat rymt gy op dat korte jaſje?

Andwoorder.

Dat paſt niet tot een zondags pakje,

Doch dient wel tot een huisgemakje,

Al is daar in geen beurs noch zakje,
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-

Gebruik het, ſchuur je, waſch je, bak je.

O ſchryf dit in uw almanakje.

Men vind daar in al menig quakje,

Wel zomtyds waard een roed', of plakje.

Ei ſluit dat briefje met een lakje.

Daar zit een vogel op dat takje,

Wis vloog hy heenen, ſchoot of ſtak je,

En zeker zou hy 't hooren, ſprak je.

Gy ziet, in 't water dryft een wrakje.

Het ſchynt wel van een boot, of ſmakje.

Daar helpt niet aan, al ſtop en plak je.

Men krygt wel in den wind een rakje.

Ga, ſchuilden regen onder 't dakje.

Gy vind daar noch een ledig vakje.

In 't hoekje ziet gy een gemakje.

Mag ik met #?vragen k..je?

Men wyt u dat niet tot een lakje. "

Verlieſt gy krachten, dan verzwak je.

Daar vallen zeker ſpaanders, hakje.

't Geen gy aan ſtukken hielpt, dat brakje.

Een glas krygt lichtelyk een krakje, .

Zo # 't een ſtootje geeft, of ſmakje.

't Zal breken, krygt het noch een krakje.

Het heeft ook wel een miſgebakje.

Men drinkt wel koffy uit een bakje

't Geen gy verſchuilen woud, verſtak je.

En 't geen gy gooyen wilt, dat ſmak je.

Wanneer gy grootendorſt hebt, ſnak je

Waar ziet gy na? zeg wat ontbrak je ?

Wanneer gy neder zinkt, dan zak je.

't Graan, dat gy wilt verkoopen, zak je. D

aaf
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Dat klinkt gelyk een belletje

Daar loopt een windhond, met een brakje.

zy zetten 't haaſjen achter 't hakje.

't Gezelſchap rookt wel een tabakje.

Maar zie,# loopt een kakkerlakje.

Dat 's lang gerymt op 't korte lakje.

s C H E L L E T J E.

Vrager.
w V V at rymt er op een Schelletje ?

Antwoorder.

De Monik woont in 't gelletje.

De boon is in een pelletje. -

Een appel heeft een ſchelletje. N

Men meet dat met geen elletje.

Wat praat men menig jelletje,

En ongezouten relletje,

't Geen waardig is geen ſpelletje.

Wel dikwyls tot een quelletje.

Maar ziet eens dat gezelletje

Kent teugeltje noch#
Het paſt op geen bevelletje,

En ſpot wel met een helletje:

't Verquanzelt al zyn gelletje,

Als had het ſteeds een welletje,

En was dat maar een ſpelletje.

Het vochtigt ſteeds zyn lelletje,

't Zy
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't Zy uit een glas, of ſnelletje.

Dus word hy tot een telletje.

Dit treft op 't leſt zyn velletje.

O dacht hy dat by 't Schelletje !

PU I K S T U K.

- Vrager.

Zº noch eens rymen tot een Puikſtuk ?

Andwoorder.

Is niet een boterham een buikſtuk?

En is ook huisraad geen gebruikſtuk?

Een aarden ſcherf, geen pot of kruikſtuk?

Is 't geener is gekraait, geen ſluikſtuk.

Zeg, was het hoedje niet een huikſtuk?

En is het netje geen paruikſtuk?

Is ook een vleugel niet een fnuikſtuk?

Is paarlen wiſſchen niet een duikſtuk?

Is niet de ſchelp een alikruikſtuk?

Is ook een wortel niet een ſtruikſtuk?

Is niet een natte torf een ſtuikſtuk ?

Ik noem een bloementuil een ruikſtuk.

Wat zegt gy, is dat rym geen Puikſtuk?
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1 NH O U D.

Vrager.

V V al rymt gy op den gantſchen Inhoud?

Antwoorder.

Het vat geeft uit, het geen het in houd.

Is 't goed, zie dat gy 't in den zin houd,

En# aan een goed begin houd,

Zo dat gy vroomheid voor gewin houd,

Fn ſtadig daar toe luſt en min houd,

Of ſchoon de wereld daar van min houd.

Om 't ei is 't, dat de boer de hin houd.

De vliender is voor lappers pinhout.

'k Noem wiel, klouwier, en haſpel, ſpinhout.

Die bes blykt aan haar babbelkin oud.

Hier mede ſcheid ik van den Inhoud.'

S L U IT W O O R D.

Vrager.

H lan gy noch rymen tot een Sluitwoord?

Antwoorder.

Ik vind hier licht een rymgeluidwoord.

De reine kaap, is dat geen buitwoord?

Het ondertrouwen is een Bruidwoord.

Hett
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Het klokreeptrekken is een luidwoord.

Maar 't bankeroet zyn is 't reinuitwoord.

Een fiel, een gauwdief, is een#
Een riem en roeibank is een ſchuitwoord.

Een ſtuk van achten is een duitwoord.

Een ſpeceryhof is een kruidwoord.

Een kikvorſchguaaking is een puitwoord.

Een menuëttoon is een fluitwoord.

Een F cho is een wederſtuitwoord.

Een glazen vierkant is een ruitwoord.

Een oproerſtichting is een muitwoord.

Zeg, is een aardklomp niet een kluitwoord?

En is een viſſchen-ei geen kuitwoord?

Is ook een kam en ſnaar geen luitwoord?

Is wat betekent, geen beduidwoord ?

En is een vacht of vel geen huidwoord ?

Is tuſſchen ooſt en weſt geen zuidwoord?

Is niet een blonde vlecht een tuitwoord?

Is ſnerken in de pan geen fruitwoord ?

Is druif en appel niet een fruitwoord?

En is een verkensmuil geen ſnuitwoord?

Het glazen waſſchen is een ſpuitwoord.

Het knopuitbotten is een ſpruitwoord.

Ik weet niet meer, dus is 't een uitwoord.

Hier zy dan ook uitſpannings ſluitwoord.

E IN DE.

sºy

T 2 LY
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't IINſpannen zy verpooſt van ruſten, -

Of 't willig paard is ras bek af.

Uitſpannen moet dan weër verluſten, .

Dat nieuwe luſt en krachten gaf.

Maar die wil uitgeſpannen blyven,

En zich niet weer tot werk begeeft,

Moet men, als ezels, daar toe dryven,

Niet waard dat hy uitſpanning heeft.

*,
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TER TOETZE EN OEFENING DER

NE DE R L A N D SC HE

D ICH T KU N DE,

In eene vervolgde t'zamenſpraak tuſſchen

Vrager en Andwoorder.
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R Y M G U N ST I G EN

L E Z E R.

« ZM, RTMLUST was noch door d'UITSPAN

NING niet geboet.

Nu volgt de RTMPROEF naar dien trant haar op

- den voet. * . *

Myn ſtof en doelwit zyn ſlechts klanken , maar geen
zaaken.

Een amper ſausje moeſt 't gerechtje ſmaaklyk maken.

'De Dichtkomſt wil wel, dat men boerte en ernſt ſcha
, * * -4

" " ' keert:

Mits datgeen waarheid, noch geen deugd, dus word

a - gedeert.

'k Beledig niemand. Laat dit rymbeminnaars lezen:

Maar als de honigbie, en niet als ſpinnen, wezen.

2Dag wie zich kreunen wil aan allemans gézég ,

'Die ſtaake 't werk, wanneer hy timmert aan den weg.

Is zomtyds 't rym hier als in 't harnas wat gewrongen,

En van zyn vloei en rang wat uit den haak gedrongen,

't Geen ik in vryen zwier wel anders zeggen zou ;

* "ſt willen als ik kon, maar kon niet als ik 'UC'01/,

RYM
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/ In eene t'zamenſpraak tuſſchen

/ vRA GER EN AND wooRDER.

V. VVA, doet gy om den tyd te Korten?

A. Ik rym: maar zal daar niet aan ſchorten,

Het moet niet ſtooten, noch niet horten,

En 't geen te lang is, moet men korten,

Of# zoud gy den neus opſchorten.

Men klimt een ladder op by ſporten,

Maar moet daar van niet nederſtorten.

Het eerſtgevallen paar vlocht ſchorten.

Mag ik u vragen t'wyl gy Wandelt ?

Ja, zo gy my beſcheiden handelt.

Myn Vriend, zo ſtelt gy dan myn Vraag vry.

Ja, zo gy wat wilt weten, vraag vry.

Begin van boven naar omlaag vry.

En zo ik u misdoen mogt, klaag vry.

O ziet gy ergens vlekken, vaag vry.

Gy hebt hier geen gevaar, dies waag vry.

Het zal geen leed doen, dies verdraag vry.

Die minlyk wezen kan, behaag vry,

En, regent het, ontſchuil de# vry.

Wie is niet geerne van een plaag vry?

Luſt nyd haar hertevleeſch, zy knaag vry.

Is 't al te haaſtig, dan vertraag vry.

Dus raakt gy, zo gy wilt, vandaag vry.

Beraadſlaag met uw eigen maag vry.

V V. Myn

%
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V. Myn vragen zal uw rym Betreffen.

A. Ik maak zo veel ik kan, dat effen.

En zoek de zwaarigheid t'ontheffen.

Laat die beſcheiden is, 't beſeffen,

En wie beknibblen wil, wat keffen, ,

Al droegen zy geplooide beffen.

V. Maar is uw rymen wel Verſtandig?

A. Al is 't niet altyd even handig,

Het is niet dertel, noch onbandig.

Het ſchrabt geen oor, als wulps, of ſchandig

Het is door gramſchaps vuur niet brandig.

Noch ook door ſchimp-of ſmaadtaal tandig,

Maar 't is een boertje niet vyandig.

'k Verban een rymwoord, is 't uitlandig.

V. 't Behaagt my, is uw rymen Kunſtig.

A. Het moedigt my, is 't oordeel gunſtig.

V. 't Zy niet tot nadeel van Geſcheften.

A. Ik wou dat alle dit beſeften,

Die kortswyl boven nut verheften.

Ik acht niet, wat bedillers keften.

V. Wel rym dan, zo gy kont, Nauwkeurig.

A. Al is niet alles even geurig,

O word niet om gebrek gramſteurig:

Of 't was den armen rymer treurig.

V. 't Is wel, ik zal zo nauw niet Ziften.

A. Dus doener veele vaak uit driften,

Die 't goede niet van 't quaade ſchiften,

Als blykbaar is door tong en ſchriften.

Myn rym heeft voor die maats geen giften,

Die hekelen met pen en ſtiften.

V. Ik maak van 't vragen aanvang, Wilje.
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A. Maar vraagt gy qualyk, ik bedil je,

En al uw tyd en woorden ſpil je.

Gevoelt gy anders, dan verſchil je.

Wanneer gy al te hard ſcheert, vil je,

En aan dat u te zwaar is, til je.

Zo dit u zoud' ontruſten, ſtil je :

En warm u zelven, ril en tril je.

O zet uw kykers vry op, bril je.

Verſtoort u dat ik rym Beknibbel ?

Wacht dat ik u eens weder nibbel.

Een tandenſtomp is ſlechts een bribbel.

Gy dreigt my, zyt gy dan //raakgierig ?

O neen: maar dus berym ik zwierig. -

Doch zyt in 't vitten niet te vierig.

Hebt gy uw rymſchat Overrekent ?

O die behoeft niet opgetekent.

- De heidens wyven gaan gedekent.

Dus dragen zy haar kind, en queeken 't.

Haar hair is zwart, want zy beſtreken 't.

Vraagt# haar goed geluk, zy ſpreken 't.

De hand heeft ſtreepzel: zy bekeken 't.

'Doch 't zyn bedriegſters, en zy bleken 't:

En ſteelen zy wat, zy verſteken 't:

Maar die haar dus betrappen, wreeken 't:

Doch zo zy gauw zyn, zy ontweken 't.

i 2. Of is het touw te broos, zy breken 't.

- Maar gingen zy graag vry, zy ſmeeken 't.

Is zulk berymen niet uitſtekend ?

V. Rym voort dan naar den netſten Regel.

A. Ik ſteek daar aan terſtond myn zegel.

Ik ben niet gemelyk, noch kregel.

- V 2 Men
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Men ſmelt metaalen in een degel.

Men dorſt de graanen met een vlegel.

Men bakt wel koeken op een tegel.

Men ykt de kannen met een pegel.

Daar vrieſt wel aan de goot een kegel,

Wat ſcherpe pinnen heeft een egel !

Ik voeg hier by niet eenen regel,

O draag in 't rymen u Fatzoenlyk.

't Geſchied gewillig, is 't my doenlyk,

Een moriaans huid is niet boenlyk.

't Wraakgierig hert is onverzoenlyk.

Ik niet. O vraag, myn Vriend, maar koenlyk

Nu komt myn rymvraag dicht als Hagel.

Weet gy een gat, ik weet een nagel:

Maar laat voor ganzen het # -

Ik vraag u, rymt er iets op Ixem ?

Begeert een vriend uw hulp, beſchik z 'em,

Is # kleinmoedig, dan verquik z''em.

En zo myn raad hem dient, geef ik zº em.

Wat kan er paſſen op den Haſpel?

Een# en puntelooze quà ſpel.

Op vaſtenavond houd men brasſpel,

Met maskerzotten veel- en basſpel.

Ook daar by voegt een goocheltasſpel. .

Zie dat geen gauwdief u de tas pell',

Of anders wierd wel ernſt, 't geen was ſpel,

En gy beklaagde dan wel ras ſpel.

Na vaſtenavond komt het as-ſpel.'

V. Wat zoud uw rymwoord zyn op Moſtaart ?

A. Geen lekkertand eet met die koſt taart.

Wie kan hem maalen met een vosſtaart? Z

- - o
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Zo weinig dient daar toe een rosſtaart.

V. Ik voeg by moſtaard nu een Appel.

A. Ik rym daar op, wanneer ik trappel,

Of roer, op dat de ſaus niet kappel'.

Waar is een bed vol Pieterceli ?

't Is dat, daar Pieter ligt met Celi.

Ei zeg, wat rymt gy doch op Schepzel ?

Zyn zinnebeeld, een bloemverlepzel.

Is ook een lepelvol geen ſchepzel?

Wat zoud gy rymen op een Schotel?

Slechts wat gerotel en getotel.

Myn hoofd doet zeer van dat Gerammel.

En ik berym dat met geſammel.

Wel hoort gy daar ook dat Getrippel ?

Ik kan 't berymen met een ſtippel.

En wilt gy meer, zie daar een grippel,

Maar ik vertoon u hier een Driehoek.

Ik wyz u in den tuin een wiehoek. -

En vraagt gy, waar ? zie daar, ' t is die hoek,

't Is daar de korven ſtaan, een biehoek,

En daar men toevlucht neemt, een vliehoek,

Maar daar 't gezigt op valt, een ziehoek,

En loert m 'er uit, 't is een verſpiêhoek.

V. Ik zie, daar waſt een ſcherpe Diſtel.

A. Het beſte rym daar op is fiſtel.

Ik denk niet, dat ik daar in mis tel.

V. Die loopt wel toe door zalf en Plaaſter.

A. Te ras, benadeelt den verhaaſter.

Ik kom in 't dolhuis niet: men raaſt'er.

't Verkochte krygt zomtyds een naaſter.

Maar is de pap te heet, zo blaaſt'er.

- - -
V.
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O kyk ! wie komt daar met een Windel?

Dat brengt my ſchier in 't hoofd de zwindel.

Rymt gy dan liever op een Zwachtel ?

'k. Eet liever een gebraden wachtel.

Maar zeg, wat rymt er op een Spatel?

In kroegen heeft men veel gezwatel,

En by de klapperwacht geratel.

. Zo iets gemiſt word, dat men 't na tell'.

Maar dat men niet tot ymands ſchà tell'.

Hoort gy dat kloppen op een JAanbeeld?

Het Turkſche wapen is een Maanbeeld.

In A, B, C boek ſtaat een haanbeeld.

Dat ingebeeld word, is een waanbeeld.

Men kent de ſchepen aan het vaanbeeld.

Ziet in dat uithangbord een zwaanbeeld.

Maar zie, wat ligt daar by dat Vylſel?

Ik zou ſchier walgen van dat quylſel.

Daar dobblen tuiſchers op den Dorpel.

Verjaag die met hun kaart en worpel.

Hebt gy tot dezen quaſt een Beitel ?

Men ſpelt aan kindren voor een feitel.

Maar zeg my, is er rym op Roskam ?

Een roskam dient op dat men 't ros kamm';

Doch niet op dat men zwyn of os kamm'.

Maar weet uw rym wel raad tot Spiegel?

O ja: is ymand niet te kriegel.

Ik eiſch een rymwoord op Gewentelt?

En ik betaal u met gedrentel 't. -

Maar rym nu ook eens op een Gordel.

Ouds tyds hiet onſchulds proef het Ordel,

Wat zoud gy rymen op een Bondel?
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A. Ik vond dat niet by Hoofd, of Vondel.

Haal van Venetien een gondel.

Doch nader vangt men hier een grondel.

V. Hoe vuil is 't verken van Geſlooter ?

A. Hier baat geen boenen met een ſchrobber,

Of dat het op het water dobber'.

Zet dan geen emer, noch geen tob'er.

V. Het wentelt weder in den Modder.

A. O wie benyd het, dat het ſmodder'?

't Vermaake zich in dat geflodder.

Hy die bedriegt, is een bedodder:

Maar die zyn werk verknoeit, een brodder.

Ei wek my niet, wanneer ik lodder.

Een zoopjesdrinker wil een klodder.

Men maakt de vagers van de Borſtels.

In 't wereldperk is veel geworſtels.

Wat zoud gy rymen op een Miſpel?

De Paap ſpeelt met het ouwel 't Miſpel,

Met lollen, grollen, en gequispel:

Maar 't is voor Heerooms beurs een wis ſpel,

Wat rymt gy op den Roomſchen Ouwel?

Een ongerymden Paapengrouwel.

Zie 't wyvat, daar de Paap uit Quiſpelt.

't Is of een hondjes ſteertje wispelt.

Daar is de Prieſter, met zyn Koſter.

Die winnen zonder werk den koſt'er,

En daarom houden zyden poſter.

De Nonne draagt een Paternoſter.

V. Het oog word zomtyds wel Beguichelt.

JA. 't Geſchied door ſchyn van al wie huichelt.

V. Wat dunkt u van dien ſchoonen C.wers,

%

º
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A. 't Nabalken volgt een ezels voorzang.

Dan ſmaakt niet aan een kundig oor zang.

Zo ſtof en toon 't verdienen, hoor zang,

Die zy u tot de deugd een ſpoorzang.

Het hert word wel vervrolykt door zang.

Die d'ooren ſtreelen wil, verkoor zang.

Maar ô een ſchorre keel verloor zang,

V. Houd gy het brood wel uit de Schimmel?

-4. Men noemt een paard, van kleur, een ſchimmel.

Wie kan recht meeten met een ſlimm' el ?

Is dat gerymt? Het ſchynt Gefoltert.

Ja: 't is hier vry: want wie vertolt'er 't.

Ik zeg, 't is gangbaar: wie begrolt'er 't ?

Doch die 't noch erger maakt, verknolt'er 't.

Ik moet om zulk een rymen Lachen.

. Wat hebt gy 't my dan af te prachen?

'k Heb voor myn mond geen ſpinnerachen.

Zie daar een noot noch in den Bolſter ?

Gy kont die ſteken in uw holſter.

De kat is in de Maart een lolſter

En daar men viſſchen jaagt, men polſt'er.

Daar gaat een karel met een ACalſcheer

Zy dient hem niet, op dat hy kaal ſcheer'.

Zie dat men nooit uw beurs of maal ſcheer'.

V. Wat kont gy rymen op een Quab-aal ?

UA O wat gelykt doch naar een krab aal?

Daar is wel vil-aal, maar geen ſchrab- aal.

V. Is zulk een rymen niet verwerplyk?

LA.O neen, al onderzoekt men 't ſcherplyk.

%.

I VERA
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, V. eet gy wel iets, dat rymt op Schipper?

UA. Ja; veel. Zie hier een nagelknipper.

Of houd gy niet van dat geſnipper?

Hier hebt gy noch een ſipperlipper.

De gladde paling was ontglipper.

Hy, dien het miſte, kreeg een ſlipper.

Vaart gy ter zee, zo myd de klip'er.

O die behoeft een nauw beſtipper.

De ſpringer is een overwipper.

De vogel is van 't broed- ei kipper.

Gy ziet wel hoe de zon nu Flikkert.

O ja: en daar van zweet die dikkert.

Maar 't boodſchapt regen, als zy blikkert.

't Is Jongens ſpel, wanneer men knikkert.

Zy zyn ook op een koot vernikkert.

Maar hoort gy quaaken, wyt den kikker 't.

Doch krygt gy paling, dank den ſtikker 't.

Ei hoor dien leuyaard daar eens Snorken.

Men jaag hem van zyn neſt met vorken,

Of knuppels, niet zo voos als korken.

Maar laat het kind den tepel lorken.

Men moet zo boos niet zyn als orken.

Wat rymt gy op de Ketelboeters ?

Men vind # by de tegenvoeters.

Wat zyn de mollen groote wroeters !

Zyn die gedwongen zyn, geen moeters?

En die op horens blaazen, toeters?

Zyn niet die ſtraffe lyden, boeters?

%

#

%
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Zeg goeden dag weer aan begroeters,

Smaakt u dit rym niet, zoek wat zoeters.

V. Weet gy wel iets, dat rymt op Pinxter ?

A. Schier neen. Ik zoeke rechts en ſlinks 't 'er.

Maar zacht! Is niet de Maan een blinkſter ?

En is een pooiſter niet een drinkſter?

Is niet die kreupel gaat, een hinkſter?

Is zy die opdrilt, geen rinkinkſter ?

V. Weet gy wel beter rym op Paaſſen ?

A. Men noemt een knieſchyf ook een haaſſen.

En wilt gy meer ? Ik zeg: Och lagen !

V. Maar zulk een rymen is##
A Uw lachen is my niet ontzaglyk.

Of gy 't wel beter deed, is hachlyk.

Wat zoud gy rymen op den Kersdag?V.

AL. 't Is dan geen bloemen- noch geen kers-dag,

Noch voor de druiven dan een persdag.

't Is menigmaal een zuip- en ſchersdag,

In ſtede van een zielverversdag.

Wat rymt gy op een Nieuwejaarsdag ?

. Men heeft# nacht dan lang, maar ſchaars dag.

Het is dan wel een zegenvaars dag.

O was 't des# Zegenaars dag!

Zyn gunſt behoed u voor gevaars dag.

Het zy geen zuip- noch dobbelaars dag,

Noch ſmokkelaarſters kangevaêrs dag.

Op Lichtmis is 't een Paapen kaarsdag.

Doch 't is dan noch geen oyevaars dag.

V. Maar rym eens op den Hemelvaartsdag ?

e-A. 't Is wel een Meis-, maar nooit een Maartsdag.

Is 't paardenmarkt, dan is het paards diëg
Ct

%
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Het is dan ook een kroeg- en waards dag.

Voor tuiſchers dobbelaars en kaartsdag,

En voor de vechters mes- of zwaards dag.

Schcert ## u dan, zo is het baards dag.

En houd men bruiloft, 't is dan taarts dag.

V. Wat rymt gy my doch op dit Kookſel ?

e-A. 't Loopt over, # dit heetc ſtookſel:

En 't ſmaakt naar rookſel, en naar ſmookſel.

Dog echter maakt daarom geen ſpookſel.

V. Leuilekkerland is een Verzierſel.

eA. Maar mooye kledren zyn versierſel.

V. Ei zie, wat is dat voor een Kenmerk ?

eA. Die niet kan ſchryven, zet een penmerk.

Hier liepen paarden, 'k zie het renmerk.

't Geſchraaffel is een haan- of hen- merk.

Maar zyn er dieven, dat men hen merk'.

V. Wat rymt gy doch op een die Revelt ?

e-A. Wat ſchort u, zeg, dat gy zo krevelt ?

Is wel geneuſt, niet wel gegevelt?

Is wel gebaard, niet wel geknevelt ?

Is wel gelaarſt, niet wel geſtevelt?

Is ſtil gemompelt niet geprevelt ?

Is ſtreng geboeit, niet vaſt geknevelt?

En is gevloekt ook niet geëvelt?

Is niet gezuurdeegt brood gehevelt? -

En is bemiſt ook niet benevelt?

Gy hebt dat netjes Uitgegyffert.

Uit boomen word wel drank getyfert.

't Word winter, zie daar vliegt een Sneeuwvlok.

Men ziet die meer hier, dan een leeuwvlok.

Ik ken een ſpreeuwpluim,maargeeenTravvº.
2 - t
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V, 't Moet vriezen, want daar ligt een 7sſchol.

•A, Zy dient aan jongens tot een glyſchol,

#
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En voor de ſchaatzen, tot een ryſchol.

Maar zou ze breken, 't zy een my-ſchol.

Het water is al Toegeſtorkelt.

Wie daar op rymeu wil, die morkelt.

Men dient zich 's winters van een 73ſpoor.

Een ſcherpe prikkel is de prysſpoor.

Maar men verdwaalt wel op een byſpoor,

Al ſchynt dat voor een tyd een blyſpoor.

Men ſlibbert lichtlyk op een glyſpoor.

O ſpat niet uit tot eenig zyſpoor.

Ga niet op 't zotten pad , maar 't wys ſpoor.

Is deez uw rymweb eigen Reedzel?

Ja, zo als 't vragen is uw ſmeedzel.

O dat behoeft geen ſchandbekleedzel.

Maar vreeſt gy geen bedillers Hekel?

A. Hy zy een diſtel en een ſtekel,

Ik laat hem roepen als een krekel,

Of ook wel blaffen als een rekel.

Ik laat myn rym niet in de pekel.

Wat zoud gy rymen op een 7sgang ?

Die naar de kroon ſtapt, doet een prysgang.

Maak aanſtonds derwaards, zyt gy wys, gang.

Men doet met weerwil ſlechts een knysgang,

Voor Adam was geen Paradysgang.

Het zwaard des Engels ſloot den 'ſpysgang

De baan ten afgrond is een yzgang.

Dit rymt op veelerhande wyz gang.

V. Waar is dat rymſel Opgeduikelt ?

A. Zie voor u dat gy niet en ſtruikelt.
V,
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' V.

A.

Hoe hoor ik ginder zulk een Jouwing ?

Een dronkaart wentelt in zyn ſpouwing,

Dat is een walgelyke ſchouwing,

En dus misbruikt men ſchendig brouwing.

Zº

JZ.

et

V.

gº4

V.

O kreeg hy hier van recht berouwing,

Tot overtuigde ſchuldontvouwing,

En had hy van dat quaad vergrouwing!

Geen galgberouw, dat aan een touw #g 9

Maar dat hy aan oprechtheid trouw hing,

En niet aan teerling, kan, of vrouw hing,

Of dwaas was anders zyn betrouwing.

Uw hope ſteune op beter bouwing

Moogt gy wel lyden dat ik Metzel ?

. O ja: ik ben u geen beletzel,

Al ſloot gy dat met een ſtaketzel,

En ſchoorde 't met een onderzetzel.

Natuurlyk ſchoon hoeft geen blanketzel.

Ik acht blanketzel voor beſmetzel.

Wat legt men plaaſters zonder letzel?

Hy die gelyk heeft, wint het wedzel,

En die 't verlieſt, is geven redzel.

Maar ik en houde van geen Wedden.

. De ſlaapers houden veel van bedden.

Doch dat verdient geen ryke wedden,

En kan hen niet van armoé redden.

Wat zoud gy rymen op een Pluimbed?

. Men ſlaapt gemaklyk op een ruim bed.

Maar 't is den leuyaard een verzuimbed.

Kan zulk bedryf wel door den Beugel?

g24, O neen: 't vereiſcht dat men 't beteugel',

En fielen wel met boeyen vleugel'.

- Maar
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En vaag het ſt

Maar hang dien pot eens aan den heugel

# met een vleugel. s 3)

## 't dien , waar over gy Gebied hebt.

t Is beter rym, dan dat # niet hebt.

In duiſtre nachten dient het Toartslicht.

. Noch nutter is des Heeren Woords licht.

De maan is 's winters Yslands noords licht.

Men drinkt wel, als men in de koorts ligt.

Myn eerſte dag was myn geboortslicht,

Er na die zelve zon my voorts licht.

Of dunkt u dat wat ongehoords licht?

Gy zegt my daar al wat Verborgens.

. Wel ik berym dat met wat zorgens.

Niet met wat hangens, maar wat worgens.

Niet met wat lorſſens, maar wat borgens.

%

Niet met den avond, maar met 's morgens.

Maar zeg eens rymen op een Meshecht.

. Dat t niemand liefd' aan hoer of fles hecht',

Of om de tas aan d'oude bes hecht'.

O dat op elk een goede les hccht',

En die niet ſlechts op vyf of zes hecht'!

Maar zie eens hoe die dagdief Luyert !

. In praatgezelſchap word gekuyert,

De wyn word wel met ſtom gemuyert.

En van de dykers word geſchuyert.

't Geen vaſt geknoopt is, is getuyert.

Die diepen rouw draagt, is geſluyert.

Ik zie gy zyt in rym niet Karig.

. Die overvloed heeft, zy niet ſpaarig.

Dog wees doch nimmer te voorbaarig.

De dertle menſchen zyn aalwaarig.
Een
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Een twalefmaandig kind is jaarig.

En Eſaus wedergade is hairig.

V. Uw rymen is vry Wiſpeltuurig.

vA. Een aangeſteken gloed is vuurig.

Het geen niet ophoud, is gedurig.

En dat omtrent is, is nabuurig,

Wat zoud gy rymen op den Honger ?

. Die prangt wie ouder zyn, en jonger.

In teeringziekte zweert de longer.

Die ſtout is, waagt noch wel een ſprong'er.

Een leêge maage jeukt naar Vulſel.

. De kappenzetſter maakt een hulſel.

Myn vraagluſt heeft noch geen Voleinding.

Zeg, is een ſtipje niet een klein ding?

Al wat niet vuils heeft, is een rein ding.

Een vlag of wimpel is een zeinding.

Maar braam en doornen zyn een heinding

Ei zie eens wat ons hier Bejegent.

Hoe komt die Jonker zo gedegent?

Hy meent, hy is nu wel gehegent.

%
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O ſchater niet: de gekken plegen 't.

Daar vallen dropplen , zie, het regent.

Hier door word wel een land gezegent.

Zy die begunſtigt zyn, verkregent 't,

En die opmerken, overwegen 't:

Maar die het niet verhaalden, zwegen 't.

V. Ik zie daar in den boom een Kraaineſt.

A. Zeg, maakt die vogel niet een fraai neſt?

Een kraaineſt is geen papegaaineſt.

Men noemt een tochthoek wel een waaineſt..

V. Maar weet gy wel een rym op Kaarſſen ?
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A. O ja: ik ſchryf daar by nu vaarſſen,

Met zwarten inkt, maar niet met paarſſen,

Zo wel op milden, als op ſchaarſſen.

V. Wel rym my dan eens op de Mildheid.

A. Die maakt by menſchen welgewiltheid.

Betoom, is 't mogelyk, de wildheid.

Men krygt wel grooten dorſt van ziltheid.

V. Berym nu mildheid na de Vrekheid,

A. Des Mammons ſlaaf te zyn, is gekheid.

Een doorgeboorde beurs heeft lekheid. *

V. Gebruik eens tot die kaars den Snuiter.

A. Hy die zyn neus drukt, is een ſnuiter.

Hy die te paard ryd, is een ruiter. -

Hy die den brand bluſcht, is een ſpuiter.

Hy die poortier is, is een ſluiter.

Een oproermaker is een muiter.

Een horenblaazer is een tuiter.

Die afkaatſt, is een wederſtuiter.

En die op roof gaat, is een buiter. -

Maar eer men 't denkt, hangt wel de #eer
V. Dan ſtrekt hy raaven tot haar Gaſtmaal?

A. 't Is galgevogels wel gepaſt maal.

V. O niemand zy zo Buitenſpoorig.

A. Doch veele zyn'er wederhoorig.

En maken ymand wel baloorig.

Ei ſpiegel u doch aan het voorig'.

Gedenk gy zyt God onderhoorig,

En draag u zelven niet ſteiloorig.

* Hag. 1. 6.

II.
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II. V E R A DE M IN G.

V. at baart de kryg al Bloedvergieting !

A.W# danke # VOOr#

V. Wie is naar vrede niet Begeerig ?

A. De Duivel is daar van afkeerig.

'Zyn boosheid maakte Job eens zeerig,

En gantſch van top tot teenen zweerig.

Maar zeg, hoe komt uw hoed zo ſmeerig?

En ook uw nieuwe broek zo teerig?

“V. Ben ik u rekenſchap. Verſchuldigt?

A. Houd gy myn rymſel voor een pruldicht?

Of denkt gy, dat ik dwaas en dul dicht,

En als een quidam of een ſul dicht,

Wanneer ik op een ſtier of bul dicht,

En op een roemer of een pul dicht,

Daar gy uw vraag vermenigvuldigt?

Het zy al dat ik op een nul dicht,

De waarheid is hier ingehuldigt -

Gebruikt gy tegen my dan Schimptaal?

Verwacht van my zo licht geen krimptaal.

Men maakt zyn padje ſchoon door glimptaal.

Ik wil niet dat gy 't dus Bewimpelt.

Ik wil niet dat gy zoopjes pimpelt.

My dunkt dat gy uw voorhoofd rimpelt.

Verwyt gy my een Borleſoesje ?

. Dus drinkt Jan Hagel wel een roesje.

't Is uit een flesje, maar geen kroesje.

By ſchraalhans eet men mager moesje.

Betrouw het ſpek niet aan ons poesje.

Y W.
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Waar hebt gy 't rymſel Opgebaggert ?

. 'k Doorzocht myn rymmars, en ik zag er 't.

Wat rymt gy doch op bed en Bulſter?

. Wat is die lekkertand een ſmulſter ?

Een propdendarm- en maagevulſter ?

Zeg, is niet een leeuwin een brulſter ?

Een kappenzetſter is een hulſter.

En die het hair verçiert, een krulſter.

Die raazen, woeden allerdulſt'er.

En onkruid waſt het allergulſt'er.

Wilt gy een ſtekend blad, plant hulſt'er.

Wel rym eens op Myn Heer, uw Dienaar.

. Begeert gy eere, dan verdien haar.

Maar die voor ſchande vreezen, vliên haar.

Waar ondeugd ſchuilt, Gods oogen zien haar.

Zyn hand bereikt ook boven dien haar.

Maar zie hier noch woord Geoppert.

. Het hooi dat droog is, word geoppert.

Wilt gy 't hier hebben, herk en ſchop ert.

Wat rymt gy op een Wateremer ?

O hoe# talmt die teemer!

Wie laſtert, is een eer- ontnemer.

En hy die pluimſtrykt, is een fleemer.

Te helder licht baart ooggeſchemer.

Wat zoud gy rymen op een Weegſchaal?

. De bakker weegt wel met een deegſchaal.

Maar by een weegſchaal paſt een W eegſteen.

Daar ligt wel in een ſtraat of ſteeg ſteen.

Geen kind, dat brood begeerde, kreeg ſteen.

Hoe valt uw rymen zo Schriftuurlyk ?

O menig wint zyn brood wel zuurlyk, H

- Ct
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#

Het hulp bewyzen is nabuurlyk.
Een ſchip is zonder roer niet ſtuurlyk.

Een huis, dat leeg ſtaat, is verhuurlyk.

:

V.

A.

Het leven is wel avontuurlvk.

Geen Stad is voor den dood bemuurlyk,

En zyn beſtorming onverduurlyk.

Maar zie, daar denk ik op een Spaarpot.

Die is der kindren geldbewaarpot,

En voor de giften een vergaêrpot.

Een aarden vat, word licht Verbryzelt.

Zet voor het ſtooten op den pyzel t.

Men acht dan, breekt het, niet een bryzel 't.

Gedorſſen terwe word getryzelt.

Des winters is 't geboomt' beyzelt.

Het laag gebouw word opgevyzelt.

Het onderbleven is vermyzelt.

Zal 't pulver zyn, ſtamp in den vyzel 't.

'k Eiſch andwoord op een Tegenwerping.

. Zy dient wel tot vernuften- ſcherping.

Gaat dit niet boven uw Bevatting ?

. Men geeft van geen gedachten ſchatting.

't Gericht ſtraft woord- en daaduitſpatting.

Maar wilt gy noch al meer, neem dat ding.

Wel rym nu ook eens op wat Anders.

De waarheid heeft veel tegenſtanders.

In zeegevechten zyn wel#

Verwinnaars planten zegeſtandets.

Doch alle zyn geen Alexanders.

God zegen goede vaderlanders. -

Een gierlyk konſtſtuk is wat ſchranders.

In graanen komen wel kalanders.

Y 2 De
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%

Een ſnapſter en klappei is#

%

%

%

Le Jood heeft zyn ge

De Joden ſchach'ren aan verpanders.

Wat zoud gy rymen op een Witquaſt?gy ry # CIA'#.

Dat volk is heden noch Hardnekkig.

Doch 't is, gelyk van ouds, niet ſpekkig.

O was 't niet langer dus gebrekkig!

Een gier’ge woekeraar is, vrekkig.

De broek des bootsgezels is pekkig.

Een ſlechtgehoepelt vat is lekkig

De huid des luipaards is ook vlekkig. -

Een vuil bemoddert zwyn is drekkig,

Nu zal het haaſt zyn Uitgewintert.'

Myn oor word van geſchal doorſchintert.

Nu ſlaapt myn voet, ik voel hy ſintert.

Maar zeg, wat dunkt u van een Erfdeel ? «

. 't Is erfgenaamen een verſterfdeel,

En voor die 't krygen, een verwerfdeel:

Doch aan die 't miſſen, is 't een derfdeel.

Kont gy wel rymen op een Smeerlap ? .

O ja. Myn ſchoezool is een leêrlap.

Is die verſleten, dat men weêr lapp'.

Maar echter dat men voor geen heer lapp'.

Loch noch veel meer misſtaat een kleêrlap. 3.

O dat men dan niet al te zeer lapp'. -

Ik weet tot rymen noch wel meer lap.

Maar 't ſtopwoord is aan 't rym geen eerlap. .

Zeid ik eens voor een lap een Flenter ?

Een hovenier is ook een enter.

Ik zie u nergens, of gy bent er.

Dan ben ik daar, of daar omtrent'er. Als

S -
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Als ik ſcheepsboord beklim, ik enter.

Maar valt de ſchuit rondom, ik kenter.

Wie boomen ſchelt of ſcheurt, hy ſchend'er.

Is 't ruim genoeg, de wagen wender,

En die den breidel ſtiert, die ment'er.

Wie brieven heeft vervaardigt, zender.

Die dikwyls ergens komt, gewent'er,

't Zy zoetelaar, of merketenter.

Daar woont een bier- en zoopjesventer,

Verkeert daar niemand? Ja: men kenter,

Schier alle dagen is die vent'er.

Hy is als in zyn element'er.

En quiſt zyn hoofdſom met de rent'er.

Dat is, nu een gemeene ſlenter. -

Maar menig raakt zyn goed ten end'er.

%

%

Veel liever droeg men in zyn zakſteen.

Men kruipt op 't helpad niet, men rent'er.

Een drukker heet men ook een prenter.

O ſchrikt gy niet? Daar komt een Slagzwaard

Dat 's zeker geen gemeene ſlachs zwaard.

't Is wel in 't vechten een beklagzwaard, .

Als weez'en weduw kermen: Ach zwaard!

# d'Overheid is een gezagzwaard

dt zoud gy rymen ook een Bakſteen ??

Wilt gy een hartlyk beetje, bakſteen.

Men ſchond zyn tand licht, eer men brak ſteen:

Een tichel was van ouds een dak- ſteen.

Een teerling is een tuiſchers ſmakſteen.

Daar groeit wel in de blaas een takſteen.

Die is een ſmertend ongemakſteen.

Dus ſtrekt dan tot een luſtig pak ſteen.

Ver: -
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%

%

Verveelde die, men loſte ſtrak ſteen.

Geen vuur, hoe fel het brand, onſtak ſteen.

Zweeg die Gods lof meld', ô dan ſprak ſteen,

Maar vreeſt gy voor geen Woordenwerring?

Die pruim zegt, doet geen mondopſperring.

Men maakt wel torven van den derring.

Valt iets te rymen op een Wervel?

Ga naar den tuin, en ſny wat kervel.

Ik ben nu niet beluſt op Warmmoes.

. En echter eet wel ryk en arm moes.

Als 't gekken eeten, is het narmoes.

O dus vervult dan maag en darm moes.

Tot warmmoes bezigt men een Hakmes.

Dat 's groot en ſterk, en dus geen zwak mes

Ik dien my liever van een zakmes,

Dat beter dient tot een gemakmes,

Het zy tot voorſny- of gebakmes.

Wie lacht niet om dat HerſſeninſtP

-5,Het is ſlechts alles rymverzinſe

En 't eind is even als 't beginſel.

Op koper legt men wel vertinſel.

Wat zoud gyirymen op een Houtmyt?

Wat doet meer dienſt, een goud- of zoutmyt?

't Is wis dat hy, die zich onthoud, myd.

En dat hy, die het quaade ſchouwt, myd

Ook dat men 't geen, waar voormengrouwt,myd.

Hy komc in 't boſch niet, die het woud myd:

Noch raak geen ys aan, die het koud myd.

Hy drinke 't bier niet, die gebrouwt myd:

Noch kiez' 't bejaarde, die het oud myd.

Hy vliê 't vermeten, die het ſtout myd.
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V.

-4.

V.

gº4.

",

%

En 't veele, die het menigvoud myd.

Hou 't oude huis, die 't nieuwgebouwt myd.

Maar is 't veroudert, 't eiſcht Vernieuwen.

Dat weten die daar hout toe hieuwen.

De viſſchen hebben vin en kieuwen.

Wat zoud gy rymen op Fonteinen ?

Men moet haar ſtroomen niet omheinen.

Zy dienen grooten, en ook kleinen,

Voor dorſt, en 't waſſchen van onreinen,

Al vond men daar geen goude greinen.

Het gaat al dikwyls buiten meinen.

Een ſchip geeft wel met ſchooten zeinen.

Is iets te rymen op een Bloemkool,

. Ik zeg u dat, wanneer ik noem kool.

Hy die geen ſmaak daar in heeft, doem kool.

Ik eet ze geren, en ik roem kool.

Maar bloemkool eet men met geen Knoplook.

. Wie zag zo groot ooit als een kop look?

Zoek onder, maar niet in den top, look.'

De brouwers voegen by geen hop look.

De kruiken hebben tot geen ſtop look.

Geen vogels ſchokken in hun krop look.

Noch viſſchen ſlikken in hun rop look.

Maar Waalen eeten wel in ſop look.

Nooit vind men in een eyerdop look.

Nooit vangt men met een val of ſtrop look

Men graaft wel met een ſpade of ſchop look.

Maar maakt niet tot een kinderpop look.

Men ſchelt wel met een traanendrop look.

Eet gy een haring, byt daar op look.

Die ſlaan wil 't geen niet voelt, die klopp' loº:
- - Ik
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V. Ei zie , hoe is dat broo

V. Wat toeſpys weet gy tot een

Ik laat ook voor een Non of Klop look.

V. Wel zulk een rymen is al Keurlyk.

A. Al wat geſchied, dat is#k,
En wat zal wezen, onnaſpeurlyk.

Doch al wat quaad is, is betreurlyk.

En wat te zwaar is, onopbeurlyk.

't Drievoudig ſnoer niet licht verſcheurlyk. -

V. Maar hoort gy wel den Torenblazer?

24. 't Is een trompet- of horenblazer.

Maar erger is een oorenblazer.

V. Ei zie! daar ginder ſtaat een Heiblok,

A. Dat paard heeft aan zyn poot een weiblok.

In kerkers zit men wel in 't ſchreiblok.

V. 'Men late dat voor boef, of Dieveg.

A. Dat vry de boer tot zyn gerief egg',

zynen akker, is 't hem lief, egg'.9 o #n.En

V. Hy ploegt en egt om zynen Nood2 M. y

n durft niet willig, 't geen men noô durft,

En ſlechts uit vreeze voor de dood durft.

V. Na ploeg en egge volgt de Sikkel.

AL. Ik weet hoe ik myn rym ontwikkel,

En buiten mvn beſtek niet ſchrikkel.

Het meisje ſpeelt wel met een bikkel.

. En oſſen dryft men met een prikkel.

Dat ſtoeltje ſtaat niet, 't miſt een pikkel.

Zal 't bont zyn, dat men het beſpikkel'.

Grof roggenbrood heet pompernikkel.

J# -

-4. Zie hoe die kaas van maaden grimmelt.

#s

A. By boter, kaas: de beſte is roodkorſt. III
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III, V E R A D E M IN G.

JV.

A

V.

A.

%

V.

A.

V.

DN ruiter zit op 't paard al Schrylings.

Maar juffers ryden doorgaans zylings.

In 't hollen rennen paarden ylings.

Men valt wel, ryd men Onvoorzigtig.

Men zalt 't niet wagen, is men jichtig

Die lang en ſmal zyn, heet men ſpichtig.

Die 't zelve doen, zyn medepligtig.

O maak uw hert en gangen richtig. ,

Dat is op 's Heeren wet opzigtig.

Wat is de zaligheid gewigtig!

't Verbreken van Gods wet is Sc Zendig.

Maar zulker loon is ook elendig.

Een yder toetze zich inwendig.

Handgauwe menſchen zyn behendig.

't Geen niet vergaat, dat is beſtendig,

En al wat paalen heeft, is endig.

Zie daar een rypaard, of een##

't Is ook een maakſel van den Schepper.

Is haver in de kiſt, dan ſchep'er.

Ziet gy dat paard daar met een Helfter ?

Men ziet van d'eene zy de helft'er.

De meeſter bond daar even zelf 't 'er.

Al waar men vyvers wil, men delft'er.

En wil men kelders, men verwelft'er.

My dunkt dat gy in 't rymen Schoorvoet.

Daar ſtaat een tafel op een ſchoorvoet,

En in het zand een verſche ſpoorvoet.

Noch ſtaat er op de# een Sleeper.

-

A,
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',

A. Hy is tot dienſt van elk ontſcheper,

't Zy dat hy ſuiker voert, of peper.

Maar wat grimmatzen maakt die dweeper?

O hy gelykt Jan Klaaſſen ſeper.

Dat ſcheele druipoog ziet noch leeper.

Dit laken heeft een fyne keper.

Wilt gy hier waſſchen, breng dan zeep'er.

Wat is die dogg een groote Blafkaak

Wien zwelgt niet d'opgeſperde grafkaak?

O zet de hoeren aan de#

Maar by de paarden paſt een Hooihoop.

. Een rot van beed'laars is een ſchooihoop.

Een bende zuipers is een pooihoop.

Een rot van pronkſters is een#oop
Maar ſmelt een ſneeberg, 't is een dooihoop,

En maakt m 'er ballen van, een gooihoop.

Ravotters zyn een rinkelrooihoop.

En hoeren zyn een lichtekooihoop.

O wyk doch van des Duivels prooihoop.

Berym ik, dunkt u, dus niet mooi hoop?

'k'# naar die hoopen niet Begeerig.

En ik ben ook daar van afkeerig.

O maak u aan dat vuil niet ſmeerig,

Noch door beſmetting ſchurft en zeerig.

Licht word men van dat pek ook teerig.

Gepluimde vogels zyn niet veêrig.

V. Wat voegt gy 't aardig by Malkandren!

A. Ik moet zomtyds van ſtof verandren.

V Ei zie, die vogels vliegen Weſtwaard.

A. Gy praat ſchier of gy buiten weſt waart,

En in een onbekent geweſt waart.

,

Hebt
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Hebt gy vergeten waar gy leſt waart?

Ei blyf doch altyd, daar gy beſt waart.

O dat # altyd daar# Waart !

COntvlied doch daar gy haaſt verpeſt waart,

En ſchier zo ſlim als al de reſt waart,

Hoewel gy als een zwyn gemeſt waart,

En opgezwollen, als door geſt, waart,

Terwyl gy als een brooze teſt waart,

En in des Duivels ſtrik en neſt waart.

Hoe zalig is de Hemelhuizing.

O dat gebouw lyd nooit vergruizing

Daar tegen ſlaat geen golvenbruizing,

O Pinxterwind! kom met uw zuizing,

En maak ons vaardig tot verhuizing.

Wat doet die dat verſmaad, een “Dwaasheid!

. Dwaas ſchynt hy zelf, die dit den dwaas zeit.

Maar 't komt eerlang, dat hy eilaas! zeit.

Wel zulk een rymen is al Stichtlyk,

. Het is tot onzen pligt opzigtlyk.

Een zorgelooze vleyt zich lichtlyk:

Maar wacht Gods vonnis eens gerichtlyk.

Geen vroomen zyn voor hem betichtlyk.

Een yder drage zich doch plichtlyk,

En zy van waarheid onderrichtlyk.

V. Wys is die 't hoogſte Goed Behertigt.

UA. Maar Judas veilde ſlechts voor dertig 't.

Daar na beleed hy openhertig 't,

En ondervond te laat wel ſmertig 't.

V. Zo deed ook Eſau voor wat Linſen.

UA. Maar ô hoe duur ſtond wat gewins hen !

Ook baatte naberouw geenzins hen.

Z 2 V.
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V. 't Hielp Judas aan den ſtrop, en 't Berſten.

JA. Als hem gewetens prangen perſten,

Doe waren trooſters hem de verſten,

Vermits zy hem maar meer verdwerſten,

En met geen trooſtdrop 't hert ververſten.

Hoe menig, die de tanden knerſten, -

Om dingen, daar z eer meê ſcherſten?

V. 'k Wenſch dat ten# dit Gedye. -

AC. O dat men, als de noeſte bye,

't Gemerkte nut te zamen vlye!

O ſchuwt des werelds linkernye,

Vol van bedrog en ſchelmerye,

Zo dat haar liſt vergeefs u vrye,

Al ſtelt zy goedren op een rye:

't Is maar in ſchyn##e
O word nooit dienſtbaar, zyt gy vrye,,

Aan gierigheids afgoderye.

De#is een looze prye,

Vol ydelheid en hovaardye.

O wacht u van haar ſlavernye,

Of uw bedryf is zotternye.

'k Wenſch dat u beter goed verblye.

En dat zich 't hert aan God toewye.

V. Maar och! het vleeſch is Wederſtrevig.

-A. O ja: 't beſtryd den geeſt wel hevig,

De beſte zyn dat onderhevig.

Sta, Chriſtenridder, pal en ſtevig.

God is dus met zyn gunſt vrygevig.

V. Wel dat berymen is al Kunſtig

vA. Gods goedheid zy ons allen gunſtig.

Hier na verlangt myn hert#
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#

Ik dank u voor die Zegenwenſching.

. Begeerte afleggen is ontmenſching.

De Duivel wierd door val Ontengelt.

. Maar aan Gods keten vaſt geſtrengelt,

Hoe zeer hy om ons heenen hengelt.

Zyn ſtraf is met geen gunſt gemengelt.

Gy weet, de krabben zyn getengelt.

En 't vlas word in een braak gezwengelt.

Men zegt van tandpyn, dat ze jengelt.

En van het klokſpel, dat het bengelt.

Gy ziet de tulpen zyn geſtengelt.

Wat voegt dat eerſte by het Laatſte ?

't Was evenveel, waar ik het plaatſte.

Ik rym op 't beſte, en op het quaadſte,

Op t allereerlykſt, en 't verſmaadſte,

Op dat 't geliefſt is, en 't gehaatſte,

- Op 't allervroegſt, en op het ſpaadſte, -

#
. Het mandenm

Of ſchoon een nagalm wederkaatſte.

Wat komt gy# op de l/iskomſt ?

aken is een wis- konſt.

Het droombeduiden is een miskonſt.

Het raadzel melden is een giskonſt.

Het water kyken is een piskonſt.

Het walvisvangen is een viskonſt.

Het lekker kooken is een diskonſt:

En 't net verdeelen is een ſpliskonſt.

%

In hamerſlag beſtaat de ſmiskomſt.

Noch# rym te zeggen, is konſt.

Hoe maakt uw rym het met een Vierkant ?

't Is ſtout, dat een zich tegen vier kant,

En tegen dogg of dullen ſtier kant. Ook

OK .
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Ook ſmaakt wel naar het vat een bierkant,

De pronkſters dragen een vergierkant,

En koopen menigmaal wel dier kant,

%

Wanneer het is een nieuwezwierkant.

Het alderſchoonſt çieraad is Zedig.

't Moet met den ſtaat zyn evenredig

Dan heeft het zyn behoor volledig.

Of anders 't maakt den buidel ledig.

Gy wilt niet dat ik dit beeedig,

Op dat ik u daar door bevredig'.

Ik draag my onbeſchroomt en ſnedig,

Als ik een goede zaak verdedig. -

V

A.

Is 't yzer hard, dan is 't niet ſmedig

Rym ook eens op dien langen Tabbert.

Hoe ſtaat die quylbab dus en zabbert?

Zyn rok is gantſch met pap beſlabbert.

De jongen heeft op 't ſchip gezwabbert.

V.

A.

V.

Al

V.

e-A.

Ei zie eens hoe het windje labbert.

" Waar zouden ": dus heen Verzeilen ?

Hier zyn noch loots om grond te peilen,

Een koopman mag zyn waaren veilen,

Al is 't maar aardenwerk en teilen :

Maar zyn verwachting kan wel feilen,

Is 't meé niet op uw rym Toepaſſ'lyk ?

O ja: want ik verzin het raſſ lyk.

Te ras, heeft dikwyls veel Verhindert.

Wel dan beklaagt een ondervinder 't.

Het zy dan op zyn maat vermindert.

V.

-4.

Wie 't hier niet vind, die zoeke ginder 't.

Wat 's beſt ? te ras, of al te Langzaam ?

Ik ſtel dat bei in eenen rang zaam, AI
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Al ſtapt het niet in eenen gang zaam,

En paſt het niet in eenen zang zaam.

V. Wat rymt gy op die blekke Theebus ?

e-A. De boó draagt op zyn borſt een Steêbus.

De trekſchuitjager heeft een beêbus.

Die voor de hand ſtaat, is een reê bus.

V. Wat rymwoord hebt gy tot een Trekpot ?

A. O 't luid zo lelyk, 't is een drekpot. .

Wie zou die willen tot een lekpot?

Gewis die is geen lekkerbekpot. .

De boer houd meerder van een ſpekpot.

By ſmalhans kookt er een gebrekpot,

En by den gierigaard een vrekpot.

Het dekzel maakt hem tot een dekpot,

En die geſcheurt is, is een lekpot.

V. Rym ook op 't ander#
•A. Miſdeed ge uw broeder, toon hem leedſchap.

V. Nu drinken veele thee en Koffy.

A. Maar andre zeggen tot die ſtof, fy!

Hun andwoord is tot al dien lof, fy!

. Men zegge, gaat het al te grof, fy.

V. By koffy voegt wel een Tabakspyp..

A. Die ſtinkt zo vuil als een gemaks pyp.

V. Maar menig is daar op Verlekkert.

e-A. Is 't lorken zoet, ik gun den trekker 't.

Maar ô verbied den jongen lekker 't.

V. Zie hoe de rook naar boven Opklimt.

•A 't Is als de damp ten regendrop klimt,

En 't boomenſap tot in den top klimt.

Dus ziet men ook hoe veil en hop klimt.

En dat de wyn ook in den kop klimt.
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V. Men kan bevangen zyn van Wynlucht.

A. Maar by de verkens heeft men zwynlucht.

Men geeft die qualyk zyn, azynlucht.

Tot adem zy niet al te fyn lucht.

Te dik is in een diepe myn lucht.

Die ongezond maakt, is een quynlucht.

V. Wat drinkt gy liever ? wyn, of Scherpbier ?

A. 'k Hou van geen zuur, maar wel van zerp bier,

Wil ymand dwaas zyn, die verwerp bier.

V. Het bier zy klaar, door geſt niet Drabbig.

A. Een hangend kingezwel is quabbig.

Een doorgeſtreken ſchrift is ſchrabbig.

Maar booze katten vallen krabbig.

En ſnapſters en# labbig.

V. Is iets zo ydel wel als Geksklap ?

A. Noch ſlimmer is een vuilen beks klap.

Men beuzelt menigmaal van hexklap.

Van geld en woeker is een vreks klap.

! Men hoort van bedelaars gebreks klap:

Maar by geen Joden immer ſpeks klap.

Noch liever hooren zy van dreks klap.

V. Berym na geksklap ook een Schendtong.

A. Zy is een vuile laſters prenttong.

Men hou ze voor een leugenventtong.

, V. Rym hier voor 't laatſt noch op een Steiloor.

A. Een goede Rechter heeft geen veil oor.

Die niet wel luiſtert, heeft een feil-oor.

Een ontuchtliever heeft een geil oor.

De pottenbakker maakt een teil-oor.

Dat oor en herte 's Heeren heil hoor !

«.

IV.
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IV, V E R A DE M IN G.

V. Wat rymen hebt gy op een Hoekſteen ?

gºA. Men vind wel ergens in een hoek ſteen,

Indien gy bouwen wilt, dan zoek ſteen,

En legt in kalk, maar in geen doek, ſteen.

't Zal zwaar zyn, draagt gy in uw broek, ſteen.

De Paap wyſt leeken tot een boek, ſteen,

De rots van Ebal was een vloekſteen: -

En David ſlingerde wel kloek ſteen.

Wie kauwt in plaats van peperkoek ſteen?

Maar hoor ! hoe beyert daar het #ef
Des zuipers keel bemint 't klokklokſpe

Zoet is ook aan den vraat het ſlokſpel.

Op markt en kermis is'er drok ſpel.

De kaart en teerling is verlokſpel.

De jongen ſpeelt al ſpringend 't bokſpel.

De beeldendienſt is maar een blokſbel.

Ter middaguure hoort men 't kokſpel.

Met knuppels vechten is geen ſtokſpel:

Want is 't in ernſt, dan is 't geen jokſpel.

Men achte nooit een ouden wrok ſpel.

'k Ben niet bedreven in het trokſpel.

Men kruimelt brood wel tot een brokſpel.

Den ydlen tydverdryver trok ſpel.

Dus is van veelerhande ſchok ſpel.

Doch ik en ken geen kous- of zokſpel.

Maar zie eens, wat ik op uw rok ſpel. -

't Rymt als ik hok, lok, pok en vlok ſpel.

V. Die rymklok is wel ſlecht Geklepelt. e-A

Aa e

%
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A. Het kindje ſchreit, ó geeft den tepel 't.

Of anders voeder met een lepel 't.

Daar ligt het graan, meet met een ſchepel't.

V. Maar rymt er wel iets op een Brandklok?

Te twalef uuren luid de tandklok.

Men luid ook elders wel een ſchandklok.

Een kleine ſchel dient tot een handklok.

Des menſchen tong is zyn verſtandklok.

V. Wat zoud gy rymen op de Poortklok.

A. Men trok eens te Parys de moordklok.

Die door een# luid, is een koordklok.

De tong en mond verſtrekt een woordklok.

Het oore, dat niet doof is, hoort klok.

V. Maar rym nu ook eens op een Klokſlag.

A. Die is, als 't middag ſlaat, een kokſlag.

Ik tel die liever dan een ſtokſlag:

Want is die errenſt, 't is geen jokſlag.

Dat voelt de huid, al is 't een rokſlag.

Te feller treft een harde wrokſlag.

Die beukt dan vleeſch, maar 't is geen blokſlag.

V. Het uurklokſpel heeft wel een Voorſlag.

AL. Die 't eerſte toetaſt, heeft den voorſlag.

Dat is tot vreé geen goede voorſlag.

Gewis, krygtymand dus een oorſlag,

Hy zal dat houden voor een ſtoorſlag.

De ruiter geeft zyn paard een ſpoorſlag.

Men heet een quiſter ook een doorſlag.

Een klokſlag is geen voel- maar hoorſlag.

V. 'k Wilrymen hooren op een Quinkſlag.

JA Men vangt dien vogel in geen vinkſlag.

Vyf vingers geven net een quinqſlag.
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Ik vrees geen dreigen met een pinkſlag,
Maar## averechtſchen klinkſlag,

Doch noch al meerder een verminkſlag.

Met drek te vechten, is een ſtinkſlag.

Verkeerders ſpreken van een çincqſlag.

Men geeft wel op de klok een tinkſlag.

In kroegen doet men wel een drinkſlag.

O dat uw herte nimmer links lag! *

V. Wat zoud gy rymen op een Vuiſtſlag ?

eA. Wanneer die treft, dan is 't een juiſtſlag.

Dat die hem krygt, niet in zyn vuiſt lach'.

Geef dien een dronkaard die verbuiſt lag,

En in zyn ſpouwſel ongekuiſt# -

Als of hy by een zwyn gehuiſt lag,

. Zo dat hy daar van elk verguiſt lag,

Om dat hy van 't gebraak begruiſt lag,

. Als of er ſchier een os gekuiſt lag,

Terwyl zyn beurs# ontkruiſt lag,

Die dan wel ſchoontjes uitgepluiſt lag,

Wyl 't al verzopen en vertuiſt lag

V. Ei voel, hoe langzaam gaat myn Polsſlag.

eA. Ik wil geen ſpringſtoks-, noch geen polsſlag:

Op 't ys# menig bols ſlag.

Des jongens zweepe geeft een tols ſlag.

V. Ik zie# juiſt een Spinnewebbe.

v_A. O weet dat ik daar rym toe hebbe,

Zo lang de zee heeft vloed en ebbe,

Of als een vogel heeft een ſnebbe.

V. Hoor ! wat gerucht is op den Zolder.

e-4. Daar maken ratten groot gebolder.

Het knabbelt, ritzelt, en het rolt'er:

* Predik, 1o: 2, Aa 2 Ja
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Ja 't gaat hoe langer daar hoe dolder,
En in den nacht luid dat noch holder.

Zy knaagden wel een leêren kolder,

## was 't ten huize van een volder.

Men ſtampte, tierde, Joeg en ſchold'er:

Maar geen gekyf noch dreigen gold'er,

Het was er alles holderbolder.

V, Maar zeg my ook eens rym op Smerte.

A. Weet dat ik pyn niet uit en terte,

Al was de plaats maar als een erte.

Ik zie u liever, dan myn herte,

Al was 't inrnoch zo groot een verte.

V. Dat 's wiſſer, dan een hand vol Vliegen. .

A. Ik hou die, zo ze niet ontvliegen.

Is dat niet waar, zo moet ik liegen.

Ik wil u in den ſlaap niet wiegen.

En door geen beuzelpraat bedriegen.

De naayer moet het kleed eerſt #en
V. 'k Wou wel een ſnuifje: geef uw Snuifdoos.

A. Blaas daar niet in, of 't word een ſtuifdoos..

De lekkertand heeft wel een kluifdoos.

Doch meer een ſuiker-, dan een ſtruifdoos.

De kappezetſter heeft een kuifdoos:

En die paruiken maakt, een kruifdoos.

Doch nu behoeft men lob- noch huifdoos.

Ik noem een laade vry een ſchuifdoos:

Maar ken geen druifdoos, noch geen duifdoos.

V. Daar gaat een krygsman met een Sabel.

A. Veel zachter is een juffers ſabel.

Hy is zo lang niet, als een kabel.

Zei 't ymand, 't was een groote fabel, Di

- 1C
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A

Die valſch zou klinken, als een quaé bel,

En die verziering was niet abel.

O dat hy niemand nederſabel ! .

Wat kont gy rymen op een Nevel ?

. Voor eerſt, een opgezette knevel.

Dan noch een welgeſmeerde ſtevel.

En bovendien een fraye gevel.

Voor zuurdeeg geef ik u ook hevel.

My dunkt, gy krygt daar van de krevel.
Ik luiſter niet naar dat geprevel,

%.

Noch lyd niet, dat men 't rym afknevel'.

Maar 'k weet, gy vraagt dit uit geen wrevel.

Schoon veele ziek zyn van dat evel.

Ei voel myn hand eens, zy is Kleumig.

Ik durf niet zeggen, ik ben ſchreumig.

Ei riek die kruik eens , zy is heumig.

Wel, riekt niet zulk een rymen Muffig ?

Al wat er muffig, is, is duffig.

Veel oude lieden vallen ſuffig.

De ſtouten zyn niet licht verbluffig.

Het is in kroegen dikwyls kuffig.

En veeler neuzen zien nu ſnuffig.

V.

A.

Zie daar een bullebak ! 't Is Errenſt.

Zie daar, die appel is gekerrenſt.

Het geen gebrandſt is, is geberrenſt.

En 't geen ontnaaitſt is, is geterrenſt.

2.

Ook 't geen getwynſt is, is getwerrenſt.

O zwyg! Uw rymen word noch Lammer,

Ik kan niet beter. Is 't geen jammer.

Al is myn dichtpen nu wat ſtrammer,

En ook myn hand van zweeten klammer,
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Ik bid u, word daarom niet grammer.

%

V,

A.

":

V.

eA.

V,

A.

Is 't toe, ik haal een openrammer.

En daar ik welkom was, ik quam'er.

Ik ben geen dyker , noch geen dammer,

Maar ken wel aan den dyk een krammer.

Zo 'k beter rymen zag, ik nam'er.

Hier zyn wy t'zamen op een Karſpoor.

. Dat is des winters wel een bar ſpoor.

Vertoeft men daar op, 't is een marſpoor.

En tergt m 'er ymand, 't is een ſarſpoor.

't Is, zyn'er gekken op, een narſpoor.

Maar in den doolhof is 't verwarſpoor.

En noch berym ik met geſnar ſpoor.

Ei zie ! op tafel ligt een Kinkhoorn.

Voor bekers, was ouds tyds een drinkhoorn.

Doch blaaſt me er op, dan is 't een klinkhoorn.

En brand men 't, dan is dat een ſtinkhoorn.

De kleinſte nagel is een pinkhoorn.

De ſchryver bezigt wel een inkhoorn.

. Zeg ook eens rymen op een Koehoorn.

De paarden hebben tot een ſchoe hoorn.

O vraag niet meer, ik ben al moê hoorn,

. De rymvraag, die ik doe, is Wettig.

O ga met pek niet om, 't is ſmettig,

En al wat voddig is, is ſlettig.

De Zeeuwen heeten preutſche tettig.

Dunkt u dat rym niet Ongeſtaltig ?

Hou vrede, zyt doch niet tweeſpaltig,

Daar gaat een jager met een Kruidhoorn.

Daar blaaſt een poſt op zyn geluidhoorn.

Zeer geerne zag ik eens een ſnuithoorn.
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",

#

A.

V.

#

2.

2.

Ik ken een ſlekken-, maar geen puithoorn.

Ouds tyds was tot gieraad een tuithoorn.

De Tegenchriſt is een beduid hoorn.

Den overvloed verbeeld een fruithoorn.

Men zy in zyn beroep niet Sloſſig.

Wat uit Weſtfalen komt, is moffig.

Wie opgeblazen is, is poffig

En wie onluſtig is, is#
Men gaat met oude muilen ſloffig.

Wat zoud gy rymen op een Klimmer.

Ik wende my naar 't vrouwgetimmer.

Daar zyn er beter, en ook ſlimmer.

De laatſte ſoort verkoos ik nimmer.

Maar goede vrouwen prys ik immer.

Geen vrolyk hert voegt by een grimmer.

Maar zeg my, weet gy wel een Sluiphol?

Een kelderkroeg is #t een zuiphol.

Daar 't water doorlekt, is een druiphol.

Ei zeg my, is niet deze kuip hol?

Een dubbel druiphol is een Druipneus.

Ik ken een zuiphals, maar geen zuipneus.

Geeft gy aan ymand dus een Schampſchoot ?

In 't vechten doet men menig kampſchoot.

Die is door 't buskruid dan een dampſchoot,

En wien die treft, is hy een rampſchoot.

De Wysgeer ſpreekt wel van een Dampkring.

Men ziet des avonds wel een lampkring.

Wees lydzaam, zyt gy in een rampkring.

Stryd dapper, zyt gy in een kampkring.

Maar ô het kampen valt wel Bloedig. |

Is 't voor Gods zaak, zo draag u moedig. D

G
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%

V.

1,

. Maar omgaan met

De kroon en 't loon is overvloedig

God is zyn# goedig.

Verwacht zyn hulp en heil dan ſpoedig.

O doet men zo, men draagt zig Treflyk.

Het hemelheil is onbezeflyk.

Een geeſt is door geen degen treflyk.

Heet yzer door geen hand opheflyk.

De dageraat ryſt in het Ooſten.

. Gods aanſchyn zal die treuren trooſten.

Die 't licht weêrſtreven, zyn de booſten.

De hellevlam zal zulke rooſten.

Bedenkt dit, al gy duivelskrooſten.

Dat yder zich bekeer van Boosheid.

. De wereld is vol liefdeloosheid,

Vol wrevel, ergernis, en loosheid,'

En in 't beſtendigſt enkel voosheid.

Vertrouwt men haar, 't is roekeloosheid.

O wacht u doch van zorgeloosheid,

Gelyk van dwaling en godloosheid.

De vrucht hier van is trooſteloosheid. -

Een goed gemoed# Welgetrooſtheid.

het roet, bekrooſtheid.

De vlam veroorzaakt wel gerooſtheid.

Hoe wenſchelyk is Welbewuſtheid

Die geeft in 't ſterven zelf geruſtheid.

O was daar toe wat meer beluſtheid!

Een zondaar is wel Ongevoelig. -
»

*- -

-

-

»

-

Ontwaakt 't geweten, 't is dan woelig.

Het vuile hert is modderpoelig,

En van zyn luſten als krioelig - A
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V. VERA DE M IN G,

# W# dunkt u, is dat wyf niet. Klappig?.
Haar buurvrouw valt al ruim zo ſnappig.

Wat is die ſchooiſter vuil en lappig?

Haar jongen is ook ſchurft en rappig.

Zyn kleed is gantſch beſlabt en pappig.

De honden zyn naar brokken happig.

't Geen uitgedroogt is, is niet ſappig.

V. Behaagt u meer die mooye Juffer.

gº4. Myn rymen paart haar met een ſuffer.

Ik ſtrek aan niemand tot verbluffer.

Hoe meer iets is verſtikt, hoe muffer.

Hoe meer een vat vervuilt, hoe duffer.

Wil ymand van de nieuwe ſnuf'er,

Hy haalc niet in kroeg of kuf'er.

V. Het daar verkeeren is niet Deftig.

go4. Wie eerlyk is, mispryſt dat heftig.

V. Wat kont gy rymen op den Echtſtaat ?

. Gezegent was die in den rechtſtaat,

Gelyk dat daar aan toegezegt ſtaat,

En wenſchlyk noch, # liefde hecht ſtaat.

Maar treurig is 't, als 't daar meê ſlecht ſtaat.

Dan word die wel een kyf- en vechtſtaat,

En ſlimmer dan een meid- of knechtſtaat.

V. Wat kont gy rymen op Ik Sluimer ?

A. Die ſluimert is wel een verzuimer,

Die enden kookt, zy eerſt een pluimer,

En in het zieden ook een ſchuimer.

Neem voor te naauwen# een ruimer. e

B Die
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Die hoend'ren brood geeft, zy een kruimer.

Maar wacht u zelven voor een luimer.

Te ſtouten klopt men op den duim er

V. Die ſpaaren, overleggen 't Zuinig.

eA. 't Is aan den zeekant dikwyls duinig.

Een oud vervallen huis is puinig.

Men ziet de hooge bergen kruinig.

Gevlochten wanden vallen tuinig,

En hy die look eet, riekt ajui #
V. Op ſtranden ziet men zomtyds Zeedrift.

eA. De menſchen hebben ook wel meê drift,

By wylen erger dan een veedrift

O was by elk te recht een vreédrift!

Maar twiſt en boosheid vind in ſteê drift.

Het vleeſch verwekt daar toe gereê drift.

Maar daar op volgt 't beklag eens: Wee drift!.

God geef hier tegen ons een beëdrift.

Zeer heilzaam word dan drift Beteugelt ?

. 't Geen nietig is, vlied als gevleugelt.

Is 't paard te wild, hou op den teugel 't.

Vergaap u niet aan 't Onde 'g,

't Is alles ydel, en ook traanig

Maar boven is er niets z ig.

De kruiszon maakt de Kerk wel taanig.

Zyt Gods beveelen onderdaanig
-

:

W. Weet dat die God, betrouwt, nooit Wankelt.

A. Hem ſchaad niet hoe de helvlam ſprankelt.

V. O dat een yder dit Bemerkte !

A. Hoe veilig is dien God omvlerkte,

En koeling gaf, wat hitte ſherkte!

• - Gelukkig dien zyn Geeſt bewerkte, E

In 3
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'En innig door zyn kracht verſterkte !

Geen leed kan doen, wat hy beperkte.

V. Vergeefs is dan hoe golven Bruiſſen.

A. Ja ! laat des afgronds ſtormen ruiſſen,

En hellepoorten tegen druiſſen,

God maatigt en beſtiert de kruiſſen.

'k Wil nergens om die hoop vertuiſſen.

Maar van 't onreine moet zy kuiſſen,

V. In Jeſus vind gebrek Verzoening.

A. Dat is de vrucht van zyn voldoening.

V. Wie zou naar zulk een heil niet#?

A. Dan vreeſt men Duivel noch geſpenſſen.

Maar ô 't is niet voor alle menſſen.

Niet voor wiens God zyn hunne penſſen,

Noch voor die zoekt 't geen moet verſlenſſen.

V. Ach ! was by ons een Hemelwandel!

A. God had dan luſt in onzen handel.

V. Maar 't Hemelpad betreed men Weinig.

vA. Dat hy, die in wil gaan, zich reinig',

Job was door al zyn zweeren bleinig.

V. De meeſte hollen op het Helpad.

A. 't Is aan die dwaazen noch een ſpelpad.

Den grootſten hoopten vergezelpad.

Een zondendienſt-en zot#

Ik kies daar voor het eeuwig-wel-pad.

De dood gemaakt ons langs een ſnel pad.

Elk vliede doch het helgequelpad.

V. Gelukkig die zich niet# e72/,

A. Zy zyn ten leven opgetekent

Die hemelborgers waren, bleken 't.

V. Ach kregen wyd#" Keurſteen ? A.

2 E
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A. Is 't hert noch rotzig, zo betreur ſteen.

Doorbraak uw zielengrond, en ſcheur ſteen.

V. Die word van 't Manna meê Verzadigt.

A. Verwinnaars zyn dus begenadigt.

Gods vrye goedheid ſchenkt weldaadig 't.

Een yder zoeke dan geſtadig 't,

En overdenke het bezadigt.

V. Dat werk is voor het vleeſch niet Smaaklyk.

A. 't Wil maar 't gemaklyk, en 't vermaaklyk.

Maar dus, bedriegt het zich noodzaaklyk.

De Hemel is zo niet genaaklyk,

En onze renbaan nimmer ſtaaklyk,

Of 's levens kroon is niet aanraaklyk.

V. Hoe goed was 't, zo dit elk Bezefte !

A. O dat dit yders herte trefte,

En hemelwaards tot God verhefte !

Vergeefs was wat de helhond kefte.

V. 'k Laat dit aan yders Overweging.

A. Het zy een ſpoor tot pligten pleging..

V. De Heiland is des# Hertog.

A. Roept hy u meê ten ſtryde, dert toch.

Weêrſtaat den vyand, als hy tert, toch.

Zo gy de kroon begeert, volherd toch.

Heer! roept uw Bruid in angſt en ſmert, Och ?

Zyt met uw hulp van haar niet ver toch.

Zoon, geef voor al aan God uw hert toch.

Stel koers naar Chriſtus, als uw Ster toch.

Vlied 's werelds netten: zy verwert doch.

Zy brengt ſlechts ydelheid te berd doch.

Wat baat hoe veel men zamenſchert doch ?

Denkt hoe het graf zyn mond opſpert dody
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V.

A.

V.

A. 't Is rymbanket waar op ik noodig,

V.

Daar valt myn oog juiſt op een Trali.

Ziet gy dat vrouwmenſch met die fali?

Nu gaat ze by die yz're bali,

En #raagt een griffy met een ſchali

Wel roep haar, is haar dienſt u Noodig.

En daar in ben ik overbodig.

Wat weinig levens heeft, is doodig.

De levensweg is eng en Doornig.V.

A. De ſchilders maalen Moſes hoornig.

De vrucht van onkruid is niet koornig.

Bedaar, ei lieve! word niet toornig.

Een Konings gramſchap is wel Vreeslyk.

A. Een hertenwond is ongeneeslyk,

%

:
%

W

## zyn wel # -

Men kan dat voelen by de taſting,

Een doove adder niet beleeslyk,

't Zy dat men 't geeſtlyk neemt, of vleeslyk.

De zee is op veel plaatzen Klippig.

Een paling by den ſtaart#
De zuurmuil hangt in 't pruilen lippig.
- 19T..

De dorenſpitzen vallen. Pri #
Een paard, dat licht lyk holt, is ſchrikkig,

En zonden- welluſt oogenblikkig.

Uw rymen levert gy Voltallig.

. 't## is t u welgevallig.

Dat maaktmaakt myn rymzel niet inſtallig.

De licht opſtuivende zyn#
Die uit te braaken, geeft ntlaſting.

. Het lichaam word niet vet door vaſting,

Maar wel door meſten en vergaſting.

V, -
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V. Een overladen buik is Laſtig.

A. Een hout dat knoeſtig is, is quaſtig.

Een tak die ſchorſig is, is#
V Ei rym noch eens, ik bid u Hertlyk.

A. U iets te weig'ren, was my ſmertlyk.

V. Wel rym dan nu eens op een Monſter.

A. Ik ſtel daar by een turreftonſter.

My dunkt uw voorhooft ſchynt gefronſter.

Verſchoon het rym, ontbreekt de konſter.

V. Een ſchrikdier is wel wreed en Grimmig.

A. Een vuurworm is in 't donker glimmig,

s

e

;

En al wat aapig is, is ſimmig. -

Maar zie, daar komen twee van Adel.

De rymers hebben ſtraks een zadel. -

Doch ik vereer hen noch een dadel.

O milde rymbui, haaſt Verandert ! ,

Is 't naar uw zin niet, vraag een ander 't.

Dus word de rymkonſt opgeſchrandert, -

"Wat kont gy rymen op een Biegter?

En# zondontſlag bedriegt er 's

Voegt by een biegtſtoel niet een Wyvat ?

Laat dat den Paap, en zeg gy: Fy va!

Veel nutter ſchept men uit een bryvat.

't Zy voor die rein wil zyn, een myvat. . .

Maar knielt gy niet? daar klinkt een Klokje ?

'Ik zie de Paap verheft een brokje,

Geſloten in het broodkashokje,

En zwelgt dat binnen met een ſlokje.

iHy leêgt den kelk ook met een klokje.

Hy heeft tot dat gerecht geen kokje.

%.

Kom in den biegtſtoef niet, men liegt'er,

Ei
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Ei zie wat is 't met hem een drokje.

Het outaar pronkt met menig blokje.

Dat om zou vallen door een ſchokje,

En licht lyk op uw hoofd wel, trok je.

Ik zie daar ook Sint Jantjes bokje,

Of lamtje, met zyn witte vlokje.

Hy heeft een kruisvaan aan een ſtokje,

Maar aan zyn voetjes ſchoe noch zokje.

Hoe aardig krult zyn blonde lokje?

Hoe net en gierlyk ſtaat dat rokje?

Hy heeft geen puiſtje, noch geen pokje.

Zegt gy: Ik keur dat goed? dan jok je,

Leg#w ongezintheid, wrok je.

V. Dat moet aan kind'ren Aangenaam zyn.

A. Ja, 't zy ze dus in daad## Zyn,

En om verleid te zyn, bequaam zyn.

Waar door zy 't Chriſtendom ten blaam

Wiens volgers dikwyls in de praam zyn,

Maar als die niet verteerde braam zyn.

O mogten wy dus altezaam zyn ! !

En mogt een eind van Babels kraam zyn

Hoe zou dat buiten hunnen raam zyn?

V. Wat is de wereld noch Betovert ?

zyn,

t

A. Zy maakt hoe langer ſteeds hoe grover 't,

De Kerk word van geen hel verovert.
is##

vergeefs dan poogt de e roover 't.

V.# ſterk en Liſtig.

A. Zyn heldamp maakt de Heilzon miſtig.

Hy is, tot aas, met kroonen#

Zyn zuurdeeg maakt de wereld giſtig.
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Gods waarheid is daar tegen twiſtig.

V. Weg Antichriſt, met al uw Bulkraam.

A.

V.

A.

Weg Paap en Non, met al uw prulkraam.

O mogten wy daar van Bevryd zyn !

Eer wy dien Tegenchriſtus quyt zyn,

Zal eerſt noch veel gewoel en ſtryt zyn.

't Moet echter zeker op zyn tyt zyn.

Die is beſtemt, en kan niet wyd zyn.

O hoe zal Zion dan verblyd zyn !

Wat zal in Babel nyd en ſpyt zyn!

. Haar dwalingſtrik moet nu gemydzyn.

Wy moeten trouw aan Jeſus zyd zyn,

En aan de waarheid toegewyd zyn,

%.

V.

Geen woorden hoeven, als 'er is daad.

Men wachte zich van ergernisdaad.

Of 't zoud' ons billyk tot verwyt zyn,

En namaals eeuwig tot gekryt zyn.

Laat daar toe al uw zorg en vlyt zyn.

Een yder houde zich Gewaarſchouwt

Hy kan zich bergen, die 't gevaar ſchouwt,

En wat tot zyn# dient, klaar ſchouwt.

Hy miſt die op de grootſte ſchaar ſchouwt.

Wat baat het, of men hier en daar ſchouwt?

# by de waarheid, waar men haar ſchouwt.

at kont gy rymen op een Miſdaad ?

Staat tegen misdaat niet een wisdaad?

In 't raaden oefent men een gisdaad.

In 't ſpys opſchaffen is een disdaad.

Maar 't net ophalen is een visdaad
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VI. V ER A DE M IN G.

V. (rTy zyt in zulk een rymen Vruchtbaar.

A. G5 ja. Myn wenſch is dat het vruchtbaar'.

Maak daarom dat alom vry ruchtbaar.

V. D' onvruchtbre rank is voor het Helvuur.

A. Dat is een onbedenklyk fel vuur.

En eeuwig doemelingen quelvuur.

Den duivel ook een vergezelvuur.

Hoe veel verſchilt van eeuwig wel vuur!

Aan Sodom overviel eens ſnel vuur. -

Noch wacht des werelds gantſch geſtel vuur.

Ga maak dan tot uw ſpot en rel vuur.

Ook onder Gods gerichten tel vuur.

Den ryken vrek was tot geen ſpel vuur.

V. Maar in den Hemel is Verkoeling.

JA. O zoete ruſt na aardſche woeling!

Geen hitte baart, door ſmert daar voeling,

By's levens waterſtrooms beſpoeling

O was dit altyd elks bedoeling!

V. Dat brandhout is al zoet Vergeeſtlykt.

A. Is dat niet beter, dan verbeeſtlykt?

- O 't is geen geeſt, die naar een beeſt lykt.

V. In alles vind men Denkingſtoffe.

t_A O dat men dit dan niet verſloffe,

Noch hoog op wereldwysheid ſtoffe,

Op dat men laag niet nederploffe.

V. 'k Heb tot beryming noch een Vraagſtuk.

vA.Dat hoor ik liever, dan een klaagſtuk.

Die hongrig is, begeert een maagſtuk.

C c Dat
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Dat is voor zulke dan een graagſtuk.

Men geeft aan honden wel een knaagſtuk.

Maar zelden is dat een verdraagſtuk.

Is niet een booze vrouw een plaagſtuk?

En is een goede geen behaagſtuk? -

Is 't avontuuren niet een waagſtuk?

V. Maar zo ik u eens vraagde, Waarom ?

A. Dan zou myn andwoord wezen, daarom.

En, wilt gy, lacht er allegaêr om.

Want ik# daar geen leugenaar om, .

En ik en geef daar niet een haar om, .

Al doet men 't daar in 't openbaar om.

Maar maakt er doch geen misgebaar om.

. Want niemant komt er in gevaar om.

Men zie er dan niet ſtuurſch of naar om..

. Wat zoude uw rymen zyn op Uitſtel ?
V

A. Dat ik my onder Gods beſluit ſtel,

T'wyl levensliefde huid voor huid ſtell'.

O dat men 't hoogſt in zielenbuit ſtell', ,

En zich gelyk aan Jeſus Bruid ſtell'!

V. Het leven is een groote Weldaad.

A. Die wys is, oefendagenteldaad.

De zonde is een gewetens kneldaad.

God ſtraft ook zelf een ydle reldaad.'

Gemoeds opblazing is een zweldaad.

Maar hertewroeging een ontſteldaad.

Bevlytig altyd Gods beveldaad,

En wacht u zelven van een heldaad,

Al houden 't boozen voor een ſpeldaad.

Het word hen in de hel een queldaad. -

Gods byl pleegt aan dien boom een veldaad#
fº:
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En dikwyls door een overſneldaad.

'V Ons lichaam is een leemen Hutte.

A. Gy zoud ſchier maken dat ik dutte,

En gantſch myn rymfontein uitputte.

Doch d overdenking is ten nutte.

Gods hand was 't die haar onderſtutte.

O bid dat hy haar voort beſchutte,

En 't quaad gelyk een ſchild afſchutte.

Zy eiſcht ook dat men voedzel nutte.

Hebt gy geen taarten, eet dan grutte.

V. De laatſte wooning is een Doodkiſt.

A. 't Is daar in, dat men klein en groot kiſt

En elk, hoe deugdzaam, of hoe ſnood, kiſt.

't Zy in een planken- of een loodkiſt.

Nu die behoeven dan geen broodkiſt,

Vermits men niemand dus, dan dood, kiſt.

Van al zyn ſtaat en ſchat ontbloot, kiſt.,

En in zyn eerſte moeders ſchoot kiſt.

V. Men legt op 't praalbed wel een Pronk- lyk.

A. Doch meer een oud lyk, dan een jonk lyk.

Een vuile Bruid is niet oppronklyk.

• - Maar 't buskruid is zeer licht ontvonklyk.

V. Wat komt gy rymen op dat Kelkje?

e-A. Gy zyt een bloem, en dus verwelk je.

Het laatſt is een amandelmelkje.

V. Daar is een kruidenmengers Drankje.

•A. O geeft dat my niet: ik bedank je.

Maar zet dat ginder op een plankje.

Is 't u te hoog, daar ſtaat een bankje.

En dek het met een wyngaardrankje.

Schud af, eer 't brand, daar ligt een ſprankje.
C c 2 O't
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O 't ſmeult: ik riek het aan het ſtankje.

Het klokje kent men aan zyn klankje.

Wilt gy geen zwartje, neem een blankje,

Maar ſpeelt malkandren nooit een rankje.

Schoon gy een ſtuiver wont, of blankje.

V. Wat doet gy met dit kleine Flesje.

e-A. Ik kreeg dat, met dit quaade zesje,

Tot een vereering van myn Besje.

Zy gaf ook onlangs my een mesje,

K# 't is wat ſchaardig door een bresje.

Noch gaf zy my een nuttig lesje.

Dat veulen heeft een aardig blesje.

Men noemt een katje wel een hesje.

V. Wel zulk een rymen gaat al Snaakig.

e-4. Gekromde vingeren zyn haakig,

En ſtyve Jordens rug is ſtaakig,

De ſluimerzuchtige zyn vaakig.

De vorſchen vallen doorgaans quaakig.

Het onbezaaide land is braakig.

En oude wagens zyn meeſt kraakig.

V. Dat is alles onder een Gerabbelt.

A. Zo doet die babbelt, en die ſnabbelt, •

Dus gaat het ook, wanneer men grabbelt,

Ei hoor ! 't is of een muis daar knabbelt.

V. Dier voegen vind gy licht een Rymwel.

A. Wat heb j”er tegen? want ik rym wel. .

V. Wat weet gy hoe een ander Oordeelt ?

A. Ik hou my door 't gebruik bevoordeelt.

V. Wel vraag eens aan een Beterweter 't

A. 't Is eer berispt, dan wel verbetert.

O was de ſchimpmuil toegevetert! .



R Y M PR O E V E. 205

V. Men leeſt wel hier en daar een Dichtwet.

vA.

V.

•-4.

:
V.

. 't Is geile

Die is in alles my geen pligtwet.

Wilt gy dan andre Dichters. Voorgaan ?

O neen, 'k wil in 't gebaande ſpoor gaan,

En volgen daar meer andre door gaan.

De maat moet vaſt op 't oorgehoor gaan.

O zonder dat, zou 't al te loor gaan.

't Moet in de dichtkonſt naar behoor gaan.

. Ik volg dan weêr myn oude Vraagwyz'.
Vr

AC. Zo d' andwoord wys zal zyn, dan vraag wys.

Men moet ook vragen, was men graag wys.

De domme menſchen worden traag wys.

Ervarentheid maakt alle daag wys.

De dwaazen worden wel door plaag wys.

O dat zich yder dan gedraag wys.

Indien gy vangen wilt, zo jaag wys.

Ik vraag u dan naar rym op Strooizel.

. O laat voor hovaardy het tooizel.

Wat zegt gy van een Hoerenpronkzel ?

## tot ontvonkzel.

Men hoede zich daar voor Bedachtzaam.

Maar hert en oog is wel onachtzaam.

O was hier yder altoos wachtzaam !

Hier tegen dient een wettig Huwlyk.

. Onkuisheid is voor God afſchuwlyk,

En dus bezondigt men zich gruwlyk.

Maar wacht ! de ſtraffe treft haaſt ruwlyk.

Noch waant de dwaas, hy is niet Strafbaar.

A. Geen tegenmiddel is verſchafbaar,

Dat niet de zonde dood en graf baar',

En hellevlam voor zulk en kafbaar'.
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V. Wie doet den allergrootſten Woeker ?

A. Een aardverlatend hemelzoeker.
-

Gewinzucht droeg zich nimmer kloeker.

Wat andre winſt baat, is Gods#**
V. Wat rWmt op een Vlaggevoerder !

A. Veel## # CCn# 5

Dan Land-, of Stad-, of Kerkberoerder,

En wel van andren een vervoerder.

V. Wat rymt gy op een Amenzegger ?

A. Dus is hy niemands wederlegger.

V. Een amenzegger is een Ia- broér. -

A. Die ymand#, is een quaê broër.

V. Wat zegt gy van een Tegenkanter ?

A. O die ontſteekt den twiſtingbrand 'er,

En hy verſcheurt den eenheids band 'er.

Men vind ook hier in Kerk en Land 'er.

Hy zoekt wel roem van zyn verſtand 'er:

aar dus behaalt hy dikwyls ſchand'er.

De waarheid houd doch d'overhand 'er.

En kracht van reden overmant 'er.

Rym als een eerlyk man op Schelmen.

Dat brengt myn rymen tot bedwelmen.

Een oorlogstuig zyn zwaard en helmen.

Begeert men 't net getal, dan tel men.

Wanneer men mee wil, vergezel men.

En als men wil in huis zyn, bel men.

Doch meer niet dan men weet, vertel men.

V. Q zulk een rymen luid al Drollig.

A. Dus luid uw vragen ook oubollig

Geen wonder, is myn andwoord grollig.

Myn rym behelſt niets overtollig

%

Het
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Het ongeſchoren ſchaap is wollig

Het geene zacht is, heet men mollig,

De grootgekopte vallen bollig.

Gelykt het hexery, 't is kollig.

V. 'k Geloof geen hexen, noch Gewichel.

A. Ik acht geen lachen, noch gegichel.

'k Mag# dat de vogel vlichel'.

Myn rym bedient zich van een tichel.

Is 't niet genoeg, zie hier een richel.

V. Heet ook de Droes niet wel een Eunjer ?

A. Gy zult daar weerklank hooren, deun j''er

De grond ontzakt u daar wel, ſteun j''er.

Gy zyt daar naar uw zin niet, kreun j''er.

V. Zoud gy niet bang zyn voor een Molik ?

A. Als ik in t rymen mis, dan dool ik.'

Doe 'k my verbergde, doe verſchool ik.

Maar ô wat is die loosaard olik!

V. Ik hou hem voor een guit en Plugge.

A. Licht ſtaat een brandmerk op zyn rugge.

Die ſtraf ontloopen wel de vlugge.

Maar wederbarſtig zyn de ſtugge.

Hy ſtaat en bedelt op een brugge.

Geen arend komt er van een mugge.

V. Wat dunkt u? is dat zwyn niet niet Gortig ?

A. Zeg ook, is niet die ladder ſportig?

En is myn rym hier op wel hortig?

V. Wat zoud gy rymen op een Schelmſtuk?

A. 't Is wel door gruwel een bedwelmſtuk.

Ei zeg, is niet 't vizier een helmſtuk?

V. Maar weet uw rvm wel raad tot Striemen ?

LA. Die zyn van ſtok, of geeſſelriemen. De

&#
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De zweeren moet men tydig vliemen,

Schoon lyders om de pyn wel kriemen.

't Geen niet geſchieden mag, verbié men.

Hem dien men achten moet, ontzie men,

En als men kan ontkomen, vliê men.

De roeyers zitten aan de riemen.

Die ſchoenen lappen, hebben priemen.

Wanneer men oogen heeft, dan zie men.

Wanneer men koopen wil, dan biê men.

Het vleeſch, dat gaar moet kooken, ziê men.

't Geen men beloeren wil, verſpiê men.

Men noemt ook jonge planten kiemen.

Is 't onkruid al te veel, dan wiê men.

V. Maar ô wat rymt'er doch op Herſſens ?

A. Die zyn vry verre van de verſſens.

Om 't rymen acht ik niet wat ſcherſſens.

De druiven eiſchen al wat perſſens.

Geeft aan die dorſten, wat ververſſens.

Gooi in den weg niets overdwerſſens.

Gewis aan 't oor verveelt wat knerſſens.

V. De herſſens liggen in een Breinkas.

eA. Het ſtofgoud ſluit men in een greinkas:

Maar theegoed in een porseleinkas.

V. Wat zie ik daar een ſchoone Boekkas ?

e-A. Z'is den geleerden een bezoekkas.

De zoetekaauw houd van een koekkas.

De vrouw van porselein- en doekkas.

V. Daar nevens hangt dan noch een Bedpan.

A. Is zy bekrozen, z is een ſmetpan.

Op vaſtenavond ſpeelt men vetpan,

- VII.
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VII, V ER A DE M IN G.

. V. W# rymt gy op een groote##
e-A.

* V.

A.

V,.

A.

#

%

W.

A.

Dat ik met ſmaak daar aan geheuge:

En mag ik drinken naar myn meuge,

Wanneer ik dorſt heb, my verheuge.

Maar zeg vry dat ik niet en deuge,

En waardig ben geen waterſpeuge,

Drink ik my dronken als een zeuge.

Was ooit een zog door drank #eelt ?

Ja , maar die op twee beenen zuizelt.

Waar vind men die? In 't Brandewynkot ?

# Billyk ſloot men haar in 't zwynkot.

at was haar dan een knor- en grynkot:

Doch heilzaam, was 't een medegynkot.

Zyt nuchter. Laat voor 't zwyn doch zyn kot.

Voor dronkaards is de hel een pynkot.

De Duivel voer eens in de Verkens.

Zy willen ſteeds wat hertverſterkens,

'En by veel drinkens weinig werkens.

De zwynen ſtortten in het Zeediep.

Maar deze laager in het weediep:

O wierden zy by tyds Ontnuchtert!

Die 't nu verzuimt, ô die bezucht 'er 't.'

En niemand van dien hoop ontvlucht 'er 't.

De vrek bad om een drop tot Koelte.

De zwavelgloed gaf niet ſlechts zoelte.

In 't helvuur was geen brasgeſtoelte.

Hoe moeſt die vlam zyn tonge Snerken !

O mogt een yder daar op merken,
D d En
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En tydig zynen luſt beperken!

Het Niet vliegt weg met arends vlerken.

Klim boven d'ondermaanſche zwerken.

Dat leert het zinnebeeld der Kerken.

Laat 't modder wroeten aan het verken.

God wil ons al te zaam verſterken,

En zalig door zyn Geeſt bewerken:

Ook met zyn zegelbeeld ons merken.

Die vrek was voortyds wulps en Pragtig.

In ſchat en aanzien was hy magtig,

En aan geen Lazarus gedagtig: -

Maar zyn geſchrookte tong, zo ſmachtig,

Viel, zonder iets te krygen, klagtig, . .

Al bad en riep hy noch zo krachtig,

Noch bleef hy dorſtig en amachtig.

Wat wierd zyn hoogmoed nederſlagtig!

Men maakt hem 't voorig goed# tig.

Hy vond zyn waan nu leugenachtig,

Maar 't geen hy had ontkent, waarachtig.

Ach overwoeg dit elk aandachtig,

En was men in dien plicht eendragtig!

Maar wat was Lazarus Gelukkig !

't Gezicht viel aan dien vrekkaard drukkig.

O heil ! wiens Abr'hams ſchoot Verluſtigt !

Daar word men van geen quaad ontruſtigt.

Die word van hemelman ferzadigt.

Wierd elk van ons dus begenadigt !

Daar is geen leed dat dien beſchadigt.

Men overpeinze dit bezadigt,

En men behertige geſtadig 't. V

- t - - - e
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V. 't Is ſtof genoeg tot Overreding.

A. Maar ſtof hehoeft men ook tot kleeding,

En yzer is de ſtof tot ſmeeding:

Maar water, geſt, en meel tot kneeding.

De bakker doet dat wel door treeding .

Dit ſpaart zyn vuiſten moeitbeſteding,

Zeg, is, een degen niet een ſcheêding ?

En is d'olyftak niet een vreêding?

Is 't paternoſterſnoer geen beëding ?

Is al wat zeer doet, niet een weeding?

Is niet een winterman een ſneeding?

Zeg, is het mes ook niet een ſneêding?

Het kan dus dienen tot ontleding,

Zo van een landdier, als een zeeding.

O dat ontdekt Natuurgeheimen.

't Geen ondereen verwert is, ſchei men.

En dat alleen niet gaan kan, lei men.

't Geen traanen waardig is, beſchrei men.

Het geen men wachten moet, verbei men.

Indien men ſchaapen heeft, dan wei men.

Indien men netten wil, dan brei men.

En is de bouwgrond week, dan hei men.

V. 't Wel onderſcheiden is Verſtandig.

UA. Daar toe is elk niet even handig.

Men onderzoeke 't eerſt omſtandig,

Of men vergiſte zich wel ſchandig.

De roekeloosheid is onbandig.

't Is aan de zeeſtrand dor en zandig.

De vreemdelingen zyn uitlandig.

Een wel gevylde zaag is tandig

De breede hoeden vallen randig.

D d 2 De
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De zomermiddagzon is brandig.

Door zonnebrand gaat wel het Vel af

. Ik ondervond daar eens 't gequel af

Het jeukzel maakte daar geen ſpel af

Door 't krauwen quam er een gezwel af

Ik wenſch u daar geen medgezel af

Miſſchien quaamt gy'er niet zo wel af.

Ik bidu, maak er geen gerel af

Doet wel, daar hebben wy bevel af.

Die 't pit wil eeten, doe de ſchel af

Daar rukt een jongen ſchier de bel af.

Hy hielp wel ymand van den tel af.

N# roſte hem met reden fel af,

Maar ik begeer daar geen beſtel af

Zie daar zyn boonen, doe de pel af

Prangt iets te zeer, zo doe de knel af

Wie ſneed doch aan dien haan de lel af.

De muiters daalden naar de hel af. *

Dien afgrond meet men met geen el af.
Godlooze draven derwaards ſnel af.

Gods gramſchapvuur is daar de well af

Hy zegt eens tot zyn wraakbyl: vel af.

V. Vreeſt gy dus rymend geen Bedil al?

A.

V

A.

De vitter kyke door zyn bril al,

En achte't rymſel voor een gril al,

Hy ga zyn gang, en doe zyn wil al:

k wyze hem tot een verſpil- al.

Wat zoud gy rymen op een Springvloed?

Die is op dyk en ſluis een dringvloed,

En tot het vlugten wel een dwingvloed.

Dan is't een weenvloed, maar geen zingvloed.

Num. 16: 31- Den



R Y M P R o E v E. 213

Een ronde draaikolk is een kringvloed,

En nood van piſſen is een wringvloed.

V. Wat rymzel weet gy op een Draaikolk ?

A. De poel des afgronds is een laaikolk.

V. Wat rymt gy op een Overſtrooming ?

A. Daar van is dikwyls geen ontkoming,

En dyk noch dam tot vloedbetooming,

Die anders 't land zyn tot een zooming.

V. Is iets te rymen op Verloſſing ?

UA. Ei zeg, behaagt u#
Ik weet gy hebt meer zin in kloſſing.

V. Wat kont gy rymen op een Galblaas ?

A. Men maakt door boonen een geſchalblaas.

Een waterbel is heel en al blaas.

En wyl zy rond is, is 't een balblaas.

V. Ik moet eens vragen naar een Kladboek ?

A. Tot andwoord vraag ik weder: Wat boek?

Eiſcht gy noch rym ? dan zeg ik, dat boek.

Ei droog het weder, is 't een nat boek.

De Bibel is het grootſte Schatboek.

Men noemt hem recht het Hemelſtadboek.

't Is derwaards als een kaart- en padboek.

Maar voor een aard' ling geen bevatboek.

V Voegt by een kladboek niet een Schryfpen ?

4. Aan menig dient die tot geryfpen.

Ook wel tot twiſt-, en ſcheld-, en kyfpen.

Ik heb een and're tydverdryfpen.

V Valt iets te rymen op een Zeeſchelp ?

vA. Zeg, heeft een oeſter niet een breê ſchelp?

Een pelgrims hoed pronkt met een beêſchelp. .

V. Maar ei! wat rymt gy op dien Snotneus ? A. '
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A. 't Is voor de maayers dan op 't

A. O die gelykt wel naar een rotneus,

En is aan and'ren tot een ſpotneus.

Wanneer die ſtomp is, is 't een botneus.

V. Ik eiſch nu rymen op een Haardſteé,

A. Beneden is # zee- en aardſteê.

In mannen aanzicht is de baardſteê,

Maar op de tafel is de taartſteê,

In kroeg en herberg is de waardſteê.

Zy word wel dobbelſteen- en kaartſteê.

Een boeren ſtal is koe- en paardſteê,

En aan het achterſt is de ſtaartſteê.

Maar in de lemmer is de ſchaardſteê.

En aan ſlinker zy de zwaardſtee. -

V. De ſtaart kan dienen tot een Vlieglap.

A. Al is die heen en weer een wieglap,

Hy hangt al vaſter dan een drieglap.

De tong van menig is een lieglap.

V. De ſtaart van koe en paard is Hairig.

A. Een veld daar halmen ſtaan, is airig.

V. Wanneer die ryp zyn, is het##
oogſt tyd.

V. De leuyaard is tot werken Handlam.

A. Hy zy dan ook tot eeten tandlam.

Doch kreuple zyn wel zonder ſchand lam.

't is beter handlam, dan verſtandlam.

Verſchoont dit dicht, al is de trant lam.

Ik ken een bandhond, maar geen bandlam.

W. Het oog des leuyaards zy Geopent.

A. Die dat niet willen doen, bekoopent 't.

Hen overvalt gebrek ras loopend'.

't Is zonder grond, zyn zulke hopend'. Di

- 1t
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Dit zy een prikkel, yder noopend'.

Des leuyaards akker is een Woeſtheid.

. Als 't yzer ſtil ligt, komt verroeſtheid.

Gods zegen is belooft aan noeſtheid.

Maar arbeid koſt in hitte Druppels.

Die vadzig zyn verdienen knuppels.

Men vind by geiten veel gehuppels.

Dient zulk een ſtokzalf tot Genezing ?

O ja: veel beter dan belezing: -

Wekt dat geen luſt, 't veroorzaakt vreezing,

Maar dat onthaal is zelden Welkom.

't Is waardig dat men hen aan 't vel kom',

Eer noch de zaak, in meer verſtel kom',

En armoeds wandelaar wel ſnel kom'.

Elk zie dat hy niet in de hel kom',

En in geen eindeloos gequel kom'. .

Dat daar een dwaes met dertel ſpel kom'.

En met gezwatel en gerelkom':

Maar wyze boet met traanen well kom',

Op dat hy nooit in 's duyvels knel kom'.

V. Wat kont gy rymen op Lauriertak.

eA. Hy dient wel tot een zegeviertak,

V.

En aan verwinnaars ten vergiertak.

Het krygsgeluk is Wiſpeltuurig.

eA. Daar is ter wereld niets geduri

De vreugd en droefheid zynErg
Wat zoekt een menſch dan 't aardſch zo vuurig?

V. Leer dingen ſchatten naar Waardye.

eA. Zo doet geen waan en hovaardye.

Dat 's werelds Delila u vrye,

En ſtell' haar goed'ren op een rye:
Dat
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Dat zich een dwaas daar in verblye ,

Betovert door die pronkerye.

Hy kent niet al haar linkernye.

Doe gy gelyk de honigbye,

%.

V.

A

Verzamel 'tgeen tot hei ## 5

Op dat men 't al aan God toewye.

Aan vrye paſt geen ſlavern
C.

. Maar 't aardſch is aan het#h Vermaak'lyk.

't Is Niet en ydel, maar niet zaak lyk.

Dat maakt den hemel ongenaakºlyk.

't Is aan een hemeling niet ſmaaklyk.

De reiz naar boven is nooit ſtaak'lyk.

Dus draag zich yder onopſpraak lyk

Kont gy wel rymen op een Zeebaar?

. Zy is met zoolen niet betreêbaar.

Als 'tyzer koud is, is't niet ſmeébaar.

Zo weinig zyn ook keyen kneêbaar.

Een naakte huid is niet ontkleêbaar.

O dat geen zond ons eeuwig weebaar',

Noch wroeging in't gemoed alreê baar.

Maar datze regt berouw in ſteêbaar,

Ach dat Gods gunſt der ziele vreê baar !

En datze 't eeuwig heil ook meê baar',

Als eens haar dooden aard en zeebaar'.

V. Wat rymt gy op een Garentwyner?
- A. r e

Ik hou niet van een norſchen gryner,

Noch heimelyken ondermyner,

Of vleyer. Echter zulke zyn 'er

Al ſchynen zy voor 't oog wat fyner.

Ik wenſch gezondheid aan den quyner.

VIII.
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V.

A.

V.

A.

ME dunkt, daar valt een Regendruppel

Die treft zo hard niet als een knuppel.

Is ymand blyde, dat hy huppel'. ) .

Het aardryk dorſt na dat Beſproeiſel.

O dat zal nuttig zyn voor 't bloeizel.

Zo komt ook in de looten groeizel."

Maar paſt by tyds doch op het ſnoeizel.

%

Het vocht en hitte zyn tot broeizel.

't Geſpeende bloeizel geeft een Boomvrucht.

Dus waſt er aan een goeden boom vrucht.

En zaai en plant ik, ik bekoom' vrucht.

De kaas en boter is een roomvrucht.

- 't Bedwang van paarden is een toomvrucht.

Voorzichtig hoeden is een ſchroomvrucht.

Verbeeldings grillen zyn een droomvrucht.

Vergaerde droppels zyn een doomvruchr.

Niet uit te rafelen, is een zoomvrucht."

Wacht van uw goed doen, zyt gy vroom, vrucht.

z

Dan vloeit er van Gods zegenſtroom vrucht.

Maar hoop nooit, zyt gy leuy en loom, vrucht.

Wat zoud gy rymen op een Quidam ? .

Men ſtuit geen zeevloed met een rieddam.

Als 't water hoog word, kies een vlièdam.

. Vraagt gy waar heenen? daar is die dam.

Die zal u dichter zyn, dan Schiedam.

Indien gy ſpek wilt eeten, zied ham. •

V. Zeg ook uw rym eens op een Schoepin.

A. De beuling eiſcht, dat men ze toe pinn'.

- E e Geef
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Geef aan de vulſter dan een goê pin.

Verpoos haar, dat ze zich niet moé pinn'.

Maar ſtop voor lever daar geen hoep in.

Dan vond Hans Worſter geen geſnoep in.

Zyt gy tot zulk een rym Gerechtigt ?

O ja: want ik berym wel plegtig 't.

Wat kont gy rymen op een Schoezool?

Beſpaar het lapgeld, is 't een goè zool.

Maar zeg, wat geeft gy doch tot Lapgeld ?

. Myn vriend, ik weet niet wat een lap geld,

En dus niet wat die koopmanſchap geld,

Zo weinig ook wat keurs of kap d: D

Of wat de grutte met de pap#
De waarden ſchryven by den tap geld,

En tekenen aan wand of trap#
Men eiſcht'er van 't gelag wel rap geld,

En zelden maant men daar te ſlap geld.

De Kerfſtok telt met yder ſchrap geld.

Koſt niet het bier en druivenſap geld?

Dus geeft een yder, eer hy ſtapp', geld,

, Wyl hier de beurs, maar geen geſnap, geld,

Maar dikwyls heeft de buidel krap geld,

V. Dat was zo lang, berym eens Kort'lyk.

A. Myn rym was zevens niet uitſtort'lyk.

En daarom in zyn loop niet ſchortlyk.

Daar is een lang lyk, en een kort lyk.

- Maar 't onkruid is niet al##

V. Ik eiſch uw rymwoord op 't Saláblad.

A. De tong was menig menſch een ſchaêblad.

Ik ſtond niet graag by u in 't quaê blad.

V. Maar kont gy rymen op Olyftak ?

A.
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A. Men ſnoeit uit boomen wel een wryftak.

V.

A.

Maar die verſchoont word, is een blyftak.

Wat rymen hebt gy voor een Stuiver ?

De wind is in het ſtof een ſtuiver ,

Maar dat behaagt niet aan een ſnuiver.

Gy zyt beſtoven : waſch u zuiver

Maar daar toe vind men lob noch huiv'er.

Elk wachte zich voor een beſtruiver.

't Is koud en rillig weer : ik huiver.

Daar ſtaat een# zonder ſchuiver.

En eet men hoenderbout, of duiv'er,

Zo geeft de beentjes aan den kluiver.

Nu vind men rype kers noch druiv'er.

V. Des winters bloeit geen roos noch Lely.

A. O billyk is 't dat elk zyn deel ly.

Men mor niet, dat men al te veel ly.

Met die in ramp zyn, heb ik meêly.

O dat men 's Heeren jokgareel ly.

En zomtyds ongelyk om vrée ly ! ! !

Op dat men nooit het eeuwig wee ly.

en vangt wel paling in een weely.

V. Wat zoud gy.rymen op een jaarmarkt ?

A. Dan is 't van allerhande waar markt.

Maar meer van leugen, dan van waar, markt.

Dan is het voor een kykers ſchaar markt.

Gemeenlyk ook een zot gebaar-markt.

Voor ſpeellién is 't een pyp- en ſnaar-markt.

Dan is het ook een bedelaar-markt,

En voor de beurs wel een gevaarmarkt.

't Is voor die niets beſteed, een ſpaarmarkt,

Al is het dan in 't openbaar markt.
ve E e 2 't Is
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V.

A.

't Is meeſt des zomers hier of daar markt,

Maar in den winter heeft men raar markt,

Ik wou niet dat het altyd waar markt.

Maar zeg eens rymen op een Roeyer ?

Kan die wel dienen op een boeyer?

Zeg is een knevelaar geen boeyer ?

Is die zyn kleêren zengt, geen ſchroeyer?

Is niet een hovenier een ſnoeyer?

En is een gieter geen beſproeyer?

Is niet een boom die waſt, een groeyer?

Is ook een brodder niet een knoeyer?

Is die vergruwelt, geen verfoeyer?

En is een bul, of ſtier, geen loeyer ?

#
De hond bevond wel dat ze zo beet.

Wie zag er immer dat een doô beet ?

Is niet een ſmid een yzergloeyer?

'k Ly van een ſchentong al zo noô beet.

Maar zeg, wat rymt'er doch op Klippig ?

Een paling by den ſtaart is glippig.

En die vol bloeſſem ſtaat, een bloeyer?

En is die afmat, geen vermoeyer?

En is een maller niet een ſtoeyer?

Wat zoud gy rymen op een Vloobeet ?

Waar zy het bloed zoog, toont een roô beet.

Een adderſlange doet een ſnoô beet.

'k Had liever dat die in een ſtroô beet.

Een wel doordolven land is#

Is niet een ſtuurſche hangmuil lippig?

Der mannen hemden vallen ſlippig:

Maar 't kapzel veeler vrouwliên tippig

De vogeleitjes zyn wel ſtippig, D
n €
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De hoend'ren zyn al dikwyls pippig.

En ophaalbruggen maakt men wippig.

't Geen klippig is, is zelden Doornig.

. Maar vruchbaar akkerveld is koornig.

Een hert, een bok, een bul zyn hoornig.

O maak den laatſten doch niet toornig.

De meeſte kerken ziet men toornig.

Dog op de torens heeft men Spitzen.

Die zyn te dik om aan te ſpitzen.

Men ſchoot ouds tyds daar van met flitzen.

Ik wil geen honden op u hitzen,

En hoede my ook voor de bitzen.

Men legt die aan geen band met litzen.

Maar vaart naar Engeland met kitzen.

Doch zelden laad men die met vitzen.

Veel duurder zyn gebloemde ſitzen.

Zie daar een drollig Rymverzinzel.

. Daar is wel maller herſenſpinzel.

't Is als ik zeide van 't beginzel.

En wilt gy meer, zo neem vertinzel.

:

#v

O wat een aardig Zamenvoegzel !

Ik weet hier op geen rym, dan ploegzel,

't En zy dat wroeging zyn mogt wroegzel.

Dat oog is, naar ik zie, wat Leepig.

Veel ſaaye ſtoffen weeft men ſtreepig

De ſmaak van thee is zomtyds zeepig,

Maar alle quaakers vallen dweepig. "

O alle menſchen zyn Gebrekig.

De nooten zyn wel worremſteekig:

En achterklappers zyn quaadſprekig,

Een bedelaars verzoek is ſmeekig. - D

- LDC
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De looze ſchalken vind men treekig.

Wat dunkt u van des Heeren Tuchtſchool?

. Dat is wel d'allerbeſte vruchtſchool.

't Is een geduld, en bid-, en zuchtſchool,

En ſtrekt dus tot een zondenvluchtſchool.

De wereld is een ydle kluchtſchool,

Een wanbedryf-, en valſch geruchtſchool.

Daar houd alleen de Vorſt der lucht ſchool.

O was zy voor Gods wraak een duchtſchool!

De weeld en voorſpoed is Bekoorlyk.

. Maar 't kruis te dragen is behoorlyk.

Denk, 's Heeren weg is onnaſpoorlyk.

Wie dien beriſpt, doet onbehoorlyk.

Geen wederſtreven is oorboorlyk.

Grammoedige zyn licht verſtoorlyk.

Een rotsſteen is niet licht doorboorlyk,

En 't geen niet zegg lyk is, niet hoor lyk.

Des werelds roozen vallen Pinnig.

Gewis die doornen prikken vinnig,

. Het hert is gal, 't gelaat aanminnig.

Der menſchen gunſt is weifelzinnig.

Gods oog doorgrond de zielen innig.

Daar wies geen doorn in Edens Luſthof.

Daar valt geen traan in 's Hemels ruſthof.

O wierd van elk zich dit Erinnert ! .

Ziet gy iets goeds hier, ô bemin'er 't.

O dat gelykt wel ſchier naar Kromtaal.

De hooge dravers bulken bromtaal.

Dog 't is al menigmaal ſlechts domtaal,

Of als der leêge vaten bomtaal.

Het wyzen is aan dooven ſtomtaal. Sol

OI

-
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Soldaaten luiſt'ren naar de tromtaal.

Bv vrienden hoort men wellekomtaal.

SE 't zwygen komt wel wederom taal.

't Verwert ſlechts, voert een groote drom taal.

Het jawoord is een Bruidegomtaal.

Dus rymt men tot een groote ſom taal.

%

%

#

Maar ſchier vergat ik noch de momtaal.

Men wringt die tot een kromme ſlomtaal.

Van Abels bloed, die dood lag, klom taal.

Het taalgeluid verbeeld de Boekſtaaf

Dat 's waarheid, die ik met dit boek ſtaaf

't Geen ik door wettig onderzoek ſtaaf,

Behoeft niet dat het eed of vloek ſtaav'.

Wat zoud gy rymen op een Boonſtaak ?

O dat men God niet naar de kroon ſtaak !

En weêr door zonden in Gods Zoon ſtaak !

O dat dit elk voor zyn perſoon ſtaak'!

O dat men 's naaſten ſchimp en hoon ſtaak':

En dat men al wat is verboôn, ſtaak !

O dat men 't quaad, hoe zeer gewoon, ſtaak',

Ook, dat men 't wangedrag verſchoon', ſtaak',

En dat men 't, zelf hoe lief en ſchoon, ſtaak!

O dat men zond om hemelloon ſtaak',

En 't nooit om 's werelds tovertoon ſtaak',

Noch ooit den voortgang tot Gods throon ſtaak'!

Dat ik het nooit, wyl ik hier woon, ſtaak !

Die boonſtaak is tot rymen Stofryk.

. Is rymzel, dus geduid, niet lofryk?

Hebt gy behagen in uw Vinding.

. Ik ſchaam my niet die onderwinding.

Ik heb aan ſtoffen geen verbinding,

Ziet
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SE 't zwygen komt wel wederom taal.

't Verwert ſlechts, voert een groote drom taal.

Het jawoord is een Bruidegomtaal.

Dus rymt men tot een groote ſom taal.

%

%

#

Maar ſchier vergat ik noch de momtaal.

Men wringt die tot een kromme ſlomtaal.

Van Abels bloed, die dood lag, klom taal.

Het taalgeluid verbeeld de Boekſtaaf

Dat 's waarheid, die ik met dit boek ſtaaf

't Geen ik door wettig onderzoek ſtaaf,

Behoeft niet dat het eed of vloek ſtaav'.

Wat zoud gy rymen op een Boonſtaak ?

O dat men God niet naar de kroon ſtaak !

En weêr door zonden in Gods Zoon ſtaak !

O dat dit elk voor zyn perſoon ſtaak'!

O dat men 's naaſten ſchimp en hoon ſtaak':

En dat men al wat is verboôn, ſtaak ! *

O dat men 't quaad, hoe zeer gewoon, ſtaak',

Ook, dat men 't wangedrag verſchoon', ſtaak',

En dat men 't, zelf hoe lief en ſchoon, ſtaak!

O dat men zond om hemelloon ſtaak',

En 't nooit om 's werelds tovertoon ſtaak',

Noch ooit den voortgang tot Gods throon ſtaak'!

Dat ik het nooit, wyl ik hier woon, ſtaak !

Die boonſtaak is tot rymen Stofryk.

. Is rymzel, dus geduid, niet lofryk ?

Hebt gy behagen in uw Vinding.

. Ik ſchaam my niet die onderwinding.

Ik heb aan ſtoffen geen verbinding,

Ziet
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V. O word niet gemelyk en Kribbig.

Zie gy dat niet, het is verblinding.

LA. De ſpringvloed maakt de ſchorren ſlibbig.

Zeg, zyn de mannen##
V. Hoe ſtaat gy met dat# en Leutert ?

JA. Uw vragen maakt my ſchier beteutert.

Ik had het hier by na verpeutert. -

Maar hoor hoe zoet dat vinkje kneutert.

, V. My dunkt, gy rymt zo wat in 't Honderd.

A. Al doe ik dat, zyt niet verwondert.

Ik heb geen rymzel uitgezondert,

En niemands veêren hem ontplondert;

Hoewel het niet hoogdravend dondert.

V. Wat rymwoord is hier op, Bedenklyk?

JA. Myn rymwell is zo licht niet krenklyk.

Ik andwoord op die vraag ook enk'lyk.

Alleen is drenkelyk noch ſchenklyk.

, V. Maar voegt by ſchenkelyk niet Drink'lyk ?

A. 't Ondeelbaar is ook onvermink'lyk,

En dat niet onder gaat, niet zink'lyk.

Is niet een aas, of kreng, een ſtink-lyk?

V. Kont gy wel# op de Breedte?

LA.Dat kon het ſchaap wel, doe het bleete.

V. Rym eens op 't hupp'len van drie Geiten.

LAIk prys een held om dappre feiten:

Maar wil voor guiten nimmer pleiten.

Wat dunkt u van die rariteiten ?

IX.
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IX. V E R A DE M IN G.

V. Dj vrouwen dragen meeſt een Stiklyf.

AL. ALAJa, menig prangt daar door haar dik lyf.

Y. Paſt by een ſtiklyf niet een Rygriem.

A. Zo die den mond ſnoert, 't is een zwygriem.

Men hangt den ſabel aan een krygriem.

V. Hebt gy tot zulk een rymen Vrydom ?

g24. Ziet gy dat niet, dan bent ge vry dom.

Ik weet wel, zomtyds draag ik my dom.

Maar menigwerven zyt ook gy dom.

Al wie dan dom wil wezen, zy dom.

Wilt gy noch rym, ze voeg daar by dom.

V. Wat rymwoord is doch hier op Vind'lyk?

A. Wel, vraagt gy dat uit weetzucht vrind'lyk:

Ik antwoord dan niet ongezind lyk,

En vind dat daar op paſt gezwindlyk. -

De ſterke Simſon was niet bind'lyk.

Hy wreekte bei zyn oogen,blind'lyk.

't was dus voor my niet onderwind lyk.

Des Heeren kud is niet verſlind'lyk.

V. Hebt gy tot zulk een rym wel Voorbeeld?

g24. Voor derde Koning ſtaat een moorbeeld.

Maar Atlas is des hemels ſchoorbeeld.

By Paapen vind men menig Choorbeeld.

# roept: O knielt voor dat verhoorbeeld.

Maar 't dient niet tot een hemelſpoorbeeld,

En is Gods yver ten verſtoorbeeld.

Het is geen werk-, noch zie-, noch hoorbeeld.

Wat baat dan hand en oog-, en oorbeeldk
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V Gy maakt uw rym al wonder Beeldryk,

A. De Babelſtad is trots en weeldryk.

Maar van geen duur is een verdeelt ryk.

Wat baat het, dat men zich verbeeld ryk,

En dat men zich al rooft en ſteelt ryk?

Gods zegen maakt wien hy bedeelt, ryk.

Dus word niet dien het werk verveelt, ryk,

En zelden blyft die zuipt en ſpeelt, ryk.

O word in 't geene God beveelt ryk.

V. Dat op te volgen, is niet Vrucht'loos.

A. God laat zyn kind'ren hier niet tuchtloos,

Maar boven zyn ze traan- en zuchtloos. .

V. Dat is een ſchoone Predikſtoffe.

A. Dat niemand doch zyn plicht verſloffe,

f

En in den afgrond# - -

- Op ! op ! traagaards, en gy doffe. -

# ###men ſtoff# C.

O dat u God in 't hert eens troffen

V. Ik wenſch dat yder zy Gezegg lyk.

A. 't Is aller pligt onwederlegglyk.

V. Ik eiſch uw# op Oorſprong lyk.

. Zeg, is een misdragt niet een jong lyk ?# ## 't hellekind## y

UA.God ſluit daar voor zyn hemelpoorte.

Zy zyn des Duivels toebehoorte,

Och was er minder van die ſoorte!

V. Wat kont gy rymen op een Eirond?

vA.Men vind al meer dan eenerlei rond.

Maar zelden ziet men net een kei rond.

Een kring en bal zyn alle bei rond.

De knikkers bakt men wel van klei rond. D

1C
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Die voor aan omſpringt, leidden rel rond.

#

Men deelt ook wel van een paſtei rond.

Dit traanendal is aller ſchreirond. . .

Maar gaat m''er uit, dan is 't een ſcheirond.

God ſpyſt zyn kind'ren ook met Traanbrood.

. O dan bevochtigt d'oogenkraan brood.

God ſchenkt wie d'oogen op hem ſlaan, boord,

En geeft aan al die tot hem gaan, brood.

Een ſtaf is op de levensbaan brood.

Wy hebben noodig tot beſtaan brood.

Geef hongerigen voor 't vergaan brood.

%

#

Men bakt van allerhande graan brood,

En ſchaft tot ſpys van voor af aan brood.

Niet minder noodig is het Zielbrood.

Heer! geef my dat: want my geviel brood.

Dat 's recht, waar om ik biddend kniel, brood.

Dus ſchaft geen werelds tuimelwiel brood.

God weigert, keert men hem de hiel, brood,

Die aan zyn kind'ren nooit onthiel brood.

De boozen hebben 't vetſt Gedeelte.

Van 't aardſch. Gods vloek verzelt die veelte.

Hy die de zon heeft, hoeft geen Toortslicht.

Ik heb genoeg aan 's Heeren Woords licht,

En bid hem# zyn Geeſt my voorts licht.

Hem quelt wel dorſt, die in de koorts li

Ei viſch hem op, die buiten 's boords ligt.

Des winters is zeer kort het noords licht.

- Ik werk des daags by dezes oords licht,

V. Wat kont gy rymen op de

Ff 2

En volge 't zalig Hemelpoortslicht.

'k Weet dat by God, wat ongehoords ligt.

# ?

g%.
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I

A. De paalen die men onder 't huis heyt.

Ik noem met recht de bezems kuisheid'.

V. Wat zoud gy rymen op een Prieſter ?

A. 't Is kil in 't noorden, want het vrieſt'er.-.

Die keur van pelſſen heeft, hy kieſter,

En waar men is verkoud, men nieſt 'er.

De wettoom maakt den zondaar drieſter.

En wint het vleeſch, de ziel verlieſt er.

Schuw 't hellepad, de Duivel brieſchter.

Vlied zielvergif: die ſlange blies 't 'er.

En waar iets rein is, Jeſus wieſch 't'er.

V. Gods oog heeft van het vuil een Gruwel.
A. O zondaar ! overdenk dat nu wel.

En wat u kan beſmetten, ſchuw wel.'

O ziel verçier voor Jeſus u wel.

Wilt gy gelukkig zyn, zo huw wel.

Elk krygt zyn ## gebruik gy 't uw wel.'

V. Wat rymwoord is hier meer Gebruik lyk?

A. O dat is nauwelyks opduik lyk.

Ik durf hier by niet voegen, fnuik'lyk. -

V. Breng, zo gy kont, noch meer te Voorſchyn..

A. O dat uw licht voor allen door ſchyn',

En niemand buiten 't rechte ſpoor#r
V. Indien gy wel doet, acht geen Schimper.

A. Een huichelaar is een beglimper.

De koude maakt my wel een krimper.

V. Dus is een huichelaar een Veinzer.

A. Hy die wat doorzygt, is een kleinzer.

Hy die terug wykt, is een deinzer. .

En die wat overdenkt, een peinzer.

V. Wat rymt gy op dien nieuwen Tabbaard?

- - A.
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ZA. Ei ſpeld een doek voor aan een ſlabbaard,

En vaag doch af den vuilen papbaard.

Die eerſt leert ſpreken, is een#d 9

En is hy tandeloos, een zabbaard.

Die 't ſcheermes handelt, is een ſchrabbaard,

En die in modder wroet, een dabbaard.

V. Wat is die bedelmantel Lappig?

A. Hy die ze draagt, is ſchurft en rappig.

De hond is na zyn kruimen happig.

Maar drooge brokken zyn niet ſappig.

De monniksrokken ziet men kappig.

Klappeyen tongen vallen ſnappig.

En wat naar bry gelykt, is pappig.

V. Wie pap eet, 't beurt wel dat hy Slabde.

A. Ook wel, dat dien iets jeukt, dat krabde,,

En dat een zwyn in modder dabde,

Of 't haantje met zyn pooten ſchrabde.

Men zegt dat daar een beer aan zabde.

V. Is 't toegelaten dat men Bedel ?

gºA. O dat bedryf maakt niemand edel,

Al ſpeelt hy op een lier, of vedel,

En zingt een ſtraatlied uit een gedel,

Met lappen op zyn linnen#

Beziet hem vry van zool tot ſchedel.

V. Ik eiſch uw rymwoord nu op Alles.

JA. Gods roê leert wel een bittre gal-les.

De kruisſchool geeft een ongeval-les.

De gyfferkonſt leert een getal-les.

De langtong leere dog een kal-les.

De wereld geeft een ydle mal-les. .

Waar brand is, dat men overal leſch. . A/
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- A. Wy zyn als

V. Voor 't alles kieſt de wereld 't Nietig.

A. Zy is, als dat verdwynt, verdrietig.

- V. -

Wat rvmt gv op uw eigen Zelven?
ry # ſlechts, of ſchelven,

Niet licht is 't herte te doordelven.

Men beure 't naar de hemelwelven.

God roept wel ymand eerſt ten elven.

O ziet gy wel wat daar zo Wemelt ?

't &## is, ſmaakt niet aan 't gehemelt',

O waar de ziel te recht verhemelt!

My dunkt het hapert daar Geweldig.

Wie zag een leége beurs ooit geldig?

De drager vreeſt dan voor geen Gaauwdief,

Een kromgevingerde is een klaauwdief.

Is niet een ſnoepſche kat een maauwdief?

. Wat kont gy rymen op een Buidel?

A. Nu niets: maar kuil hiet eertyds kuidel.

V. 't Was doe de taal, nu ſpreekt men Anders,

-4. Men volg 't gebruik der vaderlanders.

O hou geen kromtaal voor wat ſchranders.

. Al heeft men daar in medeſtanders. f

V. Wat komt men op een Knieſchyf?

A. Ik wyz' u### die#

V. Gy ziet, hier zyn wy voor een Herberg.

A. O dat men 't kluwen voor de wer berg'.

En zielſchat boven zon en ſter berg'. ;

Is 't naa niet veilig, dat men 't ver berg.

V. Maar zeg, wat rymt gy doch op Armoé ?

vA. Het paard word wel, maar nooit de kar, moê.

Een wyze word wel haaſt een nar moê.

Oploopende zyn ras geſar moé.

Voort
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Voortvarende zyn ras gemar moê.

En ik ben haaſt het koud en bar moê.

V. My dunkt, gy valt al wat Gemaklyk.

vA. Die grooten nood heeft, valt gemaklyk

Ik derf zo wel niet zeggen, kaklyk.

Dat overvalt zomtyds wel##
Doch 't kan gezond zyn, is men zwaklyk.

V. O zulk een rymſtof riekt niet Lieflyk.

GAL. Ontlaſting echter is gerieflyk:

En zelden ſtal het ymand dieflyk.

Is dit voor nieuws niet overbrieflyk?

V. Hebt gy wel zin in zulk een Hulzel?

A. Men eet een beuling om het vulzel.

c - ### is wat lekkers niet een ſmulzel ?

AZ. Paſt by het ſmulzel niet de Smulling?

A. Ik andwoord ja, tot rymvervulling.

En laate voor den leeuw de brulling.

Voor tooiſters hulling en ook krulling.

V. Gy vind dus ergens licht een Toevlucht.

A. Ik hoorde nimmer van een koevlucht.

Maar wel dat Vmand voor de roê vlucht.

# dat hy zonder kous of ſchoe vlucht,

n ook door loopen zich wel moê vlucht.

V. Weet gy wel iets van dezen Aanſlag ?

A. Een dorſcher doet al menig graanſlag.

V. Wat rymwoord hebt gy doch tot Oproer ?

A. Dat ik geen ouden modder op roer,

- En om te ſtinken, met geen ſchop roer.

V. Wat is verquikkelyk in Zwoelte ?

A. Een friſſen dronk, en lommerkoelte.

V. Wat zoud gy rymen op een Geeſſel?
eA.
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A. Ik weete niets dan wat beleeszel. '

Maar is een plaaſter geen geneeszel?

V. Ik zeg tot zulk een rymen Halte.
gº4. Ik zie daar in wel ongeſtalte: • --

Maar geef wat toe aan woordenſmalte.

't Behoeft niet dat men 't openſpalte.

V. Dat kind is aardig, blank, en Poezel.

A. Daar ſpeelt een herder op de moezel.

V. Hoe menig klaagt er wel van Hertzeer ?

A. Een diepe zielenwonde ſmert zeer.

Het woelen in een ſtrik verwert zeer.

V. Ik zie daar ymand in een Venſter.

eA. In 't Hof en leeft men niet gewenſter,

De bloem van Vorſten gunſt verſlenſt' er,

En rees men hoog, het dalen grenſt'er:

Want nergens woed de nyd ontmenſchter.

V. Tot Throonen vind men zwaarlyk Toegang.

eA. Niet zelden is het daar geen goè gang.

Men valt daar licht, dus zy 't een hoêgang.

De barrevoeter doet geen ſchoegang.

Het water houd zyn eb en vloégang.

De reizer doet wel eens een# gang.

Een haas loopt raſſer, dan een koegang.

V. Daar haalt de boer voor 't paard een #lifier
AC. Loop naar de ſtal, het koeitje kalft'er.

V. Ziet gy dien hond daar met een Halsband?

e-4. 't Gelukrad heeft geen wiſſelvals band.

# ga hy, dien men op den halsband.

Te ſtreng is 't, dat men om wat mals bant.

X.
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X. V ER A D E MI N G.

ie daar een jager met zyn Wildbraad.

Z# kok is, # ſteeds onbedilt braad?

En als van yder is gewilt, braad?

Al is het dat hy noch zo mild braad.

Hoe drok is 't, als hy voor een gild braad?

Wie is die lammers ongevilt braad?

Men kent de menſchen door het Aanzicht.

Men kent de ſchepen door het vaanzicht.

Men kent de# door het haanzicht.

Maar nachtlicht heeft men door het maanzicht.

Wat valt te rymen op Gedierte ?

In hongersnood is groote dierte.

De kind'ren ſpelen wel met Blink zel.

In modd'rig water komt bezinkzel.

Kont gy wel rymen op een Koeſtal ?

De dief moet hangen, die een koe ſtal,

Te meer als hy het kalf daar toe ſtal.

Hy wou wel dat men ſtrop en roê ſtal.

Daar ſtaat een ſlachter by de Vleesbank.

Het ſchoolkind zit op ſchryf- of leesbank.

Maar ik bediene my van deez' bank.

De ryke zitten wel in Koetzen.

. Ik laat aan hen zich op te poetzen,

O zyt voorzichtig, onverhoedzen.

Gy moet de zaaken wyslyk toetzen.

V. Men draagt in 't Chriſtenland geen Tulband.

A. Maar vrouwen wel een krul- of hulband.

V. Wat weet gy op een Onderneming ?

- Gg vA.

%

,
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A. O ſchier niet anders dan wat teeming.

Of hebt gy meerder zin in fleeming?

My dunkt dat heeft daar na wat zweeming.

Zie toe, geraak niet in een Maalſtroom.

Die 't molenrad wend, is een maalſtroom.

O dat geen zee voor by haar paal ſtroom !

Of daard geleek wel altemaal ſtroom.

%

. Uw vragen maakt my ook beduizelt.

Bekent gy dat uw rym hier Hapert ?

. Ik heb geen ſnoepzel opgeſnapert.

Vraag vry den gaper en den ſlaaper 't.

Is niet dat vrouwmenſch raar#

%

Ei zeg, wat rymt'er doch op Polſſen ?

Men pryſt van Perſiken de Zwolſſen.

Ik hoor daar iets in 't water Plonſſen.

. Zult gy'er 't voorhoofd over fronſſèn?

Zeg, weegt een pond niet zeſtien ongen?

Wat rymt gy op het woord Geryftyk

Niet 't geene vrouwlyk is, maar wyflyk.

Niet 't geene geeſtlyk is, maar lyflyk.

Een# is wel niet#.

#
En dikwyls 't quaade niet verd

Ook al het onkruid niet wegry

En 't geen niet ſpreeklyk is, niet ſchryflyk.

Die niet misdoet, is niet bekyflyk,

V. Die honger lyden, zynN#
A Men ziet een gaave huid niet ſchurftig.

V. Wat kont gy rymen op een Boodſchap,

A. De Zwitzers zyn een#
Men vind in ſpinden wel een brood-ſchap. W.

Dit's rym waar van my't hoofd ſchier Zuizelt.
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V. Men acht de Zwitzers voor Heldhaftig.

A. 'k Berym dier wyze dat met kraftig.

-V. Heldhaftig zyn paſt op geen Bloodaard.

A. Een eerl # man gelykt geen ſnoodaard,

Zo als # ſlaap wel naar den dood aard.

Ik wenſch dat daar na klein noch groot aard',

Wie ſpruit van vader Adam Roodaard.

V. Is iets te rymen op Vereeuwigt ?

A. Het dak buigt in van 't zwaare ſneeuwwigt.

V. Ik eiſch uw rym ook # een Knipſlot.

A. Een# hoefde wel een lipſlot.

Zo 't afglyd, 't is een ſlip- of glipſlot.

Tot ſterkte bouwt men wel een klipſlot.

V. Maar rym ook eens op deze Bezi.

-A. Dat kan ik doen, zo ras ik vee zie.

Of ook wat anders in de ſteê zie

Niet als ik land, maar als ik zee zie.

't Is goed, dat ik u wel te vreê zie.

V. Myn aard en inborſt is niet Knorrig.

•A. 'k Ben ook niet gemelyk en morrig.

V. Daar is een lachtyd, en een Weentyd.

e-4. Dus ook een jatyd, en een neentyd.

Maar in Gods eeuwigheid is geen tyd.

V. Wat kont gy rymen op een# ?

e-A. Men hecht wel ſchriften aan een plakberd.

Zeg, is 't verkeerbord niet een ſmakberd?

Daar dryft in zee zomwyl een wrakberd.

V. De ſtukken vlotten dan wel Landwaard.

e-A. Die zwemmen konnen, komen kantwaard.

Ter rechter of ter ſlinkerhand waard.

Dan loopen ook de menſchen ſtrandwaard.

Gg 2 'k Wou
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#

:

Ontmenſchte zyn ook Ongevoe

Fn zy die ruſteloos zyn, woelig.

'k Wou dat gy nooit in ſtorm of brand waart,

Maar altoos in een goeden ſtand waart,

Ook ſteeds bevryd van zonden ſchand waart,

En fris van leden en verſtand waart,

Zo dat nooit in 's Duivels band waart,

Maar zeker van het beſte pand waart.

Ik dank u van die goede //enſching.

Begeerteloosheid is#
4%.

Het uitgedolven land is poelig.

't Geen poelig is, is ook Moeraſſig.

Daar is het waterig en plaſſig.

Maar daar men vuuren ſtookt, is 't aſſig.

Is 't koud, men warme dan vry ras zich.

In Meimaand zyn de weiden graſſig.

Men zegt voor graſſig ook wel Grazig.

Geen weeter van zyn pligt misga zich,

En yder wachte doch voor ſchaé zich,

Of hy beklaagt wel achter na zich.

Dat yder dan in tyds beraé zich.

Wie zonde dienſtbaar is, ontſla zich,

En keer tot goede van de quaé zich.

Wie 't pak der zonde droeg, ontſla zich.

Gods Lam toont vaardig tot genaê zich.

Die tyd verzuimt, bezint te ſpaê zich.

De Vorſten hebben wel een Hofſtoet.

De dood heeft in het graf een ſtofſtoet.

En 't Lam op Zionsberg een Lofſtoet.

Maar dikwyls pryſt men met een Vleitong.

Dus heeft een mondvriend een verleitong.

- , Een



R Y M P R O E V E. 237

Een oorenblazer heeft een ſcheitong.

En nieuwsvertellers een verbreitong.

Ik hou niet van die Tongmisbruykers.

Zy ſtryken gal wel met wat ſuikers,

En ſpelen voor geheimopduikers,

O vonden zy geen oogenluikers.

Zy hielden# bedekt, als ſluikers,

Nut waren zulke tongverſtuikers

Het geen verſtuikt is, valt wel Pynlyk.

. Dan zwegen zy ook#
't Is ras door waarheids zon verdwynlyk.

'k Wenſch dat men noit een ſchendtong Wenkte,

En ik, dat zy uw eer nooit krenkte,

Of dat men haar met galle drenkte.

Z'is 't ſcherpſte zwaard, dat ymand zwenkte.

Men kaauwt wel tongen in den Afgrond.

Zy hebben in haar zelf den ſtrafgrond:

ant misbedryf van zulke gaf grond.

De wereldakker is een kafgrond.

Bouw op myn reden, ik verſchaf grond.

In 't ondiep voel ik met myn ſtaf grond.

V. Gy denkt wel, rym ik dus niet Treflyk ?

A. Is 't geen niet raakbaar is, wel treflyk?

Is 't geen te zwaar is, wel opheflyk?

Is 't onbegryplyk wel bezeflyk?

V. Maar zeg, berymt gy dit wel Blind"lings ?

UA.Dat omloopt met de zon, begint links.

Van 't#n keert zomtyds de wind links.

V. In Lapland heeft men # een Rendier.

vA.Dat is, gelyk een paard, een mendier,

Maar, # een vogel, niet een pendier,

%

%

En
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En door betemming is 't een wendier.

Zo 't eig'naars veel koſt, is het hen dier.

V. Berym my doch dit woord eens 'Plotslyk.

JA. Die zwelt van hoogmoed, handelt trotslyk.

Het rif van Nabal was een zots lyk.

V. Daar komt een kinkel met een Knodze.

A. Verwert gy ſtrengen, gy verbrod ze.

O pleeg geen wraak, maar laat aan God ze.

Al woelen booze, God beſpot ze,

En 's duivels loos bedrog bedod ze.

Wee ! maakt men 't hart gelyk een rotze.

Gods byl ligt aan dien boom, en knot ze.

Is vrucht, beproef aan zyn gebod ze.

Hy wederſtaat en ſtraft de trotze.

V. Het gaat den zondaar buiten Meening.

-4. Zyn lachen koſt hem eeuwig weening.

Zyn hert is rotzig door verſteening

O zocht hy weêr met God vereening!

Noch bied die hem zyn gunſtverleening:

Maar eiſcht ook van zyn luſten ſpeening,

V. Wat kont gy rymen op een Springbron.

-4. Indien ze rond is, 't is een kringbron.

In Beër had Gods volk een zingbron.

Heet nooit het waterlooze ding bron.

V. Een ſpringbron dient wel tot een Drinkput.

A. Daar toe gebruikt men nooit een zinkput.

Als die geroert word, is 't een ſtinkput.

V. 't Is over droogten nergens Vaarbaar.

A. O dat een klip u geen gevaar baar !

't Verloren is niet meer bewaarbaar.

Hct geen verſpilt is, niet meer ſpaarbaar. E
CIl
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Een menſch is andermaal niet baarbaar.

Het licht en duiſter zyn niet paarbaar.

Wat Godt verlicht, is niet bezwaarbaar,

Wat hy verſtrooit, is niet vergaêrbaar.

Gods eeuwigheid is niet verjaarbaar.

Zyn diepten zyn ons onverklaarbaar:

En deze Zon is niemand ſtaarbaar.

V. Dus is hy alles Overklimmend'. -

A. O wee ons! is zyn wraakvuur glimmend':

Want zyn verbolgentheid is grimmend'.

V. Die# paleizen tot een#

A. Hy keert de zee ook met een duinhoop.

M. Het zwaard des Engels was eens Vlammig.

A. Verhitte oyen vallen rammig,

En uyers van de koeyen mammig.

Het ſnoeyen queekt de boomen ſtammig.

M. Hier is uw rym wel zeker Spaarzaam.

vA. O dryf de# allegaêr zaam.

De duif en havik paaren raar zaam.

V. Wat ſchort dat wyf met ſulk een Hanglip?

A. Weg met een langtong, en een langlip.

V. Ik heb geen zin in nors Gepreutel.

A. Ik al zo weinig in gereutel,

En gaf daar voor geen hondenk.......

De Zeeuwen praaten van gemeutel :

Maar elk heeft van dat woord geen ſleutel,

V. Wat komt gy rymen op Verdieping.

A. Dat leeren kiekens door hun pieping.

Gy kont dit uitdoen met doorſtrieping.

V. O neen, dat rym is net en Zinlyk.

4. Gy ſpot: maar ik verdraag dat minlyk.

'k Weet -
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A.

:

'k Weet meer, en dat is onverwinlyk.

Onwinlyk zyn baart Onvertzaagtheid

Zoek wyzen raad by welbedaagtheid.

Maar ouderdom verwekt wel Suffing.

Dit brengt myn rym niet tot verbluffing.

Ik weet noch muffing, CIT verduffing.

Maar zie, nu breng ik u een Schermſlag.

Dien weer ik af, dus is 't geen kermſlag.

Veel zorgelyker is een Moordpyl.

Dien naam verdient ook wel een woordpyl.

Een helſche tong is niet Bedwing'lyk.

Dus is de zee niet overſpringlyk, .

Maar van Gods armen licht#bk.

En al wat ſpreek'lyk is, is zing'lyk.

De woordenmeening is verwring lyk,

En onrecht dikwyls overdringlyk

O was het tongſlot Toegegrendelt !

Vraagt gy, wat volk? men kent aan 't vendel 't.

De teekens zyn zomtyds Bedrieg'lyk.

't Is waar, de waarheid is belieg lyk: t

Maar daar voor hoede zich een#»

En zy zo licht in ſlaap niet wieg lyk.

Die vaſt ſtaat, word niet ligt Verwiggelt.

Gy zyt dan los, wyl gy zo wriggelt.

't f, roef, als 't oog van traanen biggelt.

Maar zie, ik wyze u daar een Schutzel.

Dit maakt dat ik in 't rymen futzel.

Maar tot uw ſchutzel neem een ſtutzel.

Gy ziet hoe ik myn rym omhutzel.
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XI. V E R A DE M IN G.

V. ME was ik eens om rym Benoodigt ?

A. Myn vriend, dan gaf ik overbodig't.

V.
Maar is wel zulk een rym Gewettigt ?

A. 'k Weet dat ik ſteeds niet even net dicht,

Noch altoos naar een ſtaale wet dicht. -

Doch eiſcht gy meer, ik lever bet dicht,

En ſtop het met dit oude ſlet dicht.

Weg met dat ſlet, het riekt zo Vunzich.

Maar niemand prang doch al te dun zich.

Wel is niet fraai die ſpichte Rankheid?

Men laate 't lichaam vrye vrankheid,

En dikte groeyen naar de lankheid,

't En zymen buchel heeft, of mankheid,

Of men veroorzaakt zich wel krankheid.

A. Wat zoud gy rymen op een Ieder ?

& V. Ik laat dat doen aan een gebieder.

Of aan geen kooker, maar een zieder.

Niet aan een vluchter, maar een vlieder.

Wilt gy noch meerder? het geſchied'er.

Men raadpleeg met geen droombedieder,

En hoede zich voor een beſpieder.

O menſchen ! zonden zyn ulieder. -

JA. Rym, zo gy kont, ook eens op Hulploos.

V. Ik zeg u, oeſters zyn niet ſchulploos :

Maar dat ik gal wel met een gulp loos.

vA. Doch tegen hulpeloos ſtaat Helpryk.

V. Die winkel is van zyd en felp ryk.

Een jonge leeuwen# is welpryk.

#

De
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De ſtranden van de zee zyn ſchelpryk.

V. Tot rapen luſt my niet de Moeite.

JA. Gy gaaft haar niet ten wasdom groeite.

V. Zy zyn des grooten Scheppers Maakzel.

JA. Haar ſpouwt de zee uit als een braakzel.

Gebraden biggen huid is kraakzel.

V. Citroenen zet m 'er # tot Graag zel

AL. Maar botten zyn der honden knaagzel,

En kruimen zyn der meiden vaagzel,

Waar ſpinnewebben zyn, is raagzel,

En waar men planken klieft, is zaagzel.

V. Dat 't alles onder een Gehaſpelt.

A. 'k Mag lyden dat gy 't boongewas pelt,

Het # gy langzaam, of ook ras, pelt;

Mits dat gy my dus niet de tas pelt.

V. Ik houde my daar meê niet Bezig.

A. Maar al wie zwemmen wil, ontkleé zich..

Een menſch gedrage niet als 't vee zich.

Wie 't doet, die ſchame doch alreé zich;

Of hy behaalt een eeuwig wee zich,

En hy belove nimmer vreé zich.

Hydrage menſchlyk in de ſteê zich.

Geen ſchepzel is er zellefwezig,

V. Dat rymt zo drollig als het Voorig.

JA. Myn vriend, zyt# niet gramſtoorig.

Het is zo ver niet buitenſpoorig. -

Ik make niemand dus baloorig,

En drage my niet wederhoorig

V. Gy zyt dan, zo gy roemt, Gezegg'lyk.

A. Ik toon dat ook onwederlegglyk.

V. Zie daar tot rym een groote Wolzak..
eA..
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A. Die is den koopman een vertolzak.

Men draagt hem niet, maar 't is een rolzak.

V. Hy kan ook dienen tot een Bultzak.

A.

V.

A.

V.

A

%

O had er menig een geduldzak ! .

Ik wenſch aan u dien zelven Huisraad.

Ik bid dat God u in uw kruis raad',

O zoek doch in zyn woord en huis raad,

Dat al wat heilig is en kuis raad.

Maar vraag# nooit aan 't helgeſpuis raad.

O wat al menſchen zyn Onlydzaam !

. Gebeurt het, Vrienden, dat gy lydzaam,

Ziet toe dat gy dit doch vermyd zaam,

En 's Heeren wet niet overſchryd zaam ,

Maar dat gy volgens plicht u quyt zaam,

Op dat Gods uitkomſt u verblyd' zaam.

Het ſtrekt u anders tot verwyt zaam.

En dient u maar tot leed en ſpyt zaam.

Het is myn pligt: betracht ook gy 't zaam.

Beveelt aan Gods beſtier den tyd zaam,

Wil ik uw rym eens doen. Verkleumen ?

'k Weet hier geen raad toe, dan met ſchreumen.

Is dat geen afgekeurde Straattaal.

Men hoort het in gemeene praattaal.

O ſtopt uw ooren voor de quaadtaal:

Want dat is voor de ziel een ſchaadtaal.

En zuipen, braſſen, is een vraattaal.

Zo zwygen beter is, dan laat taal.

Zou 't hooren nadeel doen, dan haat taal.

Dus keur ik af de ſchimp en ſmaadtaal,

En luiſter vlytig naar de baattal.

Pas op uw woorden net en Puntig.

H h 2 e-4,
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A.

V.
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%
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De geldelooze zyn niet muntig.

Wat zoud gy zeggen tot een Moutzak?

Zo groot is zelden eenig zoutzak,

En ik behoef die tot geen goudzak.

Men maakt daar van geen turf- en houtzak.

Maar by een moutzak voegt een Brouwkuip.

Ook dat men tonnen voor 't gebrouw kuip',

Doch die met hoepels, maar geen touw, kuip',

't Is noodig dat men dus op trouw kuip',

Het zy dat men voor man of vrouw kuip'.

Paſt by de brouwkuip niet een Drafput ?

Men draagt er menig in den grafput,

Wiens ziel is in den helſchen ſtrafput.

De Hemelſchuur en heeft geen kafput.

Ziet gy daar neven wel een UAfdak?

. Ziet zy verdrevenen, verſchaf dak.

't Is of men Jeſus zelve gaf dak.

't Gelykt een herders hut, of Stolpe.

Ik rym daar op, wanneer ik ſcholpe,

Of als ik tot u zeg, ik golpe,

En wou wel dat men my wat holpe.

Ik zie daar in den hoek een Baktrog.

Men bezigt die, wanneer men bakt rog.

Wat#gy paaren met een Boosaard ?

In 't quaad een afgerechteloosaard.

Een wereldling doorwroet altoos aard'.

V

Geen hemelminnend hert verkoos aard'.

Het ſchoonſte lichaam is maar brooz' aard',

Hoewel 't in bloozen naar een roos aard.

Doch 't blyft niet eeuwig, maar een poos, aard'.

Weet gy wel rymen op een Kraamvrouw?

eA.
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A. Op kermis is er menig kraamvrouw.

Een wyf heet met een andren naam, vrouw.

Maar 't klinkt wel ruim zo aangenaam, vrouw.

O wacht u voor een vuilen blaam, vrouw,

Op dat dus niemand u beſchaam', vrouw.

Vreeſt gy niet voor der vrouwen Gramſchap?

Wy# een gemeene ſtamſchap.

O wat berymt gy dat Uitnemend !

Zeg gy dat ſpottend', of al fleemend'?

Ik kan 't niet beter, is het teemend'.

Ten minſten 't is daar na wat zweemend'.

Men zegt niet ſtamſchap, maar Verwantſchap.

Wel waarom niet zo wel, als landſchap?

Ik laat u bouwen op dien Grondſlag.

. O geef doch niemaud ooit een wondſlag.

Op leugentongen paſt een mondſlag.

- De# geeft op haar tyd een ſtondſlag.

V. Wie hoorde zulk een rymzels Viesheid?

JA. O walgt gy daar van, 't is uw kiesheid.

V. Wat meent gy? Moet ik 't al Verzwelgen?

UA. Myn vriend, gy moet u zo niet belgen.

Ik wil de# niet gantſch verdelgen.

Gy ziet noch aan het rad de velgen.

V. Zeg dan, wat rymt gy op een Borgtogt ?

AL. Die word al menigmaal een zorgtogt.

# leed des Engels worgtogt.

V. Gelykt dat niet naar wat Gemaaktheid?

g24. O daar van krygt men geen geraaktheid.

Voor 't hoogſte, 't is geen netbeſpraaktheid.

Men trekt een kleed aan tegen naaktheid,

En valt aan 't ſlaapen door verwaaktheid.

?

3

V
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V. Gy maakt my door dat rymen Slaap'rig.

A. Sta over einde, word gy gaap'ri

Hier word myn rymweb ook al #pig
V. Zie hoe ik naar uw rymen Rekhals.

A. Men noemt wel een onnooz'len gek, hals:

» 'k Moet lachen over 't geen u Inſchiet.

A. Ik zeg dat zo als 't in myn zin ſchiet.

Hy treft niet ſteeds, die naar de pin ſchiet.

'k Ly dat men ook om prysgewin ſchiet.

Schoon elk die ſtraks niet in 't begin ſchiet.

De vreê maakt dat de krygsman min ſchiet.

Men zegt, de dood, en ook de min, ſchiet.

Zie hoe die ſnoek daar met zyn vin ſchiet.

Vergiftig is wat pad of ſpin#
Hoewel die met geen lood of tin ſchiet.

- V. Wel rym ook ": dit woord eens Dikmaal,

. A. Vorſt Belzazar ield eens een ſchrikmaal.

De quakkels waren 't volk een ſtikmaal.

'Godloozen tafel is hun ſtrikmaal.

God geeft zyn kind'ren een verquikmaal.

Maar Jona was den viſch een ſlikmaal.

v. De zee wierd door het onweêr Stormig.

A. Zyn wonderboom wierd ſchielyk wormig.

Stel u aan hem niet# -

V. Een worm is eeuwiglyk de Helſtraf

A. Zo bitter valt de zondenſpelſtraf

Dan is een eeuwig vuur de quelſtraf

Dan hyd het oog een traanenwelſtraf

Dus overkomt den zondaar fnel ſtraf,

Van booze daad, en zot gerel, ſtraf

Al zegt hy, ik ontkome wel ſtraf Men

CIR
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-

Men boodſchapt hem, op Gods bevel , ſtraf

Op misdaad volgt door Gods beſtel ſtraf

Hoor na den ſlemper, hy vertell' ſtraf,

Eer u zo meê, als hem, verzell' ſtraf

'k Heb noch een woord, maar dat is Droevig.

. Zoek rym op 't kerkhof, dat is groevig.

Grootſprekers zyn in woorden ſnoevig.

Maar die gebrek lyd, is behoevig.

De Schipper wend het roer te Loefwaard.

. Woud gy wel, dat gy in den roef waart?

Ik wou niet dat gy by een boef waart,

Of by den dobbelſteen en troef waart.

O zulk bedryf is geen vertoef waart.

'k Wenſch dat gy recht om zonden droef waart,

. Weet dat

Steeds wel bevonden in Gods proef waart,

En dus volſtandig tot uw groef waart,

Ook als gy in de lydens ſchroef waart.

Een yder drage zich dan Vroom'lyk.

. Het zwaard van 's Heeren wraak is ſchroom'lyk, -

En zielverlies onoverkoom'lyk. »

Laat dan geen luſten onbetoom lyk,

En pleegt het goede nimmer loom lyk.

De luſt maakt wel de tanden. Wat'rig.

Het lachen van een zot is ſchat'rig.

Een ongetoomde tong is ſnat'rig

De donderſlagen zyn wel klat rig.

En ſtamelaaren ſpreken tatºrig

Wat### op een Quylbaard?

et huilen ſnot en quyl baart.

Dat quaad wel voordeel voor een wyl baart,

Maar in het laatſt wel ſtrop of byl baart.

Weet -
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Weet dat het lezen goeden ſtyl baart.

Het is geſlepen, dat de vyl baart:

Maar niet het geen men in der yl baart,

Als voedzel dat geen goeden l baart.

De boogpees is het, die den pyl baart.

V. Maar kom, berym my dit eens Schielyk.

g24. Wat kan gebeuren, is geſchiêlyk. -

De# als redelyk, is ziellyk.

Dus is een wet aan hem gebiêlyk.

Hy word een romp, maar nooit een ziel-lyk.

De wormen maken 't vleeſch een kriellyk.

V. Maar ziet gy wel? daar ſtaat een Drievoet.

r

24. Waar wringt de ſchoe u? Is 't aan die voet?

Men maakt geen ſchoenen tot een bievoet.

V. Is 't rym op zulk een woord niet Laſtig ?

g24. Neen: maar op laſtig paſt wel quaſtig.

Ontſchorſte boomen zyn niet baſtig.

V. Gy brengt daar in myn zin een Schorſe.

go4. Is 't naar uw zin wel, dat ik morſſe?

Gy wilt niet dat ik borg, maar lorſſe.

Of is 't u liever dat ik torſſe, -

En noch een ander rym navorſſe?

Hier zal noch goed zyn dat ik dorſſe.

Ik houde weinig van de forſſe,

En noch al minder van de norſſe.

V. De norſſe menſchen vallen Geem'lyk.

AC. Te hard beding is niet aanneem lyk.

V. Berym voor gemelyk eens Vriendlyk.

AL. Veel veldgewaſſen zyn vertiend'lyk.

XII.
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V.

A.

XII. V E R A DE M IN G.

y dunkt de lucht word dik en 7 ompig.

De ſuiker word al dikwyls klompig.

Men ſnyde brood en kaas niet hompig.

Een afgehouwen ſtruik is ſtompig,

En waar 't moeraſſig is, is 't zompig.

V. Men noemt dat grazig is, ook Groezig.

A. -De kroeggezellen vallen kroezig,

En maken 't dikwyls roezemoezig.

De paarden worden zomtyds droezig.

Men draag zo dom niet als een koe zich.

Die niet misnoegt wil zyn, voldoe zich,

En hy die warm moet wezen, broé zich.

Wie niet wil zyn bedrogen, hoé zich.

Hier toe behoort al nauwe Toezicht.

Geef aan den jongen van de roê zicht.

Dat is hem menigmaal een goê zicht.

Het zien alleen is niet Genoegzaam.

Ik voeg dit echter wel genoeg zaam.

Baat zien niet, dan is 't voelen voegzaam.

O ſlaat de handen aan den ploeg zaam.

'k Wenſch dat men pligt wel overwoegzaam.

De dronkaards komen wel al vroeg zaam,

En blyven laat noch in de kroeg zaam.

Dat volk zou licht zyn, zo men 't woegzaam

Ik heb 't niet geerne voor den boegzaam.

O dat het voort zich beter droeg zaam,

En ſtraks den rechten weg inſloeg zaam,

Eer hen te laat 't geweten wroeg zaam.
Ii O
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O dat Gods ſtraf hen ſchrik aanjoeg zaam,

Nu God langmoedig hen verdroeg zaam!

Of anders wacht hen 't helgezwoeg zaam.

V. Dat rot komt zelden tot Verbet'ring.

•A. 't Wil van geen zondenband ontvet'ring.

V. 't Is erger, hoe het meer Veroudert.

Vergeefs dan ſtuit een wederhouder 't.

Maar zie, daar word een roer geſchoudert.

. Wat is het? een musket? of Snaphaan ?

. Ik hoor niet geerne zot geklap aan.

Doelt gy op my door zulk een Schampſchoot ?

. 'k Wou dat men nooit totymands ramp ſchoot,

Of in geen tweegevecht ten kamp ſchoot,

Maar zonder kogels ſlechts met damp ſchoot.

V. My dunkt gy zyt een moedig Krygsman.

A. Is ook een nemer niet een krygsman?

En die niet ſpreken wil, een zwysgman ?

V. 't Zou veilig wezen, was men Schoot vry.

e-4. Geen harnas ſtelt ons van de dood vry.

Haar pyl laat niemand, klein noch groot, vry.

Geen menſchen gaan van dezen nood vry.

De dood laat niemand, wat hy bood, vry.

V. Betaalt de hals den buit, 't is Koſtlyk.

•A. Myn vriend, ik rym daar op vrypoſt'lyk.

V. Vrypoſtigheid is wel Beſtraflyk.

A. Een bloode guil verweert zich laflyk.

Maar meerder rym is niet verſchaflyk,

't En waar men 't zochte by een graf- lyk.

V. De lyken weeten van geen Rymmaat.

e-A. D' een is des and'ren ſtank- en ſlymmaat.

V. Die maatſchappy is hen Onkundig.

º

vA. -
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eA.

V.

e-A.

#

%

Z

:

Ik weet noch rym, dat is uitbundig.

De ſchuldige zien dikwyls zundig

Is zulk een woordenwaare Veilbaar?

Het geen te diep is, is onpeilbaar.

De verre kuſten zvn bezeilbaar.

Ik wenſch dat u de reize heil baar?

Maar ó ! verwachting is wel feilbaar.

Des werelds hoop is vaak Bedrieglyk.

O ja! dat ondervind een ieg lyk.

Het zielenanker heeft meer Vaſtheid.

Men werpe 't uit met welgepaſtheid,

En zoeke ruſte van belaſtheid,

Maar voede 't vleeſch niet tot vermaſtheid,

Noch geef zich over aan verbraſtheid.

Wel zulke leſſen zyn al Nuttig.

De knorrepotten vallen gruttig,

En mymerbollen zitten duttig.

Het uitgedolven land is puttig.

Dat 's braaf! Maar rym hier op eens Raslyk.

Dat 's jokken! maar # doe dat paſflyk.

Zeg is de levensdraad wel laſflyk?

Geen dieven brandmerk is uitwaſſ'lyk.

Gewoonlyk gaat daar voor een Gisping.

Zo voelbaar is hen geen berisping.

Maar hoor tot meerder rym nog lisping.

Die 't goed behertigt, handelt Wyſſ'lyk.

Het quaad is in Gods oogen yſſ'lyk.

De hellevlammen zyn afgryſſ lyk.

Dit is uit 's Heeren woord bewyſſ lyk.

Was 't harde hart niet onverbryſſ'lyk!

Dat is ten hemel niet ophyſſ'lyk.
Ii 2 Doet
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X
. Wat dunkt u van die Aanzigtplet/

Doet wel, dat is in yder pryſſlyk.

Wat zegt gy van een loome Logheid ?

Die paſt geen menſchheid, maar een zogheid.

Wie was ooit die dat woord Gebruikte ?

Ik ben 't die 't allereerſt opduikte,

En aan den dichttol graag ontſluikte.

Maar zie daar komt een dikgebuikte.

'k Wou niet dat hy zyn voet verſtuikte.

Het onkruid is w: 't meeſt geſtruikte.

O dat men hoogmoeds vlerken fnuikte,

En 't quaaddoen nimmer oogeluikte !

Nu ziet men zelden meer gehuikte.

Dat 's oud: de menſchen zyn Nieusgierig.

. De pronkſter volgt de mode vierig.

Geen nieuwe ſnuf is haar te zwierig.

Maar haaſt is zy doorwormt en pierig,

Al is zy nu gevleeſcht en ſpierig.

Dat zy haar ſpiegel aan een Doodshooft.

. De hoovaardy week uit haar grootſch hooft

't Is aan de dood een binnen ſchoots hoofd.

Zy is van dat vertoog Afkeerig,

Zy was 'er nutter na begeerig,

En voor den heeler nier kleinzeerig

Het omgaan met het pek maakt teerig

Zy maakt zich met blanketzel ſmeerig.

Job was van kruin tot teenen zweerig.

De vleermuisvlerken zyn niet#
#er 5 ? .

't Zyn ſtrikken van de manverleiſters.

De loozeSatans nettenbreiſters.

O wacht uw ziel voor zulke vleiſters.
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Ziet gy die krullen, en dat Hoofdhaar ?

't Is vaak geen eigen, maar gerooft haar.

Wilt gy bedroogen zyn, gelooft haar,

Houd op, die taal is haar niet Duld'lyk.

Geen vuil is voor Gods oog verguld lyk,

En niemands misdaad verontſchuld'lyk.

Vergeefs beroept men op Gewoonheid.

In 't oordeel geld geen pracht noch ſchoonheid.

Wat geld in 's Rechters Vonnispleging ?

, Zyn bloed komt ſlechts in overweeging.

't Is maar voor hen die zyn Geloovig.

. Ja, and'ren blyft de toegang kloovig.

Hoe groot is veeler Onbedachtheid.

E 't is by menig in verachtheid.

an komt Gods ſtraf met onverwachtheid,

Tot ſtreng vergelden, niet met zachtheid.

Dat leed die vrek in zyn verſmachtheid.

Wel aan dan! yder zy. Voorzichtig.

O ja : want deze zaak is wigtig.

De dood komt onverwacht en ſchichtig

Houd uwen wandel altoos richtig,

En op des Heeren wet opzichtig.

Maak aan geen quaad u #htig
Dit zy genoeg voor deze Reize.

Die op den weg zyn, God gelei ze.

Vertoeft des Heeren hulp, verbei ze.

Indien gy ſchaapen hebt, zo wei ze.

Zo ſchurfte zyn by goede, ſchei ze. -

't Is waar, die ſchurft zyn, zyn Beſmett'lyk.

Wel, onderken de reine nett'lyk.

Voeg u by goeden onverzett'lyk,

En
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En draag u in den wandel wett'lyk.

't Banket van wormen is een vet lyk.

Dit was de vrucht van 's dwaazen Brasmaal.

Voor vroomen is wel traan- en aſchmaal.

De koe doet in de wei een grasmaal.

%.

2

Die haaſtig is, doet wel een ras maal.

Men gaf voor heenen wel een glasmaal.

Bootzeerders maaken wel een wasmaal,

Zeg dat de molenaar van pas maal'.

Dus 't elk te maken, is wat Wonders.

Niet vreemd, want elk wil wat byzonders.

Dat doen ook niet Gods Heilverkonders,

Geen Barrabas, noch Zoon des donders.

Gods diepten hebben geen doorgronders.

Men heet kanon wel achtien ponders.

Wat zoud gy rymen op een Zondaar ?

Waar miſdaad eindigt, ſtraf begon daar.

Men zoeke dan der rampen bron daar.

Des Satans werking overwon daar.

En God is nimmer Schild en Zon daar.

Rondom den aardkloot is eenE#

Onds tyds was 't ſchouwtooneel een kampkring.

Des menſchen leven is een rampkring

't Uitſpanſel is een hemellampkring.

De hemelſterren zyn Ontallyk.

Maar voor geen menſchen#
Die dat daar van gevoelt, doet mallyk.

De Schepper heeft daar van Beſtiering.

Zy zyn 't uitſpanzel tot verçiering.

De zon heeft tot haar weg den dierring,

Maar in haar omloop nimmer viering, Doch

OC
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Doch zy begaat geen buitenzwiering,

En uit haar padbeſtek geen giering.

Maar haare Godheid is verziering

Kom rym eens op het noorder Aspunt.

. Bezeer u doch niet aan een glaspunt.

Men quetſt zich zo niet aan een graspunt.

En noch al minder aan een waspunt.

Een waspunt buigt, en heeft geen Scherpte.

My ſmaakt geen wrangheid, maar wel zerpte,

De dief heugt hoe de roede ſnerpte.

Zie daar een vreemde Zamenflanſſing.

En hier op rym ik weer met danſling.

Of anders doe ik t door beſchanſſing.

't En zy gy liever hebt beglanſling.

Of ik vergier het met bekranſſing.

Want nauwlyks durf ik door omtranſſing. '

Ik houd ook weinig van aanranſſing.

Vermits myn rym vreeſt voor doorlanſſing.

Zyt gy. bewuſt wat gy Verdiende ?

Dat rym voor my een verreziende.

Zeer geerne houd ik u te vriende.

Wie geeft er van zyn rymen tiende?

Moogt ## al wat u goeddunkt Uitſlaan?

Men zal daarom niet op myn huid ſlaan.

Ik laat myn tong dan rymgeluid ſlaan.

En laat u na wat dat beduid ſlaan ,

Maar Hans den rug van dief of guit ſlaan.

O zie dat men u niet een Gyzel,

Ik zal my wachten voor dien vyzel,

Op dat zyn ſtamper my niet bryzel'.

'k Mag lyden dat men 't laage opvyzel. M

VICIT.
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Men hiet ouds tyds een ſpind een pyzel,

De vrek geeft van zyn brood geen bryzel.

Men zift de terwe door een tryzel.

De voorboô van den#

Ei zie, wat gaat die Ionker Trotzig?

O dus gedraagt hy als een zot zich,

En ſtelt aan yder een ten ſpot zich.

De kleine trekt Gods ooge tot zich.

Men kieze dan het beſte lot zich,

En zoeke 't eeuwig heilgenot zich.

Dat veiligt men voor dief en mot zich.

O niemands herte zy doch rotzig,

Maar hy bekeer oprecht tot God zich.

Het hoogſte Goed is Onbegryplyk.

O dat bezef een yder ryp'lyk.

't Vernuft van dwaazen is niet ſlyplyk.

De keel van 't graf is niet#
Van 't graf word alles Overweldigt. '

Voor boozen is daar by de hel dicht.

Maar voor Gods kind'ren is 't een Ruſtplaats.

Dan is de hemel ziels verluſtplaats

Daar zal een dag zyn ter Verryzing.

. Ja, van den eenen tot afgryzing,

En van den andren tot Gods pryzing,

Op 's grooten Rechters vonniswyzing.

O was het quaad aan elk tot yzing!

De helhond ligt tot ſtraf Geketent.

Ia, met verſchrikken : want zy weten 't.

Maar menſchen, tegen pligt, vergeten 't.

XIII
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V.

Wel nu berym my dit eens#be
O dezen eiſch voldoe ik rapp'lyk.

Men draag zich in zyn werk niet ſlapp'lyk,

Maar voer dat uit bedagt en knapplyk.

De hoogſte boomen zyn afkapp'lyk.

En oude ſchoenen zyn noch lapp'lyk.

Maar torens zyn niet overſtapplyk,

En ſpitze ſteilten niet betrapp'lyk.

Te groote brokken zyn niet happ'lyk.

Uit leêge tonnen is niets tapp'lyk.

Is 't vuur in 't been, dan is 't niet papp'lyk.

't Geen niemand weet, is ook niet klapp'lyk.

Fen harde kei is niet opſnapp lyk.

Zo hard als keyen is geen Boter.

. Maar haar gebruik in ſpys is grooter.

Men kocht die voortyds 't pond een ſtooter.

Gemeenlyk ſmeert men op het brood 'er.

Ze komt van 't kernen door gekloter.

Dit zyn voor boeren geen Geheimen.

Het geen men daar op wiſt, dat zei men.

En wil men meerder, dan verbei men.

Of wil men heenen gaan, dan ſchei men.

Dus is myn reisbrief dan Getekent.

. 't Staat aan uw keur hoe gy dat rekent.

Ik wil zo ras niet van u Weggaan.

. Gy moogt dan, als ik 't tot u zeg, gaan.

Of kont naar eigen overleg gaan

Dat 's prat, maar aan geen vriend Genoeglyk.
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A. 't Ouam in myn rymen dus gevoeglyk.

De harde rotzen zyn niet ploeglyk.

Gods tydbepaling niet vervroeg'lyk.

V. Ik neem dit dan niet op tot Stoornis.

A. Weet dat geen rooze zonder doorn is, ,

En dat er# by alle koorn is.

Dat ook geen bye zonder toorn is.

't Is goed dat quaadkop zonder hoorn is.

Elk weet ook, dat een baars geen voorn is.

V. Is 't met uw zin dan, dat ik Voortga?

vA.O ja, mits dat het zo 't behoort ga,

En dat men door de rechte poort ga,

Maar wel tevreden, niet geſtoort, ga, ..

Het zy dat ymand zuid of noord ga,

En naar den wagen, of aan boord, ga;

Mits dat hy met geen quaade ſoort ga,

Noch tot geen dievery of moord ga.

En dus niet tot een zwaard of koord ga.

O dat men naar des Heeren woord ga,

En zo gelyk men daar uit hoort, ga,

En tot de deugd ſteeds aangeſpoort ga !

V. Daar is myn hand. Wy zyn dan Makkers.

vA.Zo zyn de pakkers met de zakkers.

't Zy nooit als Iudas met zyn rakkers.

'k Gun ſchenkerslot u, niet des bakkers.

V. Uw goede gunſt ontfang ik Danklyk.

-4. Zy is van 's Hemels wil afhankelyk,

En zonder God is niets ontfank lyk.

Gods glorilicht is ontoegank'lyk.

Maar wat de wereld heeft,#
Ja zelf de ſchoonſte word een ſtank- yk,
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V. Berym der wereldlingen Grootsheid

-A, Ontvolkte ſteden hebben doodsheid.

V. Wat is, daar geen gewoel is, Stilheid?

A. Wat is in Groenland ys, en kilheid?

V. Daar zouden my de vingers Sint ren,

A. Men kan aldaar niet overwint'ren.

Hetys drukt wel een ſchip aan ſplint'ren.

Trompetten konnen 't oor doorſchint'ren.

V. Blyf liever dan in dezen Aardhoek.

A. Ik hou my 's winters in den haardhoek:

Maar maak daar van geen ſmul- en kaarthoek.

Men laat in ons geweſt geen baardhoek.

Maar ſcheert geen koeyen dus den ſtaarthoek.

Is niet de ſlinker zy de zwaardhoek?

En in de ſtallen is een paardhoek -

V. Zo ras van Groenland in den Paardſtal?

A. Ik raê geen dief dat hy een paard ſtal.

v. Het paardenſteelen ſtraft de Hangman.

A. Dus is hy dan een ſtrop- of ſtrangman.

Maar dat vereiſcht voor af een vangman.

Hy die gaat loopen, is een bang man,

't Zy dat hy is een kort of lang man.

Hy die te voet reiſt, is een gangman.

Die op zyn beurt gaat, is een rangman.

Die knelt en port, een prang- en drangman.

Een# is een ſtangman.

Een tovenaar is wel een ſlangman.

Een liedjenskramer is een zangman.

Een rentemeeſter is ontfangman.

Ik noem een dwingeland een dwangman.

W. Die mannen zyn meeſt Nieuwetrantze.
Kk 2 A.
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e-A. Doch al van afkomſt Nederlantze.

Behagen zy u niet, verbant ze.

Men heet een ſteert ook wel een zwantze.

V. Dat laaſt gelykt wel Moffenkalling,

Doch zomtyds zegt men wat uit m

Myn ooren klinken van doorſchalling.

Behoed de taale voor vervalling,

En duld daar in geen woordvergalling. -

Doe weg ook ongezouten ralling,

En opgeblazen woordenbralling.

Bewaar uw tonge met omwalling,

Zet goede paarden in uw ſtalling,

V. Gy ſpreekt als waart gy wonder Taalwys.

cA. Het zy uit zuiver duitſch dan#
ling.

e-A. Ik weet, ik ben noch vry wat ſchraal wys.

Maar menig is in waan en praal wys.

Doch ik en zegge dit niet ſmaalwyz'.

Men neme dit maar als verhaalwyz'.

Ik wenſch myn vrienden altemaal wys.

Men zy niet buiten maat en paal wys.

- Waarom ik elk tot redens ſchaal wyz'.

'k Wenſch dat daar niemand buiten Schrankel.V.

cA, Ei hou my vaſt, wanneer ik, wankel.

Een brand ontvonkt wel uit een ſprankel.

V. Zo komt wat groots wel uit een Kleintje.

eA. Ja, 't groot is klein aan 't uiterſt eindje.

en bynaam van den vos is Reintje.

V. Der voſſen aard is ſchalk en Liſtig.

eA. Een barſche warrekop is twiſtig.

Die overdadig leeft is quiſtig. -

De gramſchap maakt het bloed wel giftigp,
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De lucht word door de dampen miſtig.

V. Verrotte dampen zyn wel Peſtig.

eA. Dat is het geen ik ook beveſtig.

V. God weere van ons dezen Wraakpyl.

cA. Zyn woord zy in ons hert een raakpyl.

De blixem is des donders kraakpyl, -

En 's grooten# ſpraakpyl,

Ook door ontvlammen wel een blaakpyl.

O was 't den zondaar een ontwaakpyl.

V. My dunkt de lucht ſtaat heden Stormig.

gy4. Het ſtinkend water is wel wormig.

Een ei en ei zyn evenvormig.

V. Ei hoor den ſterken wind eens Gonzen.

AL. Ik vrees, # zal iets nederbonzen,

En harder dan met vuiſten donzen.

Tot ſchrik en tot verlies der onzen.'

V. Hoe davert dat van Donderdreunen?

. Hoor hoe de bergen wederdeunen.

Zal ymand zig dit niet bekreunen,

En#, 't zyn al oude deunen?'

O laat ons op Gods goedheid ſteunen,

En lieflyk op den Liefſten leunen.

V. Daar ſtraalt in 't oog een Blixemflikkering.
JA. Men word wel blind van zulk een blikkring.

V. Zeg eens, hoe ging het laatſt na 't Onweér ?

g,4. Als 't over was, doe ſcheen de zon weér.

Die 't werken had geſtaakt, begon weer,

En die doe niet verdient had, won weêr,

Want die door ſtorm belet was, kon weêr. .

Het dronkaards gilde zocht de ton weër.

Het Besje met haar wieltje ſpon weêr. De

C -
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V.

A.

De Monik queeſte met de Non weêr. -

't Was aangenaam by bloem en bron weêr.

En ik, tot rym hier op, verzon weêr.

Wat zoud gy rymen op een Kaarslaé ?

Dat ik myn maag wel graag met baars laê,

En matig met wat gaars en klaars laê.

My dient niet dat ik die te ſchaars laê.

Of ook te gulzig met wat zwaars laê.

Dat zich een vraat met veel gevaars laê,

V.

A.

V.

A. Een kovel maak hem een gebelt nar.

#

A.

En met wat koſtelyks en raars laê.

. Maar ziet gy wel? daar ſtaat een Zoutpot.

Ik wyz u noch daar by een ſmoutpot

Gy weet hoe dat een vrek zyn goud pot.

En dus zyn God, dien hy vertrouwt, pot,

Ja noch, al is hy oud en koud,#
Maar dat hy 't geen hem niet behoud, pot,

En 't geen hem in de hel berouwt, pot,

Mits hy dat God dan niet aanſchouwt, pot.

Wat dunkt u doch van zulk een Geldnar ?

Hy laſtert hem niet, die hem ſcheld, nar.

De narren hebben 't grootſt Gezelſchap.

Men geef den vrek het Kollonelſchap,

Maar and're dingen ook om 't Meeſte. .

De ſchorſte ſchreeuwers zvn de heeſchte,

De dikkaards zyn de# gevleeſchte.

Men ſchoei 't geſpuis op eene leeſte.

De grootſte hoop zyn# verbeeſte.

Maar zyt gy edeler van geeſte.

De wereld is het groote Gekhuis.

Doch ook een klaaghuis en gebrekhuis. E

In
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En door beſmetting als een pekhuis.

Daar houd de quiſter en de vrek huis,

Als ware 't hen gelyk een ſlekhuis.

ZV houden 't niet voor een vertrekhuis.

r ô de hel is hun beſtekhuis.

Ach was Gods Tempel hen een wekhuis!

Dan wierd de Hemel hen een dekhuis.

Houd ymand by een vuilen bek huis,

Die ſtinkt wel arger dan een drekhuis.

Dan is 't geen minnelyk geſprekhuis.
Men woonde beter in een lek huis.

Een zuiper houd van 't wyn - en ſekhuis.

Maar Joden yzen van het ſpekhuis.

V. Gy maakt een Stad van zo veel Huizen.

A. 't Is niet voor ratten, en voor muizen.

Gy moet my daarom niet verguizen,

V

A

V.

Veel minder voor den kop my kuizen.

Gedenk ook aan Egyptens luizen,

Al komt nu 't weſtewindje zuizen.'

Een ſtorm doet ras de golven bruizen,

En ſtort wel regen als uit ſluizen.

Orkaanen konnen 't al vergruizen.'

Zy ſling'ren vreeſlyk ſchip en buizen,

En doen naar d'eeuwigheid verhuizen.

My luſt niet alles uit te pluizen.

Maar in de huizen paſt ook Huisraad.

. Ik bid dat God u in uw kruis raad'.

O zoek doch in zyn woord en Huis raad,

Dat al wat heilig is en kuis raad,

Maar vraag doch nooit aan 't helgeſpuis raad.

Zeg, weet gy wel een rym op Huisdak ?
eA,
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Op kerken vind men wel een kruisdak.

Dat koſt vry meerder dan een kluisdak.

Zeg, is een beedlaars hoed geen luisdak?

Een luisdak vind men by een Luispook.

Wel, is een hairnaald niet een luispook?

Het booze wyf maakt wel een huisſpook.

In kroegen hoort men zuip- en#
Wat houd de kat niet wel een muisſpook?

Als rolt en rammelt met gedruis ſpook.

De Paapen lagen met het kruis ſpook.

# dan dat ſnood #ſpook

De menſchen praaten van een Voorſpook.

Der wyven knorren, is een oorſpook

Der Paapen bleeten is een choorſpook.

Zeg dat wat anders met hun Oorlof.

, De Paapen zingen in het choor lof.

Denkt gy, dat God dit rekent voor lof?

Neen: 't is zyn oore tot verſtoorlof *

Ga naar Gods Zion toe, en hoor lof.

O lieflyk is daar in Gods oor lof,

En daar verheugt Gods volk zich door lof.

Een yder zing dan op dat ſpoor lof,

d: den wereldling bekoor lof,

Niets van dat adem heeft, verſmoor lof.

Hem zing de blanke met den moor lof,

Zo dat er door de wolken boor lof.

De Geeſt des Heeren onderſchoor lof.

Dan zingt men eens by 't Hemelkoor lof.

Weg beeſtenoffer ! God verkoor lof.

Hem zing dan yder naar behoor lof.

* Amos 5 ; 23.

XIV.
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XIV, V E R A DE M I N G.

V M# zeg my, hebt gy't hoofd vol Buyen?

vA. Ik wil een toren niet verkruyen. .

Die mogt myn gantſche rym verbr....

V. Is dat geen woord van quaad Bediedzel ?

JA. Wel, roei het uit als onkruidwiedzel,

Ook tot het allerminſt uitſchietzel.

Men kleinſt wel door een dock afziedzel,

En doet dan in een fles 't afgietzel.

V. Dus worder zomtyds wel Gemuyert.

A. Maar dikwyls word de tyd verluyert,

Terwyl men leeg is, ſlaapt, of kuyert.

De tyd is nimmer vaſt getuyert.

En voor Gods oog is niet omſluyert.

Een ſluyer dient wel tot Bemomping.

Gods ſcherp gezicht lyd geen verſtomping.

Geen helrook blind dat# haar domping.

Een lek in 't ſchip behoeft de pomping

In 't water valt wel iets met plomping.

En # de bakkers hoort men tromping,

Dan haalt men heete Wittebroodjes.

't Is zo veel broodjes, zo veel grootjes.

Maar loop wat rasjes op uw kootjes.

De kind'ren houden op hun ſchootjes,

En roepen ook hun ſpeelgenootjes.

Het hondje zit op met zyn pootjes.

Maar zet daar by het Boterkroesje.

Dat paſt daar beter, dan een moesje.

Maar drink u zelve, #och geen roesje.

%

%

%

Men
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Men noemt een katje wel een poesje.

Ik mag niet hooren van een droesje.

V. Is dat te kleintjes in uw Oogjes?

vA My dunkt, gy ſpot met my wat droogjes.

#

Ik blyve by# rymvertoogjes,

Nu eens wat laagjes, dan wat hoogjes. .

Die pyltjes paſſen op die boogjes.

Maar ô wat rymt gy Geeſtiglykjes !

Geef gy van rym eens beter blykjes.

Gy bent in vragen al wat rykjes.

Myn andwoord is al wat gelykjes.

Men plant wel boomtjes aan de dykjes,,

En vind wel huisjes in de wykjes.

. 'k Heb al genoeg van die Verkleining.

Ik wyz u dan een groote heining.

Of gaat dit buiten uwe meining?

Hoe? word gy om myn - vragen Miſſ'lyk ??

. O neen, was beter rym opviſſ lyk,

Ik gaf tot antwoord dat gewiſſ lyk.

Het ſlechter acht ik niet opdiſſ'lyk.

't Geen al te fyn is, is niet ſpliſſ'lyk.

't Geen al te hard is, niet bediſſ'lyk.

Maar denk, men is zomtyds vergiſſ'lyk.

Doch deze ſchand is wel uitwiſſ lyk,

En zulk een twiſt is licht beſliſſ'lyk.

%
Gy zyt dan, zo gy zegt, Zoetvoerig.

Men vind in 't veen de landen moerig.

O niemand drage zich oproerig,

Noch zy in zyne pligten ſloerig.

Ach waren veele monden#!

Gewis die zyn niet alle Snoerlyk.
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A.

V.

A.

Ja. Dit hoeft geen bewys uitvoerlyk..

Maar zyt niet al te licht ontroerlyk.

Al menig is wat ras Verſtoorbaar.

'k Beken iet is wel nauw'lyks hoorbaar.

Doch dat men zich bedwingt, is oorbaar.

O was men tot geen quaad bekoorbaar!

%

V.

A,

Het hert is van Gods oog doorboorbaar,

En 't allerheimelykſt naſpoorbaar.

Is 't geen hy nederſmyt, wel ſchoorbaar?

De ziel is door geen dood verſmoorbaar,

Al is gewormte 't lyf doorvoorbaar.

Men oordeelt menigmaal Voorbaarig.

Ja: veele zyn van aard aalwaarig,

En in 't bedryf van quaad eenpaarig,

Maar in hun pligtvoldoening karig. .

Van Eſau leeſt men, hy was haarig.

Het Paaſchlam was ter ſlagting jaarig.

Een welgeſtelde veêl is ſnaarig.

Maar die verſpillen, zyn niet ſpaarig,
Ei zie ! daar waait de wind weêr Ooſt'lyk.

Gods Geeſt verkoelde hem wel trooſt'lyk,

Die aan den paal wierd een gerooſt lyk.

God wierd door zulker# Verheerlykt.

Ook hun gedachtenis vereerlykt. .

Die dood was in Gods oogen Dierbaar.

Hun eerekroon is niet ontçierbaar.

Zy maakten Babels waar niet tierbaar.

Geen ſchandendekzel was verzierbaar.

O naar dat bloed was Romen Dorſtig.

De waarheid maakte hen vryborſtig,

Maar and're dus verhard en korſtig. V.

- Ll 2 - •
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V. Daar is de Kerke door Vermeerdert:

JA. Ja : dus beſtierde d'Alregeerder 't.

V. De val van Babels trotsheid Nadert.

JA. Haar zonden zyn tot wraak vergadert.

Dat ziet hy die Gods Boek doorbladert.

Al ſchynt de Kerkweez nu ontvadert.

V. De gruwelmaat heeft haaſt haar Volheid.

LA. De kortheid meerdert 's Duivels dolheid.

Ik voeg hier holheid by, en bolheid.

V. Geeft gy dit laatſte tot een Toemaat ?

AL. Ik geef aan yder# een goé maat.

Men maakt de ſchoenen naar een ſchoemaat.

Men meet de landen met een roêmaat.

Maar zeg, is niet een ſtier een koe-maat?

V. Men heeſt van Koe en Stier de Kalven.

g24. Dat vee is dienſtig allenthalven.

En voor de wonden maakt men zalven.

V. Maar alle wonden zyn niet Zalfbaar.

g24. De boer wenſcht dat zyn koe een kalf baar',

Doch dat zy 't heel, en niet ſlechts half, baar'.

V. Al zulke beeſten zyn Viervoetig.

AC. En alle zwynen vallen wroetig.

De menſchen zyn zomtyds wel ſproetig.

Een ongevaagde ſchouw is roetig,

En ongeſpitte klei is kloetig.

V. Maar is niet kloetig een met Kluitig ?

A. Bei neen, en ja. Het zwyn is ſnuitig.

De ſpinſter zegt ook, 't vlas is ſnuitig.

De tas des bedelaars is duitig.

De deugenieten vallen guitig.

De loſſe vrouwliên ydeltuitig.

Van
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#

#

%.

Van viſſchen zyn de wyfjes kuitig.

De vogeltjes zyn zomtyds muitig.

Een glazen venſterraam is ruitig.

Een uitgeholde kaas is ſchuitig.

Het kaatszeef is ook wederſtuitig.

Men noemt die rappig is, meê ruitig.

Ik heet een ſtouten waaghals buitig.
Ik noem hem, met de ſchrift, een Buithals,

En ik, naar dezen vorm, een guithals.

De ſtrop maakt wel zyn keel een ſluithals.

Op zulke gaſten paſt een Hapſchaar.

Op 't leugenbankje zit de klapſchaar.

Ziet daar een ſnyder met zyn lapſchaar.

Maar in de kroegen is een tapſchaar.

O was al dat geſpuis een ſtapſchaar!

Het dievenrot is aan my Walg'lyk

Daar word er veel van hen een galg- lyk.

Waar van men walgen moet, is Zak'lig.

. De hen is na het leggen#
Der ſlangen eyeren zyn ſchak'lig.

Men noemt een fiel ook wel een Guitzak.

Daar ſteekt een gauwdief in die huidzak.

Van zulken zakken relt de##
Een# einde wacht dien blygeeſt.

Hy zegt, hy is een enkel lygeeſt.

Maar ó hem dryft een razernygeeſt.

Een yder zeg tot zulke, fy geeſt !

En houd hem voor een peſt en my-geeſt.

Dus moord hy lichaam, en daar by geeſt.

Geen goed noch quaad is by hem Zeed'lyk.

Dus is hy als een beeſt onreed lyk. HV

- y,
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%

Hy acht Gods wet niet overtreed'lyk.

En moord dus arme zielen wreed'lyk,

Den Duivel was niets ergers ſmeed'lyk.

Wat Chriſten hoort die gruwelen vreed'lyk?

Ik ſchreef voor heenen daar van breedly

Dat ſchrikdier is nu licht ontleed lyk.

Hun ſchande niet meer overkleed'lyk.

Noch leenen menſchen 't oor gereed lyk.

Men demp ze Staatsgewyz', en Steed'lyk,

En draag zich als Bereërs ed'lyk.

O was dit, als het moeſt, Verkryg lyk !

't Gebrek daar van is niet verzwyglyk.

O daar voor wachte zich een yglyk.

Een vder houde zich# Ott (2'f.

Blind is hy die er geen gevaar ſchouwt,

Daar men des Satans diepten klaar ſchouwt,

Is al wat ſchouw'lyk is ook Schuw'lyk ?

Neen: noch al 't rouw'lyk is, niet ruw'lyk.

Maar al wat grouw'lyk is, is gruw lyk,

En al wat ſpouw'lyk is, is ſpuw'lyk,

Ook al wat douw'lyk is, is duw'lyk.

Dus is een houw'lyk ook een huwelyk.

Dit is dan ſlechts in klank Verſchillig.

. Ia, als volwaardig, en gewillig.

Als met den kop gequelt, en grillig.

Als geldverquiſtig#"
Als huiv'rig, en van koude #g.
Als iets dat yzig is, en killig.

Als iets dat bevend is, en trillig.

Als dat omdraaibaar is, en drillig.

Als klootjesachtig, en ook pillig.

Als
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%

%

:

Als lang en dun gegroeit, en ſpillig.

Als# ook# 3

Als op den neus gepaſt, en brillig.

Als welgehamt, en niet#
Keurtd# dit rym af, ik bewillig.

Maar draag u niet te ſcherp bedillig.

Vcrſchilt onbillig, en Onbillyk ?

Ja: als ontellyk, en ontillyk,

Of als onvellyk, en onvillyk,

En als onſpellyk, en onſpillyk,

Of wel onſtellyk, en onſtillyk,

En ook onknellyk, en onknillyk.

Ik dwaal in zulk een#

, 'k Mag lyden, maaktmen daar van zifting. -

Maar meng daar in doch geen vergifting.

Maar neem, myn vragen was Vergiftig.

Is 't geen op 't water vlot, niet## -

Ik ben niet op 't vergiftig driftig ,

Gy zult niet van een woordje #en.
'k Gun hen de vreugd, die met my ſcherſten,

Wanneer zy my tot rymen perſten,

En dat al menigmaal# 5

Zo wel de dichtſten, als de verſten:

Maar 'k hoor niet geerne, dat zy knerſten:

Waar door zy my wel overdwerſten

't Is helbedryf dat ymand Knerstand.

. Wat heeft het zwyn een fellen dwerstand.

Die is voor dien hy treft, geen ſcherstand. .

. 't Moet vriezen, wyl 't geſternte Tintelt.

. Nu word wel in de kroeg gepintelt.

't Is valſche munt, wanneer men tin telt.

Daar :
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Daar ligt wat ſtroo, ontſteek met tintel't.

V. Hebt gy daar tintel? 'k heb een Vuurſteen.

A. Men# geen vuur uit muur- of ſchuurſteen.

De zeilſteen is het ſchip een ſtuurſteen.

De molenaar maalt met een huurſteen,

De kei is langen tyd een duurſteen,

De diamant in prys een duur ſteen.

Die overladen is, draagt zuur ſteen.

V. Die ſteenen warmen niet die Huivert.

e-A. Door koude word de lucht gezuivert.

Hebt gy een ſnuifje, geeft den ſnuivert.

Of is 't een beentje, geef den kluiver't.

V. Des winters ziet men blad noch Bloeſem.

eA. O word niet ſtyf op uwen droeſſem. -

Die 't doet, God ſchenkt den zwymelkroes'em

V. Hebt gy er luſt toe, rym opó#
A. Waar onluſt ophield, daar begon luſt.

Het dorſtig hert heeft naar de bron luſt.

De zuiper heeft tot glas en ton luſt.

Al wat vermaaken kan, verzon luſt.

# is die temmen kon luſt.

Die leeft naar 's Heeren woord, verwon luſt.

O wat een gruwelwebbe ſpon luſt !

Dan ſchaame zich voor 't oog der zon luſt.

Rym hier voor 't laatſt noch eens op 't Eerſte.

. Hy word wel knecht, die voortyds heerſte.

Zoek waare vryheid elk om 't zeerſte.

God mint zyn kindren't allerteêrſte.

*

',

XV.
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XV V E R A DE M I N G,

V. Ik werp uw rym hier voor een Dwersblok.

A. l Des winters brand men wel een Kersblok.

Dat kan ook dienen tot een persblok.

V. Dan worden ſcheenen wel Geblazert.

A. En 't kindje word er by gebakert,

Of ook door ſlaapzucht wel vervaakert.

V. Ik word van zulk een rymen Vaak'rig.

A. Wel lach weer eens, nu rym ik ſnaak'rig,

V. O wat een geeſtig Aardigheidje !

A. Luſt u geen lachje, maak een ſchreitje.

Maar hebt gy luſt daar in, vermeid je,

En ſteek vry op uw hoed een meitje.

Maar volg geen dwaaler: hy verleid je.

Daar is een neſtje met een eitje. -

En noch een ſchaapje, met een geitje.

Ei zie ! daar vangt men een lampreitje.

Het beeſtje liep daar op dat weitje.

Maar ô begin daarom geen pleitje.

Men ſchikt het dansje naar het reitje.

Doch ſtoot uw voet niet aan dat keitje.

v. Al weer zo kleintjes in uw Woordjes ?

A. Gevallen die niet aan uw oortjes,

Dan hang er boordjes aan, en koordjes.

Men koopt die wel om weinig oortjes.

En zyt niet langer zo geſtoortjes.

V. Ik zou daar meê wel loopen Sling'ren.

A. Gy moogt die losdoen met uw ving'ren.

V. Dit is u om het rym Vergeeflyk. -

M m - eA,
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A. Wel, trek den mond dan niet zo ſcheeflyk.

Voor vogels is de lucht doorzweeflyk,

Gebroken glas is niet weêr kleeflyk

De levensdraad is niet herweeflyk,

Fn zelden hondert jaar beleeflyk.

De doodpyl velt onwederſtreeflyk.

V. De tyd komt, die dien draad eens Knipte.

A. Ja, zo als God het perk beſtipte,

Aan wiens beſtemming niets ontglipte,

Zo dat geen menſch aan 't graf ontſlipte,

Een kloof daar niemand over wipte:

Schoon dwaazen wel een waan behipte.

Geen menſchen zyn hier uitgekipte,

't Zy blanken, of ook dikgelipte.

V. In dikgelipten heeft men Zwartheid.

vA. En in de keyen vind men hardheid.

Maar in een doolhof is verwartheid.

V. Ei zie! daar loopt een aardig Hoentje.

A. Maar aan zyn pootje paſt geen ſchoentje,

Of 't moeſt zyn van een raar fatzoentje.

Het draagt een kuifje tot kaproentje.

Het lieve kindje krygt een zoentje.

Men noemt een nieuweling een groentje.
Maar # uw rymen op een Zeeman.

Men heeft wel op een ſchip een ſcheeman.

Des ſchippers knecht roept wel: Alreé man.

De twiſtbeſliſſer is een vreêman,

Die kinderſchool houd, een A, B, man.

Een borger heet men ook een ſteêman,

Een honigbrouwer is een meeman.

Een ſnykonſtpleger, een ontleëman.

%

Een
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Een ſchaapenhoeder is een veeman.

Een hovenier, een raap- en peeman.

Een pakkenvoerder is een ſleeman.

Een druiventrapper is een treêman.

Ik heet een bakker ook een kneêman.

Men maakt des winters wel een ſneeman.

En wilt gy meer, dan zeg ik, wee man!

. Ziet daar van mannen ſchier een Leger.

Had ik er meer van doen, ik kreeg 'er.

Genoeg is 't, daarom ik verzweeg 'er.

Ik laat dat aan den overweger.

De roede maakt den jongen dweeger.

Men maakt hem door de tucht niet veeger,

Maar in het wel te leeren ſneéger.

Dus teugelt men den ſtoutheidpleger.

't Is droevig, word hy daar door ſteeger.

Zyt, kind'ren, doch niet Wederſpannig.

Draagt, ouders, u ook niet tyrannig,

En huwt uw dochters, zyn ze mannig.

De goede zyn aan ouders Heug'lyk.

Maar hertzeer is 't, zyn zy niet deuglyk.

Voor deuglyk zegt men beter Deeg lyk.

Volherd in 't goeddoen onbeweeglyk.

En 't quaade zy voor u niet pleeg lyk.

Weërſtreef Gods roede nimmer ſteeg lyk.

Ik wou dat dit dus wierd Benaarſtigt.'

Ik wenſche dat men allegaêr ſticht,

En dat men onderling elkaêr ſticht.

. Men is malkand'ren wel ten Aanſtoot.

A. 't Is beter dat men ſlaapers aanſtoot.

Wat baat, dat men den zot in't graan ſtoot,"

* Spreuk 27: 22. Mm 2 Die

X
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. Wie ſtaat zo vroeg op in den

. Geen leuyaard: want die volgt te traag raad.

l
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Die wel een and'ren van de baan ſtoot,

En met den voet een goed virmaan ſtoot?

Gewis hun dwaasheid is niet Help'lyk.

En gelddorſt van den vrek niet#k
O dorſt naar 't goede, dat is Heilzaam.

Zie daar de ſchepen onder zeil zaam.

1 e maſten zyn ook hoog en ſteil zaam.

Zy voeren koopmans waaren veil zaam.

De vaten hebben yk en peil zaam.

Het Y voor Amſterdam is Zeil-ryk.

. O arme rykdom! is men feil-ryk.

Maar rykdom in de deugd is heilryk.

Een mededeelzaam menſch is deil-ryk.

Ik kryg ſchier van dat rymen Hoofdpyn.

. Gewis van al 't vermaak berooft#

t pyn.O neem een plaaſter, die verdoo

Hebt gy dan plaaſters, zalf, en# ?

O ja: voor rym, maar niet voor zieken.

Hebt gy een neus, gy kont het rieken,

Of moeſt zoo dom zyn als een kieken.

Zo ras de dag begint te krieken,

Klapt ook het haantje met zyn wieken.

Een voorbeeld zy dan 't naarſtig bieken.

##?

Dies weet hy voor geen leêge maag raad.

Gy, zo gy wys wilt wezen, vraag raad,

En zoek by wyze lieden graag raad.

Zy# tegen vreez en plaag raad.

En -

choon 't beſtraffing is, verdraag raad.

Ja zo 't in 't hachlyk zyn mogt, waag raad.

Maar
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V.

A

. Zo quam cen vyand wel in maats#

Maar is hy ſchaad'lyk, dan mishaag raad,

Op dat hy u niet overſtaag raad'.

En is 't ten quaade, dan mishaag raad,

Al gaf u zelf een vriend of maag raad,

Op dat men niet te laat beklaag raad.

O wy behoeven alle daag raad.

Verraad kwam dikwyls wel in Raads ſchyn.

Dan zocht hy ons verderf in baats ſchyn,

En haat ſchuild onder liefdedaads ſchyn.

Een wolf bedriegt door ſchaapgewaads ſchyn.

O dus miſleid hy door gelaats ſchyn,

En door geveinsde huichelpraats#
Bedrieg u door geen goeden ſtaatsſchyn.

Dus neemt er veel in waarheid plaats, ſchyn.

O wacht u zelf ook van des quaads ſchyn.

Maar och ! daar is al dikwyls Onraad.

Hy die verſtandig is, verzon raad.

Diogenes wiſt met zyn ton raad.

Vraag altyd aan de Wysheids Bron raad.

Men vind by God, als Schild en Zon, raad.

Zoek by het Lam, dat overwon, raad.

Maar# nooit met een Paap, of Non, raad.

Valt iets te zeggen op een Raadſlag?
• Daar in houd# den maatſlag.

Men houd een kaakſmeet voor een ſmaadſlag.

Die zich niet wreken, zyn geen quaad ſlag.

V. Stipt ſtaan veel menſchen op het Eerpunt.

•A. Ja: met den degen, of het veêrpunt.

Men houd dat voor een wonder teêr punt.

O ſtond men dus op 's Heilands leerpunt!

V.
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V. Zachtmoedigheid verdraagt Geduldig.

A. Wy zyn dat aan den naaſten ſchuldig:

Want God vergeeft ons menigvuldig.

O dat men deze deugd dan huldig !

V. Maar menig is te Korſſelkoppig.

A. En veeler neuzen vallen droppig.

De meisjes zyn gemeenlyk poppig.

Maar jongens# CIn tO F#

By Franſchen zyn veel ſchotels ſoppig.

eeſt alle bieren brouwt men hoppig.

Door halsgewas zyn menſchen kroppig.

De galgen ziet men veeltyds ſtroppig.

De viſſchen ſchubbig, en ook roppig.

Ei hoed u, zyn de paarden ſchoppig.

De vogeleyeren zyn doppig.

De hooge boomen ziet men toppig.

De roozenſtruiken zyn wel knoppig.

En oude muuren zyn meeſt moppig.

De nauwe ſteegjes zyn ook ſloppig.

Frizeerzels, als zy nieuw zyn, noppig,

En olymolens vallen kloppig.

Het geene proppig is, is ſtoppig. -

V. Maar ſtak er in uw keel een #eel ?

A. 'k Ben niet beluſt op zulk een propzel.

Ik zou verſtikken van dat kropzel.

V. Wel nu, berym my dat eens Kruiswyz'.

A. Ik doe dat, als ik u een kruis wyz',

En niet een wooning, maar een huis wyz'.

Een Chriſten zy in 's Heilands kruis wys.

Dan is men tegen 't helgeſpuis wys,

Een ſlechte wysheid! is men tuiswys. V.
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V. Wel die verſtaat zich op den Dobbel.

A. Neem enkel tweemaal, is 't dobbel.

Licht berſt een opgeblazen bobbel.

Ei voel! daar is een harde knobbel.

Ik houde weinig van geſnobbel,

En laat voor and'ren het gegrobbel.

Ik ſpring en dans, wanneer ik hobbel.

En word geſlingert, als ik tobbel.

V. Zie toe ! die hengſt is wild en Drieſtig.

A. De melk en boter is wel bieſtig.

V. Wat zoud gy rymen op een Weerwolf?

A. Gewis een# is een leerwolf.

Hebt gy de ſchaapen lief, zo keer wolf.

V. De wolven heng'len om de Staldeur.

A. Haal op de brug, laat neêr de valdeur.

V. Hoed, trouwe herders, vlytig 't Kleinvee.

A. Men ſchei de zwynen van het rein vee.

V. O daar toe komt er een Gerichtsdag.

A. Doch 't is ook heden onze plichts dag.

V. Men meent wel, 't is noch altoos Tydig.

A. Maar dat bedriegt er veel te lydig,

En 't is met wys beraaden ſtrydig.

Een yder oordeel oneenzydig.

Is even ver niet evenwydig?

Is niet het geene veel is, zwydig?

Men maakt door ſmout de laarzen ſmydig.

O zyt op niemands welvaart nydig.

V. Nu kom ik vragen naar uw Welſtand.

A. God dank! ik ben nu in geen quelſtand.

Myn zaaken zyn in geen verſtelſtand.

Dit houde lang door Gods bevel ſtand.

Hy



28o R Y M P R O E V E.

|

Hy hoede ons alle voor den helſtand.

Maar vind gy u nu niet wat Koortzig ?

Men ſtoot wel lichtlyk aan een woord zich.

Wie t'ſcheep is, houde binnen boord zich.

Wie in het water ſpringt, verſmoort zich,

En die zyn keel afbyt, vermoord zich.

Hv binde liever met een koord zich.

Die krukken bezigt, onderſchoort zich.

De zeilſteen wend ſteeds naar het Noord zich.

Hy die zich zelven noopt, die ſpoort zich.

Hy die zich zelf verlokt, bekoort zich.

't Uitſpanzel is wel 's nachts als toortzig.

Elk ſpoede naar de hemelpoort zich.

En# zo als dat behoort zich.

V. Wat kont gy rymen op een Lichaam ?

A. Zal 't leven, dat het dan voor zich aêm.

V. Wilt gy niet zeggen, dat het Adem ?

%

UA.Ja. Adem meet men met geen vadem.

V. Zeg ook uw rym eens op Geraamte.

JA. 'k ## 't niet berymen, dan met ſchaamte.

V. Wat valt te rymen op Och lacy?

« A. O ly niet dat de Duivel baas zy,

Of dat er twiſting en geraas zy,

En vryheid tot het oorgeblaas zy.

Of onmin om een viezevaas zy.

V. Maar rym dus ook eens op Och armen !

A. Een ſteenen hert zou zich erbarmen.

Het liefdevuur moeſt elk verwarmen.

Moet hulp verhaaſt zyn, nimmer mar men.

Geen loſſe booze honden ſar men,

Of 't bitzig happen doet wel karmen.

- XVI.
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XVI. v E R A DE M IN G.

V.

A.

%

2

W# zoud gy rymen op Onzichtbaar?

Helduiſternis is niet verlichtbaar.

Dien God rechtvaardigt, niet betichtbaar.

Een molen door den vang, niet zwichtbaar.

't Ondoenelyke niet verrichtbaar.

Wat God wil ſloopen, is niet ſtichtbaar,

En wat niet rymbaar is, niet dichtbaar.

Ook wat niet ſtopplyk is, niet dichtbaar.

't Geen niemand weet, is niet berichtbaar.

God is door niemands dienſt verplichtbaar.

En 't geen hy neêrſlaat, niet oprichtbaar.

Mag ik u vragen naar uw Welvaart ?

'k Beklaag die qualyk door gequel vaart.

Weet dat het vrachtſchip op beſtel vaart,

Het oorlogſchip op Staats bevel vaart,

En dat de trekſchuit op de bel vaart:

Ja ſchoon ze leeg is, evenwel vaart,

Daar niemand, waait het al te fel, vaart.

Maar anders doet hy wel een ſpelvaart,

Die met een vriend of medgezel vaart.

Als 't ſchip met volle zeilen ſnel vaart.

Gelyk 'er menig naar de hel vaart,

Die word daar van den Droes Verwelkomt.

. O wee hem! al wie in de hel komt,

Alwaar hy in een traanenwel komt,

En in een eindeloos gequel komt:

Wyl hy in# zaakverſtel komt,

Wanneer de pyl des doods zo ſnel komt,

Nn En
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En 's Heeren volle wraak zo fel komt,

Terwyl hy uit vermaak en ſpel komt,

Of uit gezwatel en gerel komt.

Wat baat, dat ook zyn medgezel komt?

Ja dat een menigt buiten tel komt?

O wee hem ! die in 's Duivels knel komt,

Die om de ziel, niet ſlechts om 't vel, komt.

Wys is hy, die op Gods bevel komt.

En wie 't ook afraad, evenwel komt,

Doch ned'rig, niet met borſtgezwel, komt.

Noch wind'rig als een waterbel komt.

God welkomt die in 't eeuwig wel komt.

Wat zoud gy rymen op den# ?

. O wacht u: want hy is een fel hond.

De wroeging is gewetens quelhond.

Gantſch niet gelyk een Juffers belhond,

Die op haar ſchoot dient tot een ſpelhond.

Dat luid zo hondſch, ei zeg een Hondje.

. Het teefje lekt de Juffers mondje.

Zy laat het ſlaapen op een bontje.

Te hard en koud zou zyn het grondje.

Wel, is dat niet een aardig vondje ?

Maar is dat hondſch is, ook niet Beeſtig ?

Wel deze vrage komt al geeſtig.

Wat is zy ryk van zin, en #g!
Hola! my dunkt dat gy my Uitlacht.

Hy meesmuilt, die niet overluid lacht.

Maar propertjes gelyk de Bruid lacht.

't Zy dat men om een tuit of ſnuit, lacht,

Of om dat ymand kruit of fluit, lacht,

Ook wel om 't geene niets beduid, lacht, E
IR"

%º

2.

2
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En om dat niet en ſluit, of ſtuit, lacht.

Hy lacht goed koop, die om een duit lacht.

Denk dat die in de narreſchuit lacht.

Het deugt niet, dat men om een guit lacht.

Is 't dat een dief wel om zyn buit lacht,

't Kan zyn dat hy niet om zyn huid lacht,

Noch om de ſpruit van 't kennipkruid lacht,

Of als de ſtrop zyn keel toeſluit lacht,

De dief en honden zyn geen Makkers.

Hun baſſen waarſchouwt wel de rakkers.

Dan ſtellen 't op den loop de pakkers,

En zyn door blyven dan geen plakkers.

# gryping, of is t Zakking ?

Men neem 't hier voor die laatſte pakking.

Te veel te dragen baart verzwakking,

En overlading zolderzakking.

Uw rym maakt wonderlyke draaying.

Zo konſtig rym ik tot verfraaying,

Al neemt het wel een vreemde zwaaying.

De haan houd een geluid in kraaying:

Maar winden wiſſelen in waaying,

En tegen 't water dient er kaaying,

Ook dit kan ſtrekken tot uw paaying,

Met laaying, naaying, maaying, zaaying.

Maar is er fruit, hou maat in#

Het appelmantje wil zyn. Rentje.

Zeg, ga voorby, gy lelyk ventje.

Doch 't wil niet hooren: want het kent je.

De Vlaming zegt, dat is een jentje.

Gy kont het ſchild'ren in een prentje,

Al waar het op een perkementje.

Il 2 Voor
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VoorJoden in hun lovertentje.

't Zy daar als in zyn elementje.

Is dat u ongewoon, gewen 't je,

Of zend het tot een jong ſtudentje.

V. Dat volkje ſpeelt zomtyds den Lichtmis.

A. 'k ſpaar goeden. Giſſing gaat wel licht mis.

Men ſlaat wel door een quaad bericht mis.

Ja zomtyds gaat het ooggezicht mis

O dat er niemand in zyn pligt miſſ' !

Maar is wel iets van meer gewicht mis,

Ik taſt niet in dit rym en# mis.

V. Ik kraak een nootje tot een Peuz'ling.

A. Doch eiſch niet al te nauw doorneuz'ling.

V. My dunkt gy trekt uw aanzicht Pynlyk.

cA. 'k Moet niezen. Dat is ras verdwyn lyk.

Dus leert bevinding oogenſchynlyk.

V. Ei! moet gy niezen? Wel hekom 't u.

A. En zo gy bukken moet, dat kromt u.

Het geen u ſpraakbeneemt, verſtomt u.

't Geen u onkenbaar maakt, vermomt u.

V. Hoe krygt#" 't rym tot zulk een Kromheid?

A. Myn vriend , dat , zeg ik wel met ſtomheid,

En voeg by kromheid ook noch ſlomheid.

Gy moogt dat wyten aan myn domheid.

V. Gebruikt gy ſnuiftabak of Nieskruid?

A. Dat is aan veelen nu geen vies kruid.

V. De mode maakt dat ook al Wenlyk.

A. Dat is aan veeler neuzen kenlyk

V. Is dat niet dienſtig voor Verſtoptheid?

A. Ja: 't leegt de ſnuifdoos van geproptheid.

Verachte klagen van verſchoptheid.
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V. De mode duld geen Tegenpleiten,

eA. Belach'lyk zyn wel dragt en feiten.

Ik laat het hupp'len voor de geiten.

V. Maar die niet mee doet, ſtelt zich Spott'lyk.

gºA. Stemt gy dat toe, gy oordeelt bott'lyk,

En die beſpotters# zott'lyk.

V. 't Gemakk'lykſt is het beſte Ciertuig.

g34. Laat voor zottinnen 't nieuwe zwiertuig,

En 't geld verquanzelen in dier tuig.

V. Gelykt dat wel naar de eerſte Schortjes ?

e-A. Die waaren ongeplooit, en kortjes

Men wiſt van poeyerdoos, noch bordjes.

De hovaardy klom als met ſportjes.

V. Zo praalt men met dien maad- en Drekzak.

AL. Ja van veel walglykheid een dekzak.

eelzins een ondeugd- en gebrekzak,

Maar tot geen hypokras een lekzak

Zeg, is een verkenshuit geen ſpekzak?

'k Vergeet een gekzak, en een vrekzak.

V. Men bind dien zak niet toe met Linten.

A. Ja, dieven wel aan galggebinten.

Men meet by ons de melk met pinten,

Aan volk van allerlei gezinten.
Maar menig heeft zyn hoofd vol quinten. l

Men kan de koppen niet verinten.

V. Wat zoud gy rymen op een Melkkan?

eA. Wat vraagt gy doch aan my, dat elk kan?

En 't geen de Paap ook met zyn kelk kan?

V. Weg Paap, en kelk! naar Sinte Jakob.

A. Een laſtig hoofdſtuk is een quà kop.

V. Te ſcherp een heeling is Afhakking,

- eA,
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Men weet tot betºring geen verbakking,

Noch geen verruiling, noch verplakking,

Ook geen verniſſing, of verlakking,

Daar zyn geen pillen tot uitk....

Miſſchien is daar een muts toe Vindbaar.

. Maar zyn wel alle narren bindbaar?

Daar is al veel niet onderwindbaar.

Dat dan de Kerkvrouw vry haar Kind baar:

't Is van den Heldraak niet verſlindbaar.

Gods hoedend oog is niet verblindbaar.

Hoe aardig paſt dit by Malkand'ren !

, 'k Moeſt om het rym den zin verand'ren.

't Dient om de dichtkonſt op te ſchrand'ren.

Maar mag men dit dus Zamenvlyen ?

't Is voor geen ſpinnen, maar voor byen.

't Zal niemand tot zyn ſchaé gedyen.

Doch 'k zal er niemands gunſt om vryen.

Men vind hier in geen linkernyen,

Maar noem het herſenſchilderyen,

Hk houde van geen talmeryen.'

Verſchilt niet vlyen veel van Vleyen.

2 O ja: als ryen doet van reyen,

Of als de pryen van het preyen,

En als het bryen van het breyen.

't Maakt licht uw rym niet. Welgevallig.

Ik lever u myn rym voltallig, -

't Word dus by kenners niet inſtallig,

Al zyn de kakelmonden kallig,

En 't rot der ſpotgezinden rallig.

Maar bitt're hekelaars zyn gallig

't Is waar, gy zegt, dit is een Rymproef.
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-4. 'k Wil daar om niet dat ymand ſlym proev' ,

, VI

A. Daar over ben ik niet onruſtig.

Die niet kan ruſten, neemt wel Slaapkruid.V.

A.

Of ik het ſpits der hekelvlym proev'.

Ik ben op zulk een proef niet Luſtig.

Het ſlaapkruid dient met een tot gaapkruid.

Maar menig heeft noch liever#
'Dat waſt in eenen hof, met ſchraapkruid.

De vrucht gelykt al zeer na kaapkruid.

Maar enkel onkruid is het Paapkruid.

Dat is vergif, in plaats van ſchaapkruid.

Dat dit dus is, geloof ik Vaſtlyk.

. Dit leert ervarentheid handtaſtlyk.

't Komt tot myn rym ook welgepaſtlyk.

Gy hebt tot rym een ſnaakſchen Handgreep.

. O neen:# handgreep, maar verſtandgreep.

Zeg 't ander van Hans Beulings tandgreep.

My dunkt, gy zyt ras op uw Paardje.

Ik heb een aardje naar myn vaêrtje,

Al ſprong er ymand om zyn ſtaartje.

Maar daar in wykt gy my geen haartje.

Wy beitjes zyn dan net een paartje.

Wel, denkt gy dat ik u Beledig ?

. 't Is billik dat men zich verdedig',

En zo'er twiſt is, die bevredig'.

Gy wilt niet dat ik dit beëedig'.

Dus is myn rym hier evenredig.

En al de ſtukken zyn volledig.

O pas doch op uw zaaken ſneedig.

Wyl 't yzer heet is, is het ſmeedig.

En draag u in den wandel zedig, Z

O
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Zo dat die niemand ooit beledig',

%

%

Ach waart gy van gebreken ledig !

't Is wel gewenſcht. Ik wenſch u 't Weérom.

Zal 't wezen, bid 'er dan den Heer om.

Daar zy 't gepoog en hertsbegeer om.

God gaf'er ons zyn goede leer om.

O zyt gy # den doolweg, keer om.

Wat aardſch is, wenſch'er niet te zeer om.

Zo 't weg is, quel u daar niet meer om.

Is 't ydel, geef er niet een veêr om.

En is 't niet waard, doet daar geen weer om.

Spil nimmer daar uw ziel en eer om.

Een dwaas dacht daar te laat weleer om.

Het hemelheil is Onbevatt'lyk.

. Dat glorikleed is niet beſpattlyk.

Het eeuwig zielengoed niet ſchatt'lyk.

Wat walgt de Wereld zot- en zattlyk?

Maar wyzer doet een Hemelkeurling.

. Om 's werelds boosheid is hy treurling,

't Geluk der wereld is niet Duurzaam.

. Het vliegt wel heenen in een uur zaam.

Men draagt in 't huwlyk zoet en zuur zaam.

Dus heeft men ook een avontuur zaam.

Die twee zyn bei van een natuur zaam.

Zy ſmelten door het liefdevuur zaam.

Ook hebben zy dan huis en ſchuur zaam,

En woonen binnen eenen muur zaam.

Daar hebben zy het huisbeſtuur zaam.

Een menſchenhaater is niet buurzaam.

XVII.
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XVII. v E RA DE MI N G.

V.

A.

V.

A.

%

%

g

D# ligt een ſchip volkomen Zeilreé.

De koopman heeft zyn waaren veilreê.

De lootsman zy, op dat hy peil', reê

Wel, wilt gy mee, vergeet geen Veergeld.

Niet minder noodig is het teergeld.

De waard wil bei van knecht en heer geld.

Miſſchien behoeft men noch wel ſcheergeld.

Maar denk om dobbel noch#

Men gaf wel valſche ſpelers leergeld.
De# weet wat pek en teer geld.

De ſnoeper, wat een kers of peer geld.

Doch niemand kiez' voor ziel of eer geld,

Hoe zeer de vrek zegt, ik begeer geld.

Is 't niet genoeg, ik noem noch meer geld.

O wat al geld ! waar is de Stokbeurs ?

De vrekke geldnar heeft een ſlokbeurs,

De geldverquiſter heeft een dokbeurs,

Als had hy Fortunatus jokbeurs.

Maar kyk! dat kind gelykt een Quelbalg.

Een dikke propzak is een zwelbalg.

Maar aan de # is een velbalg.

Zy dient aan 't orgel tot een ſpelbalg.

Ziet gy daar wel een houten Schoorſteen ?

Kan hout zyn, 'tgeen ik noemen hoor ſteen?

Wat draagt die Meid ? een zilver 7zer ?

Ei vraager, vraag doch nu wat wyzer.

Of anders ben ik u geen pryzer

Men hoorde nimmermeer iets vyzer.

O o Geert
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V.

A.

V.

A.

V

A.
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Geen hout is ſteen, geen zilver yzer.

't Gewoon gebruik heeft deze Spreekwyz'.

Zo gy niet mal wilt ſchynen, ſpreek wys.

Een zot, wanneer hy zweeg, geleek wys.

Maar zweeg ik, gy waart ook Gemuilband.

Ik ken een ſchoelint, maar geen muil-band.

Dat kind heeft om zyn hoofd een builband.

Hoe goed is 't, dat men om geen vuil bant!

Dan moeſten alle verkens 't Land uit.

Hier viel wel ſchier myn rym met ſchand uit,

Doch echter, maats! Kom, ſteek uw hand uit.

En trek daarom my doch geen tand uit.

Daar gaat noch veel op dezen trant uit.

Dus blykt ook hier myn rymverſtand uit.

Gy weet dat ik dit niet en Loochen.

. Doen 't and're, zeg dan dit vert hen.

Dan ſtraalt de waarheid in het oog hen. -

O zo ik valſchheid ſprak, ik loog hen.

Ei waarſchouw doch voor dwaas gepoog hen,En zo zy vallen, beur om hoog# g nen,

V. Wat raad, word ymand Overweldigt ?

A. O dat berym ik met een ſnel dicht.

Schoon ik myn verſſen by geen el dicht.

Men beukt wel ymand op zyn vel dicht.

V.

A.

V.

't Is beter dat ik wat tot ſpel dicht.

Door ſlagen word men wel Verhabzakt.

Het ſchuim dryft boven, dikke drak zakt.

My dunkt uw rymzel word zo Schuimig.

UA. Adonibezek was niet duimig.

Voor Lazarus de vrek niet kruimig.

Om Jona wierd de zee omſtuimig,
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V.

A.

V

A.

De rochelpotten vallen fluimig.

De booze honden zyn wel luimig.

Maar ik niet in berymen zuinig.

Doch eigenlof-munt is niet Gangbaar.

Dit is by kenners wel onfangbaar.

Doet ymand dienſt, ô zyt hem dankbaar.

Maar zie dat drek, geroert, geen ſtank baar'.

Wat 's beter, breukgezint, of Scheurziek?

Gewis ik wierd niet om de keur ziek.

Het zy dan venſterziek, of deurziek.

Ik ſpeur u noch niet aan uw kleur ziek.

Of zyt gy wel eens om de geur ziek?

O houd u zelven om geen leur ziek,

En maak u doch door geen getreur ziek.

Maar menig is'er aan den ſleur ziek,

En maakt dus and're door een ſmcur ziek.

Ik was in lange van geen ſteur ziek.

Ik ben, als ik aan 't werk niet peur, ziek,

En lig, als ik my niet opbeur, ziek.

V. Licht telt gy leuiheid onder Ziekte.

A. Zy gruwt van dat naar 't zweeten riekte.

Ik rees niet doe de dag aankriekte,

En 't kraayend haantje klapperwiekte.

. Wanneer geeft gy van 't bed u Zelven?

. O meeſttyds ruſſchen vier en elven.

Ik ga niet dorſchen noch niet delven.

. 't Is ſchande, zyt gy loom en Vadzig.

Men voeg aan 't werk hy tyds en rad zich,

En quyt op 't veld, en in de Stad zich,

Of men behaalt de leuyaards klad zich,

En brengt dus in het quaade blad zich,

O o 2 Die
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Die vlytig is, vergaêrt een ſchat zich,

En hy verſliep zich, noch verat zich.

Men geve vroeg dan op het pad zich. -

Wie wys is, hy beneerſtig dat zich,

Al arbeid hy wel moe en mat zich:
Want dus vervult hy zak en vat zich. N

De loome luyaard eet niet zat zich,

Maakt hy door oogſtingzweet niet nat zich,

Men houde doch niet al te prat zich.

Noch ſtoore ſtraks aan 'k weet niet wat zich.

Die in den modder trapt, beſpat zich

Men waſcht wel in een kuip of bad zich.

Men hoê van een benauwde kat zich.

Die zich bedwingen kon, bezat zich.

Die recht zich zelven kent, bevat zicb.

Hy die uit wandelen ging, vertrad zich.

Hy die te veel at, overvrat zich.

Men vind wel deerlyk in de mat zich,

Elk hoede doch voor galg en rad zich

Die uit wil breken, maakt een gat zich.

En, kan hy, laat langs touw of lat zich.

Maar die zich vry ſmeekt, die verbad zich,

Die net zyn maat wou weten, mat zich.

Die zich verwaarlooſt, die vergat zich,

V. Wat rymt gy op die zich Verwaarlooſt ?

A. De kaalſte koppen zyn het hairlooſt.

Onvruchtbre velden zyn het airlooſt.

Het ondiepſt van de zee is 't vaarlooſt.

Die 't allerlelykſt zyn, zyn paarlooſt.

Zy, die onvruchtbaarſt zyn, zyn baarlooſt.

't Ondeugendſt ſpeeltuig is het ſnaarlooſt. D

GE
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De dorſte boomen zyn het blaêrlooſt.

Kies 't allerveiligſt, als 't gevaarlooſt.

Beſt klemt uw les, wanneer gy Voorſtapt.

'k Raê dat gy in der mieren# ſtapt,

En nagaat # ten hemel doorſtapt.

Maar zeg eens rymen op een Leeraar.

Die elk behagen kan, is zeer raar.

Die doen kan wat hy zegt, is meer raar.

Dit laatſte was des Heilands Voorrecht.

Dus baande hy zyn volgers 't ſpoor recht.

Men volg hem daar in naar behoor recht,

. Doet als Maria, die verkoor recht.

Beſtier uw hand, en oog, en oor recht. ',

V. Gelukkig is wie Jeſus Naſtapt.

A. Ja zo,# hy ten hemel ga, ſtapt.

... O niemand denk dat hy te dra ſtapt.

't Gebeurt wel, dat men al te ſpâ ſtapt.

Maar wee ! die liever met de quaê ſtapt,

En dus in wiſſe zieleſchaê ſtapt.

V. De meeſte wand'len op het Helpad.

.A. 't Daalt naar beneden, 't is een helpad.

Dat is hen in 't begin een ſpelpad,

En dans- en zing-, en bras-, en relpad,

Den grootſten hoop een vergezelpad.

Men ſpoed dus hollend op een ſnel pad:

Maar 't word in 't eind een eeuwig quelpad.

Bewandel gy het eeuwig- welpad.

Hier zyn wy op een dagen-tel-pad.

V. De Hemelweg heeft weinig Reizers.

JA En zelden Koningen en Keizers.

V. De Hel ontdekt te laat die Dwaasheid.

e-A

-
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A. Vergeefs is dat men dan eilaas ! zeit.

V. Waar vind men doch de beſte Grondveſt ?

e-A. Vaſt ſtaat die zich op Gods verbond veſt.

Die zich op 't woord van zynen mond veſt,

En op den Zoon, dien hy ons zond, veſt.

Zie dat g'u daar, zo veel gy kont, veſt.

't Is tyd dat gºu daar op terſtond veſt: -

Maar op geen leugen, noch geen zond' veſt.

V. Laat aan den wereldling zyn Welzand.

eA. Graveelgruis is gewis een quelzand.

Doch nergens meet men met een el zand.

Indien niets te doen weet, tel zand.

V. Wie# zich dat Vermeet'lyk ?

vA. 't Getal is God', geen menſchen, weet'lyk.

't Uitſpanzel hem alleen afmeet'lyk,

De ſterren by haar naamen heet'lyk:

Van wat hy weet, niets hem #lyk
De menſch is van de wormen eetlyk.

V. Noch acht hy zich wel zeer Vernuftig.

•-4. Ja, ryk in waan, in daad nooddruftig.

V. Wat maakt dat naantje zich een Reuze?

A. Hy draagt den adem in zyn neuze.

O doe by tyds een wyze keuze,

En hoor niet naar des werelds leuze.

V. Wat God verbergt, is niet Navorsbaar.

A. Zyn gramſchaps laſt geen ſchepzel torsbaar,

En wat zy zuivert, niet bemorsbaar.

Geen kaf is tot den zolder dorsbaar. .

De tyd des doods geen menſch opſchorsbaar.

V. Men hoort nu dikwyls van een Smaarlied.

-4. Dat is in wyz' een licht of zwaar lied.

Ter
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Ter bruiloft deunt men wel een paarlied.

Men zingt ook wel een nieuwejaarlied.

Men hoort op ſtraat een nieuwemaarlied.

Dat word hier door een openbaar lied,

En is door ouden trant geen raar lied.

't Matroosje neuryt wel een vaarlied.

De quiſter luiſtert naar geen ſpaarlied.

Men late Tyrus hoer doch haar lied.

Haar toverzang is een gevaarlied, ..

En word die recht gekent, een naar lied.

Maar boven galmt een hemelſchaarlied.

Hier is al 't voorgezang een waarlied.
V. wat dunkt u? zing ik wel dit Wysje.

vA. Ik geef u boven 't uiltje 't prysje,

a 't Sysje, zittend op ryn rysje.

s word ik wel van u. Verwaardigt.

AC. Zo wierd myn rym beſt afgevaardigt,

Wat zegt gy? Is dit niet een raar dicht?

't Is beſt, wanneer men kort en klaar dicht.

Gy ſchort den neus. O denk, 't is maar dicht,

V. Maar is dat droelen wel Behoorlyk ?

A, O zyt zo licht doch niet verſtoorlyk.

Het was dus tot myn rym oorboorlyk,

Al is de zin niet zeer bekoorlyk. . .

My was geen beter rym opſpoorlyk.

't Was door geen and're ſtutzels ſchoorlyk.

V. Maar ſtutten ſtorten wel om Verre.

g24. O wilt gy dat ik herrewerre?

De booze honden grollen erre.

Men ziet in zonneſchyn geen ſterre.

De deuren draayen op een herre.
Maar
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Maar ſpieders loeren door een gerre.

Dus ziet gy hoe ik rymen derre,

En wat ik weete, zamenſcherre.

Schoon ik den mond niet openſperre.

Ik eindig, eer ik my verwerre.

't Verveelt myn oor ook ſchier tot Moéheid.

Daar zyn wel gaten, die men toeheit.

Maar wierd u mond hier van een Proefſtuk.

. 't was zeker voor myn keel een droef ſtuk,

O wacht u altyd voor een boefſtuk.

Bewaar uw tong als met een ſchroefſtuk.

Maak van geen kaartenblad uw troefſtuk.

Onthaal van vrienden, is een toefſtuk.

Vermeten zwetzen, is een ſnoefſtuk.

Een yzer is der paarden hoefſtuk.

Het luik is in het ſchip een roefſtuk.'

Den wind afwinnen, is een loefſtuk. . .

Gekiſte lyken zyn een groefſtuk.

Voor hen is verder geen behoefſtuk.

Maar weet gy wel een rym op Onkruid?

. Die vlas tot garen draaide, ſpon kruid.

Tot ſchieten doet men in en ton kruid.

vA.

Voorzigtig zy die zulk een ton kruid.

. O zulk een ſtof is licht Ontvonklyk ?

. Die maakt dan licht een oud of jonk lyk.

Een vuile Bruid is ſchaars oppronklyklyk.

Hier is nauw ander rym oorſpronklyk.

By buskruid bezigt men een Lonte.

en blaaſt, en draait die in de rondte.

Geen blonte rymt daar op, maar bonte.

XVIII.
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XVIII. VERA DE M ING,

V M# rym eens op den eerſten Oorſprong.

A. De reidansleider doet den voorſprong. ,

'k Wou dat men nimmer buiten 't ſpoor ſprong.

Hier ſtaan de hoepen, daar men#
Wie zag ooit dat een blanke moor ſprong,

Die op de maat en naar behoor ſprong?

Wie in een put ſpringt, doet een ſmoorſprong,

De hoeren doen wel een bekoorſprong.

V. Zie daar een luchtig Kabriooltje !

A. O nauwlyks raakt den grond het zooltje.

't Is wel tot ontuchts vuur een kooltje.

Dit leert men in des Duivels ſchooltje,

- In# , by 't viooltje.

V. O jong ling! dat is u Behaaglyk.

A. 't Is waar, die drift voldoet gy graaglyk,

Als was geen grooter goed bejaaglyk,

En door geen liſt uw ziel belaa#
Noch door Gods wraakvergelding plaaglyk.

Maar ach ! uw uitkomſt is beklaaglyk.

De groote rechtsdag komt niet traaglyk.

# komſt ter vierſchaar niet#yk

Dan is 't geweten eeuwig knaaglyk,

En nooit een heildag meer opdaaglyk.

Wat moet ik doen? is nu noch vraaglyk.

O 't eeuwig is zo licht niet waaglyk.

Geen ſchuld is na de dood uitvaaglyk,

En voor dien val niets onderſchraaglyk.

De hardſte boomen zelf zyn#
Pp O
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O menſch! bedenk dit doch geſtaºglyk.

V. Wel! zulke rymen luiden Stemmig.

A. Ach ! waren die op 't herte klemmig!

Was loſſe Jongheid daar door temmig!

En was hun hollen hier door ſtremmig!

V. Maar veeler luſt is niet Betoom'lyk.

A. Zy hooren naar vermaaning loom lyk.

Dan is 't verderf hen niet ontkoom'lyk.

Eilaas! wat is dat oordeel ſchroom lyk!

Vergeefs is enkel vrede droom lyk

O jeugd! gedraag by tyds u vroom'lyk.

V. Wat zegt gy tot de Hoogbejaartheid?

vA. Hen paſt de godsvrucht en bedaartheid.

Dan is hun kroon de grysgehaartheid.

Dat geeft hen aanzien en vermaardheid. .

Hen doet dan dienſt de welgepaartheid.

Dus paſt een luit de welgeſnaartheid.

Dit baart in toon geëvenaartheid.

Een goed gemoed baart onvervaartheid,

En tegen ſterven onbezwaartheid.

Doods ſchaduw heeft dan opgeklaartheid,

V. De dood is oud en jong Verſchriklyk.

A. Geen kroon noch kluiſter maakt onmiklyk.

1 e tyd vliegt heenen oogenbliklyk.

De levenspaal is onverwriklyk,

En niets meer na de dood beſchiklvk.

Maar daar in is Gods gunſt verquiklyk.

Die ziel is door geen# verſtiklyk,

Noch door des Duivels net verſtriklyk,

En van den helmond niet opſliklyk

Gods zaad is uit dat hert niet piklyk. H

y
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Hy houd dien voet onoverzwiklyk.

Wel zalig zyn de Hemelborgers.

. Daar loont God trouwe zielbezorgers.

Maar buiten zyn de zielverworgers.

Dus raakt men van den tyd in 't Eeuwig.

. Gy zult haaſt ſlaapen, word gy geeuwig.

- My dunkt, de wolken ſchynen ſneeuwig.

De ſpotgezinden vallen ſpreeuwig,
Die# zyn preeuwig.

De booze kinderen zyn ſchreeuwig.

Maar alle katten vallen meeuwig.

De bloode haazen zyn niet leeuwig.

Ik zal goed ronds noch noemen zeeuwig.

. Het zeeuwſch verkort hunlieder Ulder.

Zo mal is wilder ook, en julder.

't Is wis dat dit de taalkonſt Noó ziet

Des Vlamings ſpreekwoord is: Ba zo ziet!

O niets gemeener noch al “Dat is,

. 't Geen van Broêr Knelis opgevat is.

Maar denk niet, dat het puik der Stad is,

Waar by gehad gegatgegat is.

Oei! oei myn oor van zulk een Wilmes !

. Wel, ſteek ook in de ſcheê 't bedilmes,

En laat den Engelsman zyn kilmes.

Laat ook de Brabers zamen Kauten.

. O ik beriſp niet alle fauten.

Ik hielp my zelven wel in nauwten.

Verſtaat gy ſlennerhinkes Volkje ?

. Wel, dat behoeft zomtyds een tolkje.

Maar zeg, wat dunkt u van 't Molquerens ?

vA. Hier toe ontbreekt my noch wat leerens.

# p 2 V.

:

#
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“V.

Zyn huizen daar naar taal Geordent ?

Zy die dat niet gewent zyn, worden 't.

Die daar om preutelden, beknorden 't.

De Zeeuw wert A en H wel Lelyk.

UA. Een houden ont misklinkt geheelyk,

V.

En harmen Armen ziet men ſcheelyk.

De haazen zyn van aazen deellyk.

Is 't wel, dat ei voor y voorby Zeilt ?

UA.Ja, zo of 't ſchip in 't ei, of 't Y, zeilt,

4

at op zyn tey, niet op zyn ty zeilt.

En in geen lei, maar wel in ly zeilt.

'tv# veel of men bei of by zeilt.

De ſchepe zeile daar Gepeilt is.

Haal N, die achter uit gezeilt is.

Maar ſtier gy eens der menſchen Tongroer.

't Zal beſt zyn, dat ik oud noch jong roer,

En al den drek niet op een# TOCr,

Wel laat dan elk zyn eigen Spreekſtyl.

. Maar men beſchave ſchryf- en preekſtyl,

En zy door Hottentots geen breekſtyl.

Een nette taalbediff'ling queek ſtyl.

Doch laat voor andren ſteek- en ſtreekſtyl.

Al 't onduitſchmengzel zy Ontpoortert.

Het miſt hier zelden, of men hoort er 't.

't Schynt groots, en weits, en louter Ciertaal

Laat voor den baſtaard zulk een zwiertaal.

't ZV een# bed'laars hiertaal.

In ſmokkelkroegen hoort men biertaal.

Daar uit ontſtaat al dikwyls tiertaal.

Het lelyk bulken is een ſtiertaal.

Een exters klap gelykt wel ſchier-taal. Is
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Is 't zot, dan acht ik niet een zier taal.

Is 't wys, men achte dan ook hier taal.

Ons mangelt zin - noch Woordenrykheid.

Wy ſtaan met and'ren in gelykheid,

Wat komt van ver, is 't Aangenaamſte.

Maar daarom is het niet 't bequaamſte.

De domſte zyn wel d'onbeſchaamſte.

Zeg dan van 't Nederlandſch uw Meening,

Die 't beter heeft, behoeft geen leening.

Maak met het uitheemſch geen vereening.

Het ſtrekt de taale tot verkleening,

Daar zy van dat misbruik een ſpeening.

Dat koſt geen weening, noch geen ſteening,

Maar ô wat zegt de## ?

Dat 's oud', en hangt al aan den ſpyker.

Dus wierd hy wel een pryzenſtryker.

Maar nu ontbreekt er een bekyker.

Al was 't een delver of een#

De dichtkonſt blykt nu gierelyker

Aan een verſtandig vergelyker.

Zo zotheid vierſchaar #ant, ontwyk 'er.

De wysheid vonniſt redelyker.

Maar is er in dit dicht geen Faalgreep?

Miſſchien in 't rymen , niet in taalgreep.

'k Mag lyden, dat men redens ſchaal greep,

En om te wikken 't altemaal greep.

Men heeft dat vaſter dan een aalgreep,

Of dat men het geluk by 't kaal #
Een paling glipt door# •

Een hert ontrent wel door zyn radheid.

De hond verlaat dat wel door matheit. M

CIA)
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Men# van honig zelf door zatheid.

Men maakt zig onbemint door pratheid. . .

Men droogt zig wel by 't vuur, om natheid,

En boent beſpatheid en bekladheid.

Den platvis noemt men dus van platheid.

Maar 't geene plat is, is niet Klootig.

Men ſnyd den kabeljau dus mootig.

De dulle bullen vallen ſtootig.

Speelzieke jongens zyn wel #oorg
'k Zie op dit rym u niet zeer ſchootig.

Zou 't vreemd zyn, borſt ik van Verkroptheid?

# over opgeproptheid,

Zo neem dan pillen voor verſtoptheid.

Dit is noch beter dan verſchoptheid.

Ik houd in ſchryfſtyl van beknoptheid.

't Is altoos, als men wil, niet Kryg'lyk.

Hier mee genoege zig een yglyk.

Het hoogſt is yder niet#
En is 't niet ſpreeklyk, 't is wel zwyglyk.

De hoogſte klimmer valt wel 't Laagſte.

De meeſt vermoeide zyn de traagſte.

De hongerigſte zyn de graagſte.

Wat is dat net Geredenkavelt ?

Wat is de grootneus braaf geſnavelt?

De wynen worden wel gezwavelt.

Maar zwavel noemen veele Solfer.

Men heet een ſlokker ook een ſcholfer.

Maar zyn'er ſchaapen, lyd geen wolf'er.

Wat doen de guits? zeg boeje Truitje ?

Ei kyk ! zy loopen naar een puitje.

Dat puitje quaakt gelyk een Vorsje.
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A. Daar komt geen penning van in 't borsje.

Een boomtje ſchelt men om het ſchorsje.

En hangt gy op myn rug, ik torsje.

Wanneer gy graan uitklopt, dan dors je.

't Geen gy bezoetelt, dat bemorsje.

En als gy leent en borgt, dan lors je.

Men heet een grasje wel een gorsje.

Wat 's beter, puit, of vors, of Kikker ?

. Dat proeft geen oyevaar, de ſlikker.

Ik wil niet ſpeelen voor verklikker:

Maar laat dat voor een albeſchikker.

Dus word dit boek allengskens dikker.

Myn ooge pinkt van 't zongeflikker.

Licht komt er regen na 't geblikker,

En dat verhindert wel een mikker.

Raap, jongen, op, daar ligt een knikker.

Hoe huilt die hikker en die ſnikker?

Breng oude ſchoenen aan den flikker,

En 't kleed den naayer, en den ſtikker.

O hoed u voor een zilverſtrikker.'

Zyt aan een ſcheidspaal geen verwrikker,

En van het regt geen overwikker,

Gedenk doch aan des Heeren ſchrik 'er.

Zyt aan den leuyaard tot een prikker.

Aan adderbroedzel tot verſtikker.

Is 't neſt daar, toef geen oogenblik 'er.

Zyt aan een ſlangendop geen tikker.

Veel minder noch een openpikker.

Een molenaar is wel een bikker.

Die qualyk doet, hem haalt de Nikker.

Wilt gy noch rymen, licht vind ik er.

%

V.
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Wat maakt gy drollig Rymvermengzel ?

O vat dat by het rechte hengzel,

En neem een graantje zout tot ſprengzel.

Men zoekt wel ver wat tot verlengzel.

Ik heb geen zin in Vergezochtheid

Myn rymwyz lyd geen uitgewrochtheid,

Men vind daar in geen zaakverknochtheid,

'k Heb niet te doen met lichtgerochtheid.

Beklaag u dan van geen bekochtheid

In droogte wenſcht men wel om vochtheid.

V. Paſt op een menſchenhals een Paardshoofd?

c A. Een tappers lyf vereiſcht een waards hoofd.

aar zoek vergeefs niet naar een ſtaartshoofd.

Een kop vol buyen is een Maarts hoofd.

V. Niet hoofdig is een Hoofdelooze.

e-A. Niet koppig zonder kop een booze.

V. Kop af is doodelyke Wonding.

A. Gy gaat al vaſt in die verkonding.

't Behoeft geen ſchrandere doorgronding.

De zee en aardkloot is een# ding.

't Geen wel bekomt, is een gezond #g.

%

%.

t V. Ik weet dat zonder uw Berichting.

A. Maar 't quam my dus te pas in dichting,

Al geeft het u niet veel verlichting.

Uw vrage gaf daar toe verplichting.

Niet alle woord geeft ſtof tot ſtichting.

Ik wacht hier over geen betichting,

En weig're voor myn baas geen zwichting,

V Ei rym noch eens op myn Begeerte.

A. Zie om naar plaaſters, hebt gy zeerte.

Gy zaagt hoe 't hondje wispelſteerte.
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V. W# rym dan in een volle Vryheid.

A- Gewis daar vryheyd is, is blyheid.

En waar geen verheid is, nabyheid.

Ik weet van ikheid, noch van gyheid.

V. Ik hoorde zulk een rymen Niewers.

•A. Gy hoort dat hier, dus is het iewers.

De menſchen haaken naar wat nieuwers.

V. Is niewers nergens, iewers Ergens ?

•A. Wel ja, dit hoeft niet veel verbergens.

Ik zeg u dit, na weinig vergens.

Een booze hond lyd niet veel tergens.

V. Dat rymzel ſtaat hier voor een Doeniet.

g)4. Bemint gy kind'ren, ſpaar de roê niet

Ik ben ikik hier van niet moê niet. . .

V. Maar ik van zulk een kromtaal Immers.

t-A. O dikmaal hoort men wel wat ſlimmers.

't Zy ſtof voor lachers, niet voor grimmers.

Den laagſten val doen hoogſte klimmers.

Maak by den weg niet veel getimmers.

V: Daar ondergaat men veel Bedilling.

A. Maar ik getrooſt my rymverſpilling,

Gevoelt myn kneukel ſlechts geen knilling.

Men krygt niet t aller tyd zyn willing,

Na onweêr komt wel weder ſtilling.

En ſterft de koe, dan volgt de ving.

Maar van de koude komt de rilling.

Soldaaten ſpreken van de drilling.

En by een bever vind men trilling.

Q-q V.
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V: Wat zoud uw rymwoord zyn op Geſpen ?

•A. O terg doch nimmermeer de weſpen,

Eet liever van weſtfaalſche heſpen.

V. Kont gy wel rymen op een Harnas ?

A. Ia. Zoek dat in den haard, 't is barn-as.

V. Kan door den beugel, zulk een Rymzel?

JA. Zo wel als menig talmers lymzel.

Of houd gy meerder van beſlymzel?

't Word koud: my dunkt daar komt al rymzel.

Doch dat rymt beter, dan bezwymzel.

Maar borſt 'er eens een groote Bombe ?

Dat bragt myn rymen in de tombe.

Zie toe, dat gy op 't ys niet. Slibbert.

Draag zorge dat gy zelf niet glibbert.

Ei hoor! daar roept men heete Gaarnaat.

Ik wiſt al lang, dat gy die gaarn aat.

Wat recht gv uit met uwen Mantel ?

aA. Dien hang ik om wanneer ik trantel.

V. Wat zyn uw kleêren vet van Smeerſel?

AL. Dat houd zo vaſt niet als ſoudeerſel,

Doch 't is geen vaagzel, noch geen keerſel.

Ik maak myn werk niet van bootzeerſel.

Ik laate voor de wevers 't ſcheerſel,

Voor ſchip en ſchutzel het beteerſel,

En voor die plaaten ſnyd, graveerſel,

Ja boven dien ook noch artzeerſel.

V. Hoe komt uw broek zo vet van Oly?

A. Daar zyn wel dingen die ik noô ly.

Die vlekken zyn 't ook, die ik zo ly,

Doch liever, dan een heete kool, ly.

V. Wat is de jongen ſtout en Dertel?
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A. Hoe komt zyn hoed zo vol gekertel?

Dat hy de roede niet ontſpertel'.

V. Maar zie, wat kruipen hier al Riſpen ?

cA. Die daar op rymen zal, moet liſpen.

Of wil hy niet, zo mag hy giſpen.

Ik zal hem daarom niet beriſpen.

De winden doen de maag wel riſpen,

Men maakt wel rouwgewaad van kriſpen.

V. Hebt gy geen zin in dezen Beuling?

aA, Men ziet voor lichten brand wel ſmeuling,

En op een brug en heulen, heuling.

V. Maar hoor eens! men verſchuift een Grendel.

eA. En ginder zwaait men met een vendel.

V. Maar zeg, hoe ſtelt gy 't met een Raſpe?

eA. Men hiet een haſpel ook een haſpe.

V. My dunkt dat gy in 't rymen Mymert.

A. Mishaagt u 't, vraagt een andren rymer 't.

V. Zeg, waar toe ſtaat die Watertobbe ?

A. Op dat men daar den vloer uit ſchrobbe.

Men waſcht daar in wel hembd, of lobbe,

Ja, zomtyds wel een vuile ſlobbe.

V. Wat kont gy rymen op een Baſtaard?

A. Heet hy dus, wyl hy naar den baſt aard?

Ei zeg my eens, naar wien die gaſt aard.

Hy eet zo graag een lekkre brastaart.

Maar heeft hy niet, dan is 't een vaſtaard.

V. Is iets te rymen op den Herrefst ?

A. Het meeſt gehakkeld is 't gekerrefst.

De regenboog is 't ſchoongeverrefſt.

V. Is zulk een rymen wel Ontfangbaar?

A. 't Is by gebrek van beter, gangbaar.
- Q9 2 Hoe
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Hoe 't lammer vloeit, 't is raſſer vangbaar.

Wat loont een quiſtgoed, en een Slemper ?

Het zelve lot met vraat en demper.

Hy houd dan dikwyls quatertemper.

Hun pronk is wis geſcheurde Vodden.

. Men voeg er by, gelapte todden.

Vermits zy hun beroep verbrodden.

En andre zoeken te bedodden.

Rym ook eens op het Roezemoezen.

De zuipheld voert met volle kroezen

Den ſtryd van Bacchus, voor kardoezen.

Zyn zegepraal zyn dolle roezen.

Dan tiert en beert dat rot als droezen.

Hoe is de roodneus Gekarbonkelt.

. Zie hoe hy# ſtap ſchier ſtronkelt,

Hy komt al kruiſſend aangeſchonkelt.

Hoe ſlordig hangt zyn kleed gekonkelt?

Hoe ongekamt zyn hair gekronkelt ?

't Is ſchand', zo giert en zwiert die Dronkaard,

Hy zou niet dienen tot een pronkaard,

En is wel, zat en vol, een ronkaard

Dit is een ſpruit die naar zyn tronk aard.

V. Maar morgen is hy licht weêr Nuchter.

go4. Ja, ook om geldverlies, een zuchter,

En voor wat volgen zal, een duchter.

Hy word hoe langer, hoe beruchter.

O was Gods hoogheid hem geduchter!

Van zyne ſtraf is geen ontvluchter.

# oog licht meer dan lamp, of luchter:

ierd dit bedacht, men zag de vrucht'er,

En wederſtreefde nooit den tuchter,
V”,
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V. Hoe keert dat beeſt zich in zyn Spouwzel?

g24. Wat is dat een afkeerig ſchouwzel !

Dit kreeg # van Septembers brouwzel.

V. Hoe zoop die zwelger dat zo Gulzig ?

A. Hy ſchonk het uit een groote pul zich,

En daar door bragt hy 't in de hul zich,

Doe toonde hy als zwyn en bul zich,

En tierde ſchier als zot en dul zich

Hy zy ten ſpiegel. Niemand vull' zich,

En draag niet als een dronken ſul zich,

Of hy ontwaardigt, als een prul, zich.

Geen menſch verzuipe, noch verſmul zich.

Wat rymwoord hebt # op een Leuyaard.

Des ſchippers fokknecht is een reuyaard.

V. Ei hoor eens hoe die ſchooyer Truggelt ?

•A. Hy bedelt daaglyks op die brug geld:

# 't ſteelen dikwyls keel of rug geld.

V. Hy houd zich kreupel, en Gebuchelt.

A. Zyn ſtem is of een ezel ruchelt.

V. Maar aan zyn zyde ſtaat een Schooiſter.

A. Dat was een rechte rinkelrooiſter.

Een leuye tooiſter, en een pooiſter.

Hier door een eigen zelfs berooiſter,

En van haar midd'len een verſtrooiſter.

V. Wat kont gy rymen op een Zeiſſen ?

A. Men noemt een meid, hier ook een meiſſen. ,

Hoe kont gy netter rymwoord eiſſen?

V. Wat is uw rymzel op een Dochter?

. Wie haar ter vrouw begeert, die zocht 'er.

Wie kled'ren hebben wil, die kocht 'er.

Was koord of touw van doen, menvoch:
IR.

V.

A.
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V. De vryer liefkooſt haar om 't jawoord.

En waar men oogſten wil, men wrocht 'er.

Ook waar men zege won, men vocht er.

Door regen word het land noch vochter.

Wie was wel dikwyls liefſt Gehuwelykt !

Wel vaak zy, die er meeſt van ſchuw lykt.

Maar overlegt wel, of zy u lykt.

Zo ja, zie of het u ook nu lykt.

Is iets afſchuwlyk, 't word vergruw'lykt.

O 't zy geſlepen, dat te ruw lykt.

V. Maar zeg, wat rymt gy op een Vryſter?

De vryer, die verlieft is, pryſt 'er.

Hy acht en noemt ze zyn verblyſter.

Zyn minbetoogen, hy bewyſt er.

Hy roemt haar zang, als van een lyſter,

Maar ô! 't verandert wel te byſter,

Word zy een preutelſter, en knyſter,

Een mannenplaag, en norſche gryſter.

Men hoort een gantſche ſmaadnaamlyſt 'er,

Daar niet gekookt en is, wie ſpyſt 'er?

Die vryſter word dus geen bedyſter.

Wat valt te rymen op een Vryer ?

. Door 't jawoord word hy een bedyer.

Noch ongebonden, is hy vryer.

Maar om zyn banden is hy blyer.

't Is minzaam, dat men ymand Liefkooſt:

Q zie wel, wie gy voor uw liefkooſt.

Op dat gy haar niet tot uw grief kooſt.

Maar haar verſtandig tot gerief kooſt.

't Was dwaasheid, zo gy hoer of dief kooſt,

En ſlechts om geld, of rentebrief, kooſt.

dſ
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LA. Maar dooren tuiten wel van 't nawoord.

Dan word het jawoord wel een gawoord :

Ja zomtyds wel en kyf- of ſlawoord.

Het jawoord ſtrekt dan tot een ſcháwoord.

Dus raakt wel op de ſtraat 't bohawoord.

O wacht u voor het eerſte quaê woord.

En luiſtert naar het goede raêwoord.

Een echtknoop breekt door geen ontſlawoord.

Hoe veel beklagen 't al te dra woord!

Het zy, door ryp beraad, een ſpaê woord:

Maar zo 't gegeven is, een ſtawoord.

- Doch ſtookt een klaptong quaad, verſmawoord.

Een echtgenoot, is 't wedergawoord.

V. Maar by het jawoord voegt een Trouwring.

A. Dat is een bruidring, maar geen vrouwring.

. 'k Wenſch dat die niemand zy een rouwring.

Hy zy, voor houwring, dan een houring.

V. 'k Denk door denTrouwring om de Bruidskroon,

A. De hemel is een zielenbuits kroon,

't Is Gods genadig heilbeſluits kroon.

. ,,Gebloemte is herderinnen tuits kroon.

1 Een wroetring is een verkenſnuits kroon.

, En 't brandmerks wapen is een guits kroon.

V. Wat is uw rym nu op de Bruiloft ?

A. Dat in de kerk ook wel een uil hoft,

En in den trog een verkens muil hoft,

2. Die allerliefſt in drek en vuil hoft.

V. Ik word van zulk een rymen Qualyk.

A. Men handel den Poëet genâlyk:

Want zulk een woord is onweergályk.

En 't is niet aan de bruiloft#
- V,
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M. Zo is het bruidje dan Ontvryſtert.

.A. Het paar zy door geen twiſt verbyſtert.

V. Uit twiſt en kyf ontſtaat Beroerte,

A. Dus is 't by jongens en geboerte.

't Was beter, dat men aardig boerte.

Wat kieſt gy liefſt? een taart, of toerte?

V. Geen huwlykspaar word dus Ontkoppelt.

.A. O 't is wel droog, daar 't nimmer droppelt.

V. Weet gy wel rymen op een Echtbreuk?

: JA. Een echtband krygt dus tegen recht, breuk.

. Geen menſch maak daarG#zamenhecht,breuk.

# en V Ei hoor ! hoe knorrig is die Grynſaard.

JA. Men ſpeurt in hem een rechten zwyns aard.

. V. Ik paar een grynſaard met een Grimmer.

, ſºrry A. Gy geeft hoe langer rym, hoe ſlimmer.

rit got Doch zaagt gy eenen grimmer immer,

Breng hem niet in het vrouwgetimmer.

" Daar houd men van een grimmer nimmer.

Wat deê een ſtier en yzegrim 'er?

Ryin ik te laag,## klimmer.

ricMaar zyn'er nooten, breng geen ſim 'er.

root. Een vuurworm is by nacht een glimmer.

Doch zoek geen vuur, maar ſlechts de ſchim'er.

V. Zeg ook uw rym eens op een Grynbalg.

A. Is niet een harde buik een quynbalg?

En is een zuiper niet een wynbalg?

Hy vult gelyk een oxhoofd zyn balg.

Hoe komt in kabeljauw een#:
Het verken zegt met regt, 't is myn balg.

- w

i - - - - - - -

- -

t -

XX.
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XX. V E RA DE M IN G.

V. W# zoud gy rymen op een Geeuwer ?

A. VV Die is in 't geeuwen wel een ſchreeuwer.

Maar dan geen ſpotter, noch geen ſpreeuwer.

Men heet # handgauw is, een preeuwer.

En die van verre wenkt, een weeuwer.

De leuyaard# Ik vrees een leeuw 'er.

Hoe zeldzaam leeft 'er een vereeuwer !

De winter brengt wel vorſt en ſneeuw 'er.

Zeg, is een kater niet een meeuwer?

Maakt weduw trouwen geen ontweeuwer ?

Is ergens kaapvaart , zoek den Zeeuw 'er.

V. Ik eiſch uw rym ook op een Plompaard.

A. Ik noem u zyn genan, een lompaard.

Hy is bedreven als een plomp paard.

En hy gelykt een logge klomp aard'.

Hy is niet ſcherp, dus is 't een ſtompaard.

Hy heeft geen vuur, dus is 't een dompaard.

Gelyk een ezel, of een dom paard.

't Is wanſchik, dat men recht en krom paart.

Het is niet ſchrander, dat naar lomp aard.

Wèl rym nu ook eens op een Nabuur.

Zeer nut zyn goede: maar een quaê buur

Is ſlechts tot quelling en tot ſchåe buur.

Verhuis, wilt gy my dienſt doen, dra buur.

Vraagt gy my raad: ik zegge, ja, buur,

Op dat het by ons beter ſta, buur.

Ik weet niet wat ik beter raê, buur.

Was 't in myn magt, ik zeide, ga, buur.

Rr En

%
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En ſchreef een kruis u achter na, buur,

Hoe vroeg gy gaat, 't ſchynt noch te ſpaè, buur.

V. Ik ben een vriend van wat Verluſtigt.

A. Ik vyand van al wat ontruſtigt.

V. Daar vliegt in d'avondlucht een Vleermuis.

A. Al heeft zy vleugels, 't is geen veêrmuis.

Is zy een vogel? Neen z'is meer muis.

V. Maar hoort gy wel? daar roept een Nachtuil?'

A. Die dient wel tot der voglen jachtuil.

Een weetniet is een ongeacht uil,

Een lompaard is een uitgelacht uil.

En is 't een pronker, 't is een prachtuil.

Een loskop is een onbedacht uil.

Men noeme vry al dat geſlacht uil.

# naam is ſchier te zacht, uil.

V. Wat zoud gy rymen op een Lymſtang ?

A. Dat zeg ik u, wanneer ik rym ſtang.

V. Wat zoud gy rymen op een Padde?

A. Dat ik een os veel liever hadde.

De beſte loopers zyn de radde ,

De beſte baanen zyn de gladde

Daar valt juiſt uit myn pen een kladde.

V. Zie daar ! de ſlachter keelt een - Hamel.

A. Die niet met al heeft, is wel ſchamel.

Doch eiſcht gy meerder rym, ik ſtamel,

Terwyl ik wat ik kan verzamel

V. Wat dunkt u van die vette Ganzen ?

A. Die ergens eerſt komt, moet verganzen.

Die mode komt van d'oude Hanzen.

V. Wat zegt gy van die roode Kreeften ?

A. Men kookt in ketels die op treeften.
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V. Wat kont gy rymen op een Meerkat ?

A. Ik had wel grooten honger, eer 'k at.

En was er nu noch ſpyze meer, 'k at.

V. Wat rymt gy doch op deze Moſſel?

A. Men bind het hooi wel tot een boſſel,

V. Ei zie ! daar vliegt en roept een Koekkoek.

A. De kleine jongen roept al, koek! koek!

O kyk! de boer heeft in zyn broek koek.

Hy die wat zoets wil eeten, zoek koek.

Maar zelden ſchaft men by een ſnoek koek.

Graag liet ik varen voor een boek koek.

Men geeft wel op een theebezoek koek.

Maar dan bewind men met geen doek koek.

Ik zie daar ginder in een hoek koek.

Wel eet dan vry te zamen kloek koek.

Maar zeg doch liever dan een vloek, koek.

V. Ei hoor! hoe ſchatert daar een Exter ?

A. Blyft van de kollen: men behext 'er.

Bedrog en leugen is de text 'er.

Dat ſmoddewyf is een bevlekſter :

Nooit was zo een een doodenwekſter,

Maar wel een looze beurzentrekſter,

En ſnoode linkernybedekſter.

Die 't lichtſt geloven, maaken 't gekſt 'er.

V. Hoe is de wereld nu Verbaſtert ?

A. De deugd en waarheid word gelaſtert.

Zou hier geen lichaam zyn, men taſt er 't.

De zwelger, is het wyn, verbraſt er 't.

V. Daar in die poelen quaakt een Kikvors.

A. Ik noem een grooten ſnoek een ſlikvors.

V. Eet gy niet g",van een Veldhoen ?

I 2 V.
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A. De prys maakt van een veldhoen geldhoen

Men moet zyn beurze# geweld doen.

Maar ſchiet gy't, 't is dan een# hoen.

Gy ziet, een haan is een gelelt hoen.

Men rymt hier noch op, als men ſpelt hoen.

V, ## een oyevaar daar Klappert.

eA. Zie hoe dat uithangbord daar wappert.

Zal 't ruchtbaar zyn, vertel den klapper 't.

V. O zeg, wat rymt er op een Karper?

•A. De Koning David was een harper.

V. Wat zoud gy rymen op een Buffel?

A. Als ik myn rymery doorſnuffel,

Dan kan ik 't vinden in geknuffel.

V. Ik vraag, wat rymt gy op een Eland?

A. Om dat te weten, reis naar Zeeland.

Daar graven delvers in het meeland,

En ſpitten hoveniers in 't peeland.

Men kan 't bezaayen, is het reê land,

Gezegent is een graan- en veeland.

Maar ruſt Gods vloek daar op: ô wee land!

Het Hemelſalem is een vreêland.

V. Wat rymt gy op een Haazenwindhond?

A. Hy is in 't loopen een gezwind hond.

Maar die niet zien kan, is een blind hond.

Die op kan zoeken, is een vindhond

Die aan een band ligt, is een bindhond,

Desvillers rekel is een ſchindhond.

De dog des ſlachters, een verſlindhond.

Maar# teef is een bemint hond.

Zy maakt die tot een bel- en linthond.

V. O zie, daar rent een paard te Viervoet.

A
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A. Dus drukt het in het zand een diervoet.

Al vry wat grooter dan een miervoet,

Hem kan men kennen uit een ſtiervoet.

Is 't ook geen waarheid, dat het bier voed?

En dat men zich door goede gier voed?

Maar dat men 't vleeſch voor worm en pier voed?

Ja dus wel voor het helſche vier voed?

Zie wat een ouwerwetze Troni ! -

Ik rym daar op met geremoni

Wat heeft die vent een langen Snavel?

Hy hangt hem ſchier tot op den navel.

Zo 'k uit de lengte redenkavel,

Die kon een ſteel zyn in een gavel.

Hy riekt wel zwavel, maar geen zavel.

V. Ik zie daar op uw kin een Peukel.

-d. Die is zo gtoot niet als een kreukel.

Noch ook zo hard niet als een kneukel.

Ik laat voor ſnoepers het geſneukel.

V. Maar zei ik eens voor peukel Pukkel?

LA. 'k Berymde dat dan met geſukkel.

V. Wat valt te rymen op een Heupe ?

AL. Dat zegt de hekelſter: Ik reupe.

V. Ziet gy dat wyf wel met dien Bochel?

AC. O ja, en liever dan een rochel.

V. Maar zie, daar komt een droeve Weduw.

e-A. Ei kont gy, help Zy klaagt haar leed u:

Zy zoekt nu met haar traan en beed' u.

Het mededogen overreed u.

O toon doch niet ontmenſcht en wreed u.

Dan kroont genadeloon en vreed' u.

Gedenk, Gods ooge ziet en weet u.

#

V,

/

-
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V. O zyt haar, zo gy kont, Behulpzaam.

A. 't Is beſt met goeden raad en hulp zaam.

#

V,

#

Men eet geen oeſter met de ſchulp zaam.

Maar paart de roos wel met de tulp zaam.

Loos boosheidsgal met eenen gulp zaam.

Daar ſtapt er een met roodek#
Die ſchacch'ren wil, ga by de Smouſſen.

Ziet gy dat ouderwetſche Wambes ?

Kyft grootmoêr; zeg: ei zyt niet gram, bes.

'k Ga anders heen, van waar ik quam, bes:

Want, zo gy ziet, ik ben niet ſam, bes.

Gy zyt noch van den ouden ſtam, bes.

Ontſteek doch in# toornevlam, bes;

Op dat die d'overhand niet nam, bes.

Uw oude beenen worden ſtram, bes.

Ik zal zo tam zyn als een lam, bes,

En niet zo ſtootend als een ram, bes.

Men ſchut de ſchaapen voor den dam, bes,

Gy waart al lange van de mam, bes:

En ik hou meer van ſpek en ham, bes.

Uw hairloos hoofd behoeft geen kam, bes.

Het zweeten maakt de handen klam, bes.

Wel, hecht dit rym vry met een kram, bes.

Het quam niet van de Severambes.

Smyt oude lorren op den Mishoop.

Op dat ik niet bedrogen mis hoop',

Wanneer ik op een los gegis hoop',

Zo geef my eerſt van 't nieuwe wis hoop'.

Het oude word wel wat Verhanſelt.

. Ook aan het nieuwe geld verquanſelt.

Een koopman doet niet altyd Winſte.

eA.
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A.

V,

A. '

V. '

A.

V

A.

'k Heb hier op rym genoeg aan 't minſte

't Is koud: ik voel myn vinger Tintelt.

kangevaêren word gepintelt

Wat rymwoord hebt gy op een Koevoet ?

Om winſt is 't dat de boer zyn koe voed,

En dat hy noch het kalf daar toe voed.

De klaauw is kleinder dan een roêvoet.

Maar zulk een koevoet is geen ſchoevoet,

O ging het alles op een goê voet ! ,

De boer voert gerven door een Mendeur.

Zo even liep daar ook een hen deur.

Zy liep er met een vollen ren deur.
V.

A.

Ei kyk! hoe heeft zy daar Geſchrafelt ?

Zy heeft met haanbroêr hier getafelt,

Myn rymweb was ſchier uitgerafelt.

-4.

Doch ik herſtel wel met een wafel 't.

Wat zoud gy rymen op een Eidop?

Gy ziet dat ik hier ſaus heb: ei dop!

Begeert gy dat ik voor ons bei dopp',

Als ik beſchuit in malvezei dopp,

A.

V.

A.

V.

Die 'k niet zo ſmakelyk in wei dopp.

Ik wacht van u hier## op.

Wat rymzel laad gy op een Miskar ?

Zyrymt, maar paſt niet, op een viskar,

En is een akkerkar, geen diskar.

O zie eens hoe 't in 't water Griemelt.

Het is gewormte dat daar wriemelt,

Maar 't zieke teêre kindje kriemelt.

Wat rymwoord is er op, Ik Reinig?

Myn antwoord is daar op maar#

Wat zoud gy rymen op een Boender eA
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A. Men roep uit Groenland een harpoender.

Doch nader is een euveldoender, -

Die dus hoe boozer is, hoe koender.

O had zyn misdaad een verzoender!

Is deze wond niet wel Gemeeſtert ?

Wel ja: bedank en loon den meeſter 't.

Gy waart al ruim zo braaf Geteiſtert.

De breuken zyn weêr toegepleiſtert.

Dus bleef er niet met al ontheiſtert.

Wat maken 't veele ſlecht en Slordig?

Een hoerenaangezicht is bordig.

Beleemde wanden maakt men hordig.

Wat is dat volk doortrapt en Olyk?

. Zy maken zich door quaaddoen vrolyk.

Daar is voor hen een rasp - en Spinhuis.

Dat is voor die daar werkt, een winhuis.

Maar weinig houder met zyn zin huis.

- Veel liever is hen 't min - of ninhuis.

V. Ik weet, zy zitten daar met Wanluſt.

* 5 : wyl hen kaart, bordeel en kan luſt.

ric Doch daar toe heeft geen deugdzaam man luſt,

Zou dat in u zyn, dan verban luſt.

Maar is 't ten goede, volg gy dan luſt. |

V. Hun luſt bragt menig aan de Galge. |

A. My ſteekt van dat geſpuis de walge.

Ik laat het hangen aan den balge.

V. Zie hoe die galgeklepel Klingelt.

A. Dit moeſt hy lyden om gering geld.

Daar ſtaat een vlaswyf by en zwingelt.

Ei hoor eens hoe de klok daar bingelt.

't Is noodig dat men zwynen ringelt.
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XXI. V E R A DE M I N G,

V. H# ziet die ſlobberdoes zo Morſſig ?

A. Hy arbeid om het zwynsgild forſſig.

Zyn aanzigt is van drek als ſchorſig.

En zegt men 't hem, dan is hy norſſig.

V. 't Was noodig dat men hem wat Schrobde.

A. O 't hielp niet, hoe men hobd en tobde:

Wyl hy zich ſtraks al weer beſlobde.

V. Dan dient er leuyaards zalf Gebezigt.

cA. De Vrygeeſt praat nu van gewezigt.

Van 't land is aangenaam een zee-zigt.

Men doet het reizen wel om ſteé-zigt,

En om een zeldzaam kruid of vee-zigt.

V. Het morszwyn zy met draf Geſpyzigt.

A. Die bende relt ook van gewyzigt.

V. Wat dunkt u van dat#eel?

A. 't Vernieuwt het oude zwynenwroetzel,

En raapt uit ouden drek zyn voedzel.

Gebruik daar tegen voorbehoedzel. -

V. 't Was voorgekauwt van David Joris.

A. Die met Spinoza in een ſpoor is.

Hy doet een gruwel, die er voor is,

En hen een dekzel en een ſchoor is:

Daar echter voor hen menig oor is,

T” wyl voor die waarſchouwt, geen gehoor is,

Dat hen om voort te gaan, een ſpoor is,

Hoewel hun doelwit meeſt te loor is.

Men doe het geene naar behoor is,

Met dat zo peſtig en zo goor is.
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Ik zou de venten laten Raſben.

Ik, wyven in het ſpinhuis haſpen.

Geen haſpen worden meer Gebezigt.

Zy zyn in haſpels nu#
Maar ô dat rot vind noch al Voorſpraak.

't Was beter, dat men van geſtoor ſpraak'.

O dat een yder naar behoor ſpraak'.

Geen ſlimmer onkruid zaait de Duivel.

Zyn draf is zulker zwynen zuivel.

Rym na den Duivel eens op Hekſen.

'k Zie Joden: bied geen ſtukje ſpeks hen.

Dat 's meer tot afkeer, dan wat dreks, hen.

Wie vragen, andwoord nooit iet geks hen.

Maar oorloof niet te veel gebeks hen.

Ik hou niet op met meer geſpreks hen.

En ſchynt dit rym noch vol gebreks hen,

Men wyze 't ſchip dan van drie deks hen,

Rym liever op een Rozenobel.

Die klinkt al fyner dan een loô bel.

Doet niemand open, daar ik zo bel ?

Wie hoorde zulk een Rym- opraapzel ?

O denk, 't is 't leſte rympots ſchraapzel.

Voeg hier nu by een rym op 7del ?

Men zegt een breidel, voor berydel.

Zeg, weet gy wel een rym op Maagdom ?

Myn ryming is op zulk een vraag dom.

Wie hoorden ooit van zulk een Rymen ?

Myn rymen viel hier in bezwymen,

En wierd niet beter dan wat lymen.

Daar kruipt een ſlek, die zal 't beſlymen.

Het wort al kout, 't begint te rymen.
V.
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V. Wanneer het koud word, zoekt men Warmte.

A. Ja: buiten, en ook in 't gedarmte.

V. Wat rymt er op een Monnikskovel?

.A. Men noemt een grove ſchaaf, een hovel.

V. Wat rymwoord is er op een Schaafbank?

De zuiper houd meer van de laafbank.

Doch zit dus op der zonden ſlaafbank.

By monnikskovel voeg ik Zotskap.

Wat is die anders, dan een ſpotskap ? -

Een hoerenhulzel is een ſmotskap.

Dit's rym, dat niemand in een rots kapp'.

Weet gy wel iets, dat rymt op Smeerlap ?

Zy kleeft niet als een pek- of teerlap.

Daar is in 't pothuis wel een leêrlap,

Op dat men oude ſchoenen weêr lapp';

Doch dat men die niet voor een heer lapp'.

. Beſluit met rym nu op een Schoelap.

. Noch onverſleten, is 't een goé lap.

Doch waar een gat is, dat men 't toe lapp',

En met de huid van bul of koe lapp'.

Terwyl de flikker wel te moé lapp'.

V. Wat zoud gy rymen op Melaatsheid?

vA. Dat ymand daar toe weinig raadszeit,

En dus den lyder weinig baats zeit.

Ik ly niet, dat men iets tot ſmaad zeit.

Elk hoede zich, dat hy niet quaadszeit.

Men proeft in bier zomtyds wel vaatsheid.

V. Zie daar een bed'laar met een Kleppe.

A. Meent gy dat ik daar luſt in ſcheppe?

'k Wil dat hy zich tot arbeid reppe.

Wat vogel vliegt d:? 't is een ſneppe.

Sſ2
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O pluk de bloem, eer die verleppe.

V. 'k Ben liever hier, dan op de Pynbank.

A. Doch zwelgers, op de bier- of wynbank.

Zy maken die wel haaſt een zwynbank.

Dus is zy wyf en kind een grynbank.

Ik laat ook aan den ſpotter zyn bank.

En nimmer kies ik die tot myn bank.

V. Wat rymwoord ſluiter op een Wyngaard?

A. Dat die onmaatig wyn zuipt, pyn gaêrt,

Vermits hy zich het flederçyn gaêrt,

En ſtof tot veelerlei gequyn gaêrt.

V. De dronkaards krygen wel den Nadorſt.

A. Noopt die tot# weêr, 't is quaê dorſt.

Maar is uw keel te droog, verſla dorſt.

Doch zo 't naar quaad is, ik ontraê dorſt.

O dat men ſteeds naar Gods genaê dorſt!

V. Ei luiſter hoe dat oxhoofd Zypelt. -

t_A. 't Is ſchade voor een glas- en pypheld.

V. Hoe heeft die quidam# Verpeutert ?

c A. Hy ſtaat daar om niet eens beteutert,

En acht niet hoe zyn besje kneutert.

Het is als of de kei hem leutert,

V. Weet gy wel raad met dat Gepeupel?

g,4.O ja, maar 't rymwoord is dan kreupel.

V. Laat ooit een exter, dat zy Huppelt ?

A. Een deugeniet is waard geknuppelt,

En dat zyn rug van 't geeſſ’len druppelt.

V. O weg met die verwaten Ruigte.

A. Weg ook, wie over quaaddoen juichte,

En wie een eerlyk man beguichte

V. Kreeg elk van dat bedryf een Afkeer! e-A
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•A. O na bekeering volgt Gods ſtrafkeer.

Dat elk van zonden zich dan af keer',

En tot het kind'renbrood, van draf keer'.

Maar nooit van Jeſus herdersſtaf keer'.

V. Nu geeft de Paus een vollen Aflaat.

eA. Ja, zo men niet van geven aflaat.

'k Raê dat men verkens dezen draf laat.

En dat men voor Gods wan dat kaf laat.

- Ook wraakvergelding aan Gods ſtraf laat.

V. Wat zoud gy rymen op een Netbreuk?

e-A. In alle zonden is een wetbreuk.

V. Dus laad een zondaar op zich Strafſchuld.

. Maar 's Heeren vrye gunſt vergaf ſchuld.

Doch echter blyft noch ſterf- en grafſchuld.

De Heiland ſtierf voor ons op 't Moordhout.

Vertrouw dan hem, die altyd woord houd,

En zig voor eeuwig niet geſtoort houd,

Wanneer men 't pad ter hemelpoort houd.

De bleeke dood is Onverbidd'lyk.

Zy brengt ter Levensbron onmidd lyk,

Dit is een trooſtelyk Geloofsſtuk.

Het is der hemelingen loofſtuk.

De ziel was anders 's duivels roofſtuk.

De byl en beitel maakt een kloofſtuk.

Die werken, eeten wel een ſchoofſtuk.

Gebluſte koolen zyn een doofſtuk

Men kapt wel van het vleeſch een ſtoofſtuk.

. Rym, zo gy komt, eens op een Oorzaak.

Een oorenhangzel is een oor- zaak.

Een predikaatzi is een hoorzaak.

De timmerman gebruikt een boorzaak.

E

#

#
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Het geen vertraagt word, is een ſloorzaak,

Het geen verlokt, is een bekoorzaak.

Een ſcherpe prikkel is een ſpoorzaak.

Maak van een beuzeling geen ſtoorzaak.

V. Ei zeg my ook een rym op Potaard.

A. 't Is dat een wysneus naar een zot aard.

V. Maar zeg my doch, wat is een Wysneus ?

A. Een albediller, en een vysneus.

V. Ik vraag, waar vind men beſt de Wysheid?

A. Zy huisveſt by eerwaarde grysheid.

Doch veil voor wysheid ons geen vysheid.

V. Wat rymt gy# ſchyven Stapelt ?

cA. Dat wel een dief zyn# laê pelt.

V. Wat zoud gy rymen op Verdichtzel?
e_A, Men vind dat in een valſch betichtzel.

Maar 't krygt door waarheid wel verlichtzel.

V. O hoor dien ſnapper daar eens Zwetzen.

A. 't Is of men met een zweep hoort kletzen,

Om and'ren in hun eer te quetzen.

Die zulke wil naar 't leven ſchetzen,

Moet als des duivels krooſt hen etzen.

V. Wat zoud gy rymen op een Kaakſmeet.

e A. Wel, miſt die niet, dan is 't een raakſmeet.

't Is van een toornig menſch een wraakſmeet.

Men voelt ze minder dan een ſtaakſmeet.

V. Maar zeg my, weet gy raad tot Bulten ?

JA. Ik wyz u naar die verkens zulten,

V. Wat kan uw rym doch zyn op Smelten ?

e-A. 't Is quaad gezegt: Loopt voor Sint Velten.

Of ook, de K#r gaat op ſtelten,

Men heet geſneden zeugen gelten. O

p
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Op Domburgs ſtranden graaft men Smelten,

V. Ei hoor daar eens het water Gudzen.

A. Hoos uit met bakken, en met putzen.

Dat zou wel ſchier myn rym verbrudzen.

V. Ik word aan zulk een rym Geërgert.

A. Neen: word gebetert. Wytten verger 't
Ik zeg een vriend, en niet een terger, 't.

V. Wat kont gy rymen tot het Oogmerk ?

A. Dat elk Gods hand en oog om hoog merk',

En van zyn albeſtier 't betoog merk',

Het zy men op het nat of droog merk',

Of op den hemel, en zyn boog, merk!

O dat men op het helgepoogmerk',

En eer de duivel ons bedroog, merk',

Ook eer de tyd ons noch ontvloog, merk',

En ſpoedig op het heilvertoog merk ! .

Ei zeg, wat rymt'er doch op Wildzang ?

. Van Ielyk# ebalk verſchilt zang,

Die voor een# zingt, verſpilt zang,

Een nydig grimmer die bedilt zang,

Als ſtof komt tot geſchrei, dat ſtilt zang.

Zo zult gy niet doen: want gy wilt zang,

En daarom lever ik zo mild zang,

. Een wildzang is maar Wisjewasje.

. Wel zo gy vuil mogt wezen, waſch je.

Gy ziet, daar is een waterplasje.

Ga, haal een droogdoek uit het kasje.

't En ſchaad niet,# die al een lasje.

Hy moet niet dienen tot een dasje.

Ei ſpoel en breng my doch een glasje.

Zyt gy te langzaam, ik verras je

%

X
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Die ſchoenen naar uw voeten, pas je.

Wanneer hy hondſch wilt ſpreken, bas je.

En als gy vetpot ſpeelt, dan bras je.

Wanneer gy ſtraaten ſchrabt, dan krasje.

En maakt gy regenbakken, tras je.

Men ſpeelt op veeltje hier, noch basje.

O zie ! daar is een raar gewasje.

Het is zo zacht gelyk een vlasje.

Men zoeke, dat in geen moerasje.

Een adder ſchuilt wel onder 't grasje.

Steekt deze rymtjes in uw tasje.

V. Ik heb met zulk een rymen Deernis.

-4. De kroeg is 't, daar de biervlieg geern is.

Te meer wanneer daar ook een deern is.

V. Wat kont gy rymen op een Trekleer ?

cA. Het is wel noodig, dat men rekk' leer,

Op dat zo ver als 't zyn moet, ſtrekk' leer,

En dus den leeſt dan overdekk leêr.

Men ſtrykt tot zachtheid wel met ſpek leêr.

Een kaakſmeet geven touwt het bekleêr.

Die wys is, luiſter naar een wekleer.

O d'ondervindings proef verſtrekk leer.

Wat baat het, of# al een gek leer',

En mildheids leſſen aan een vrek leer?

Dat doeniet 't werken door gebrek leer',

En tot bedrog geen ſlinkſchen trek leer'.

Dat elk 't niet vechten met een drek, leer:

Het blyven binnen zyn beſtek leer':

Het buigen van zyn harden nek leer :

Hoe hy moet omgaan met het pek leer':

En 't thuis te blyven van de ſlek leer'.
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XXII. V E RA DE MI N G.

V.

A.
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E zeg, wat rymt er op een Franje ?

LHet gantſche Koningryk van Spanje.

En, wilt gy, voeg er by, Brittanje.

Ook tot een toegift noch, Oranje.

Is iets te na, zo zet het van je.

Maar weet gy wel een rym op Vrankryk ?

Daar zyn de wyngaardbergen rankryk,

En dus van lekk're wynen drankryk.

Dragonders maakten dat een dwankryk.

Louis de Groote had een lank ryk.

De dood beſloot hem in een plankryk,

Als onderdaan van 't ſtof- en ſtankryk.

Wat heeft een Wereldvorſt een krank ryk !

Was hy den Opperkoning dankryk !

Maar valt u ook iets in op Duitsland ?

. 't Is ſchier alom voor bed'laars duitsland,

En daar veel fielen zyn, een guits land.

Daar kryg gevoert word, is 't een buitsland,

't Geen vellen levert, is een huids land,

En omgeſpitte klei een kluitsland

Wat rymen hebt gy doch op Holland?

. O 't zy voor paarden doch geen hol - land.

De grond is voos, dies is t een bol land.

Maar onder d'aarde vind men 't mol- land.

Door 't lange ſlyk op ſlymen, zwol land.

Dus won men als met ſtuk en ſtol land.

Het is een ſchepen - boot -, en jol - land.

En dus door overvloed een vol land:

T t Maar
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. Voorzeker,

Maar door veel ſchattingen een tol- land.

Voor ſchaapen is wel beter wol- land.

't Zy land van wyzen , maar geen dol - land,

Het zy geen drol - land, noch geen grol-land.

't Zy ook geen ſnol-land, noch geen pol-land.

De hexen vinden daar geen kol- land,

Al maken 't katten wel een krol - land,

En in den Maart door lollen lol- land.

De boer bezaait er wel een knol - land,

Het effen went'len maakt dat rol - land.

Schol - water ken ik, maar geen ſchol - land.

Ei rym eens op verdronken Dorpen.

't Geen eerſt de zee had opgeworpen,

Heeft zy daar na weêr op gaan ſlorpen.

Maar weet gy wel een rym op Vriesland?

VE# is geen vies land.

Om vryheid was 't een zwaard- en ſpiesland.

Door 't droogen van de diepte wiesland

Dus wierder graanland van het bies- land,

Die goede weide van het liesland.

De zee verſlond tot groot verlies land,

Daar wel voor heen de wind doorblies land,

Dat ongebouwt ligt, is dan dries land.

't Is voor die daar komt woonen , kies - land.

Doch ook voor onvernoegden kniesland.

Het is voor leeuwen daar geen briesland.

't Is voor die ſnuifjes nemen, nies- land.

't Is 's winters overal in vries- land.

Maar zeg, wat rymt gy op den 7ſſel?

Die vloeit by Kampen, niet by Ryſſel.

Het ſtyfſel is in kromtaal ſtyſſel. D

at
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Dat achten Zeeuwen niet een kryſſel.

V. My dunkt dat hier uw rymen Coodbraakt.

-4. 't Was deugd, als gy aan armen brood braakt.

't Verſchoont, indien gy wet uit nood braakt.

V. Zie, op den toren ſtaat een Weérhaan.

A. Die wyſt de winden en het weêr aan.

Vermits hy is een wend- en keerhaan.

V. Maar hoor eens hoe het ſpeelwerk Beyert.

-4. Wis af uw mond, hy is beëyert

V. Hoort gy die beeſten daar wel Bulken ?

vA. Ik hoorde giſtºren even zulken.

Men vaart wel over zee met hulken.

Een ſtiertje noemt men ook een bulken.

Gelyk een kleinverſtandje, ſulken.

En 't vrouwenkapzeltje dus, hulken.

Wilt gy noch meer, zo ſchryft een nulken.

V. Maar zie eens hoe die ketel Borrelt.

A. Het dood lyk onkruid word gekorrelt.

V. Wat zoud gy rymen op het# ?

vA. Daar kan geen tyd zyn, dat men bluſſ' kruid.

En yder hoed voorzichtig dus kruid'. -

Zeg dat de kruyer deze bus kruyt.

Is 't nu niet, dat hy die dan flus kruyt.

V. Wat kont gy rymen op den Bodem ?

JA. Zal 't dicht zyn, overtrekt met lood 'em.

Die graag een gaſt zou hebben, nood 'em.

Hy komt, verzoekt gy op de zood 'em.

Maar ſchaf daar by ook ſaus en brood 'em,

Is 't kabeljau, zo diſch de moot 'em.

Meſt gy kapoen of haan, zo dood 'em. -

Maar ſchenk ook wyn, 't zy wit of rood, 'em.

T t 2 Komt
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Komt hy niet tydig, zend een bood 'em.

Daar is noch viſch, noch vleeſch, noch Groente.

Wie zag zyn leven zulk gedoente?

Men ſpreekt zo veel nu van Geſtempelt.

Ik hoor al dikwyls in den Tempel 't.

Misbruikt men 't, wys dan van den drempel 't.

Wat bragt by menſchen eerſt den Oorloog?

De Duivel, die voor Evás oor loog,

En dus zyn leugenkind'ren voor loog.

't Is van zyn zaad, wie op zyn ſpoor loog.

Hoe dwaas was die voor Gods gehoor loog!

De vrucht was broedermoord van Kain.

. Zyn weg ſlaan veele noch hem na in.

Waar uit quam eens de groote Zondvloed?

Uit wolkenwater, en uit grondvloed.

Gods lang getergde wraake zondvloed,

En op de hoogſte bergen ſtond vloed.

Maar Noach zat doe droog in d' Arke.

gºt. Wat leefde, voer toen in # barke.

V. Wie redde Moſes uit zyn Kiſtje ?

A. Des Konings dochter. Wel dat wiſt je.

Meent gy een ander, gy vergiſt je.

Zo gy de plaats wilt zoeken, 't miſt je.

Zeer nut was hem zyn zuſters liſtje.

V. Wat volgde Joſefs Droombeduiding?

J4. De zek re komſte van 't beduid ding.

V. Wat quam als Faro 't hart Verhardde ?

JA. Dat God door plagen hem benardde,

Vermits hy dus Gods gramſchap ſarde,

En bruſk zyn laſtermond op ſparde.

V. Het water quam hem Overzwalpen.

%
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A. Doe baatte geen geſchreeuw, noch galpen,

Of hoe de paarden mogten ſtalpen.

God gaf zyn Wet met Hemelſtaat zi.

Een voorrecht van de Joodſche naatzi.

Schoon ik dat volk verhard in 't quaad zie.

Ach ! Israël was Wederſtrevig.

O ja: hun nek was ſtyf en ſtevig.

Doch dat ontſtak Gods gramſchap hevig.

Wat zag Gods yver menig Stoorbeeld

. Hun ſtraffe dient ons tot een voorbeeld.

Wat volgt er op der menſchen Afval ?

. Dit E# van oude tyden af al.

O dat men nimmer van God afvall'.

Of anders nadert 's Heeren ſtraf al.

Ziet toe dat niemand in Gods ſtraf val !

Op dat men niet in't hellegraf vall'.

Of in den vuurgloed met het kaf vall'.

Maar, quam# God vergaf al.

V. Weet gy wel eenig woord op Boezem ?

g24. Zo 'k ymand ſchade doe , 'k vergoé z 'em.

Als 't in myn magt is, ik verhoê zº em.

V. Wat rymwoord vind gy op een Schoorſteen ?

g24. Ik neem er ſlechts van 't allervoorſt' een.

Draagt die 't gebouw, dan is 't een ſchoorſteen.

V. Een ſter is grooter dan den Aardkloot.
eA. Men kent die door een hemelkaartkloot.

V. Wat zoud gy rymen op het Sterlicht.

e-A. 't Is klein, om dat het van zo ver licht.

De meeters raken in de wer licht.

De noordſter geeft die hemelher licht.

V. Daar ſpert'len viſſchen in het Wernet.

gºM.
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. Een kaars van ver vertoont een ſter net.

My dunkt dat u die plas Belemmert.

Zou die niet diep zyn ? Vraagden zwemmer 't.

Wat zoud gy rymen op Begoochelt ?

'k Weet dat by u een klaar betoog geld,

En dat daar toe ook oor en oog geld,

Schoon dat altoos niet even hoog geld,

En ook wel voor de daad gepoog geld.

'k Mag lyden dat het by gedoog geld,

Mits dat geen tong, die valſlyk loog, geld,

Hebt gy een rymwoord op Gewiſſelt?

O ja, en net genoeg bediſſelt.

Kont gy ook# op Gemorſelt.

Ook ja : maar hoor niet al te korſel 't.

Smert u een angel, wyt de horſel 't.

Wat zoud gy rymen op een Krankhoofd?

. Hy die geen moor is, heeft een blank hoofd.

Een haazenwindhond heeft een lank hoofd.

Dat is niet dik, maar 't is een rank hoofd.

Al valt het moeilyk, rym op Kuchen.

Daar by voegt ouder lieden kruchen.

Wat könt gy rymen op een Braambos ?

Dat is voor 't oog geen aangenaam bos,

En om te wandelen geen bequaam bos.

Maar hoor wat wantaal braakt die Vuilbek.

. Ja, beter klank komt uit een uilbek.

Men heet ook op zyn boerſch een muil bek.

. Wat zoud gy rymen op een Schandvlek?

. Die is een huis-, of kerk, of landvlek,

Een zedenſmet, en een verſtandvlek.

Veel eer genas men wel een brandvlek.
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O wierd men om een ſchandvlek Schaamrood !

Dat 's om wat ſchand'lyks een bequaam rood,

En in Gods oog een aangenaam rood. -

Wierd Babels Hoer eens om haar kraam rood !

En wierd zy om haar vuile blaam rood !

In d Almanach ſtaat Heiligen naam rood.

Gekookte kreeften zyn al t zaam rood.

V. Hoe vind gy doch u nu Gemoedigt ?

Een aardig rymer maakt een goed dicht,

Zo hy zig niet te zeer en ſpoedigt.

'k ſcheid uit, op dat ik my niet moê dicht.

V. Wel heeft uw# Uitgekramert ?

A. In ſmedenwinkels word gehamert,

En by de hakkelaars geſtamert.

't Ondeugend vrouwmenſch zit gekamert.

Het quaad word wel te laat bejamert,

De ſtraf vergeld dan den beraamer 't.

Ei hoor eens hoe die muis daar Ritzelt ?

Geen nood! Hoe zit gy zo en writzelt?

't Is of gy bang wierd, want gy Aarſſelt.

Weet dat myn mond niet na wat raars helt.

Maar dat wel luſt naar lekk're baars helt,

En in 't gekookte naar wat gaars helt.

Maar in de dranken naar wat klaars helt.

De looper is geen aarts, maar aars helt.

Die tandeloos is, byt met Bribbels.

Men vind by kind'ren veel geknibbels.

By vlooyenvangſters veel gewribbels.

By wederſtrevers veel geſtribbels.

En by bedillers veel genibbels.

Maar weet gy wel een rym op Sauce ?
A
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A.

V.

A.

V,

A.

. Geen

Is u de beet te hard, zo kauw ze.

En als de rug u jeukt, dan krauw ze.

Het verken ſlobbert uit den Zwyntrog.

Ik doe niet meé : ik laat het zyn trog.

Een drooge muizenkeutel ſchynt rog.

Gy ziet, met oorlof daar een Pispot.

O niemand wil hem tot een dispot.

Doch zy verſtrekt wel tot een mispot.

Wat rymzel paſt er op een Moespot ?

#, maar die met den droes ſpot,

En dronkaard, die door kroes en roes ſpot.

Ei ziet gy wel, daar hangt een Weérglas?

Dat is door ſchenking een vereerglas.

Het is gemaakt van wonder teêr glas.

'T is broos, betrouw niet al te zeer glas:

Want quetſt het u, het is een deerglas,

En zo bedriegt zyn 'eigen Heer glas.

Dus is ook 's werelds pracht en eer glas,

En als een looper, wel een keerglas.

Bedroog door waan en ſchyn wel eer glas,

Neem tot uw herteſteun niet meer glas.

Want nooit voldoet aan 't zielbegeer glas.

Maak dus het weêrglas tot een leerglas.

Daar kruyt men op de ſtraat een Sluitbag.

't Kan zyn een ſuiker- of een kruidbag.

Geſteenten dienen tot een Bruidbag.

Maar rooft men die, dan is 't een buitbag.

Gints komt ook ymand met een Schootſvel.

. Geen Chriſten vleeſch ſteekt in een Joods vel.

Wie leeft, dien nooit de pyl des doods vell.
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XXIII. VERA DE M IN G.

Vr at dunkt u, zeg my 't, van dien Roskop?"ZW Zyn hoofd is# dan een oskop. 'p

De kleur gelykt wel ſchier een voskop.

Ik acht hem voor een rechten loskop.

V. Hy ſtaat by my te boek voor Snoesh aan: '

UA. Men zag een moor wel voor een droes aan.

O gryp doch niet te veel den kroes aan,

Of anders dronkt g: 'er licht een roes aan.

V. Daar loopt er een, die zoekt een Schuilhoek.

AL: De jongen prat daar in een pruilhoek.

Hy maakt hem tot een quyl- en huilhoek.

Ga, kryg den bezem : 't is een vuilhoek,

Slechts# tot een ſchoe- en muilhoek.

Ei kyk! daar draagt er een een Geldzak.

. Ik rym daar op wanneer ik ſpeld, zak:

Een geldzak is wel een geweldzak.

Daar hangt een mantel aan den Kapſtok.

Die dient niet tot een vliegenlapſtok.

Een wandelrotting is een ſtapſtok.

Daar men 't gelag op kerft, een tapſtok.

Ik heet een zweepſteel wel een klapſtok.

Men draagt meeſt in den dag een Nachtrok.

't Is wcefzel, maar geen ſchaapenvachtrok,

Daar niemand mede naar de wacht trok.

Ze dient aan ſlachters tot geen ſlachtrok:

Noch aan geen voerman tot een vrachtrok:

Veel min den jager tot een jachtrok:

Maar wel aan Heeren tot een prachtrok.

VV Doch

:

%
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%

Doch 't is ook een gemeenedragtrok.

Wat kont gy rymen op een Koffer?

Ik word in rymverzinning doffer,

En in het vaardig dichten ſloffer.

Een groote pocher is een poffer,

En die ter nederſtort, een ploffer.

Daar gaat een jonker met een joffer.

Dus paſt by een duivin een doffer.

O ga niet by den Paap ten offer,

Of gy behaalt zeer weinig lof'er.

V. Zie daar den ſleutel van de Kleérkas.

#

%

Die kan my dienen, geen geweerkas.

Maar zet m 'er boeken, 't is een leerkas.

Wat zoud gy rymen op een Broekband?

Die touw van nooden heeft, die zoek band.

Men haalt wel ergens uit een hoek band.

De boekverkooper maakt een boekband

Van perkement, doch van geen doekband.

Ziet gy dien ring, waar door men Trukkelt ?

Dit maakt nu dat myn rym hier ſukkelt.

Uw rymen was voor heen wel Vlugger.

't Schort aan uw vragen, is dat ſtugger.

Gy ziet in lichte ſtof my ſnugger.

't Is deugd in menſchen, zyn zy Spraakzaam.

't Is deugd in honden, zyn zy waakzaam.

Gezelſchap komt wel tot vermaak zaam.

Maar zet de hoeren aan de kaak zaam.

tºe honden vallen ook wel Bitzig.

. Ik zwyg van hitzich, en van ritzig.

Dog noem ik t, niemand belge dit zig.

Hy die zich meeſter is, bezit zich.
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V. Wat zoud gy rymen op een Heuvel?

A. Zet op uw hoofd geen narrenkeuvel,

En neem voor kovel dat niet euvel.

Of wilt gy, dat myn rym hier ſneuvel' ?

V. Geſchied uw rymen niet uit Quaadheid?

eA. Myn vriend, het ſtrekt u niet tot ſmaadheid,

Het zy in vroegheid, of in laatheid

De veelvraat ſlokt met onverzaadheid.

De mot brengt in een kleed doorgaatheid,

V. Wat rymt gy op het Ongerymtſte ?

A. O daar toe dient my het beſlymtſte.

't Gemaaktſte lemwoord is 't gelymtſte.

De witſte velden zyn 't berymſte
-

V. Men binde zich aan nette Dichtmaat.

A. 't Gehoor is d'allerbeſte richtmaat

Gods wet is een volmaakte pligtmaat.

V. Men houd daar naar zyn gangen Richtig.

A. O dan gedraagt een menſch zich pligtig.

Daar toe is al t bedryf opzigtig.

Des Heeren ſchaal is evenwigtig.

En onze dagen ſnellen ſchichtig.

V. Bekroont het einde 't werk, 't is Wenſthlyk.

A. Maar onvolmaakt te zyn, is menſchlyk

De ſchoonſte bloemen zyn verſlenslyk.

Maar eeuwigheid is onbegrenslyk

v. De Rechter ſpoed zich tot zyn Komſte.

A. Ach merkte dit ook d'allerdomſte !

Zyn oog ontmaskert de vermomſte.

De booſte ſtaan dan d'allerſtomſte.

V. Hoe ſchaamteloos is 't hoeren Voorhoofd!

A. Vergeefs is 't val: van een moorhoofd.

V 2 V.

4.
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2

V.

V.

De harde nek wil zich niet Buigen,

O liet zich yder overtuigen!

Hy zou vertrooſtings borſten zuigen.

Ei zeg, wat weet gy tot een Middel?

De kramer bruikt, meer dan de ſmid, d'el.

Daar heb ik noch een lange Neſtel.

Ik meet die. Zie ! dat is de zeſt 'elj

Maar dat is ook de leſt en beſt'el.

't Belet niet dat de vogel neſtel'.

Wie hoorde zulk een koddig Rymſlot?

. Men ſtel het by een knoeyers lymſlot.

Wat meent gy ? Is u dat Geoorlooft ?

Ik volg hem na, die 't rechte ſpoor looft.

Maar niet den Paap, die in zyn choor looft.

Wat zoud gy rymen op een Handſchoe?

Een muispoot paſt geen elefants ſchoe.

Verſmaade weeuw trok uit een ſchandſchoe.

De juffer draagt een goudekantſchoe,

En ik, ſlechts een gemeene trantſchoe,

Die ſluit door gespen, maar geen bandſchoe.

Zeg is een heete plaat geen brandſchoe?

En is het kaakebeen geen tandſchoe?

Wel, ligt er op dat bed geen Peuluw ?

Ik zie, veel liever dan den beul, u.

Wyk van myn koolen, of ik ſmeul u.

En wacht ook op een brug of heul u.

Hoe ſtaat die quylbab daar en Zeevert !

'k Gis dat hy op dat hoentje levert.

Is 't u geſchonken, dank den gever 't.

Ik heb myn rymen u gelevert

Is 't niet genoeg, zo vraag den wever 't,

Ve
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V.
Dat hoen is ſchoontjes Opgepeuzelt.

A. 'k Eet liever, dan wat verkensreuzel, 't;

V,

V,

V,

V.

Gelooft my vry; 't is niet gebeuzelt.

Hy zal 't bevinden, die 't doorneuzelt.

De Zeeuwen praten van gefreuzelt.

De tafelgaſten waren. Veertien.

. Al wie zich overkropt, het deert dien.

Wie 't ondervonden heeft, het leert dien.

Is ymand van gezag, men eert dien,

En is hy nuttig, men begeert dien :

Maar zo hy nadeel doet, men weert dien.

Indien hy weg is, men ontbeert dien.

Al wien God lief heeft, hy bekeert dien,

Zyn Geeſt en Woord regeert en leert dien,

Die zyn verbond met eede zweert dien.

't Betaamt niet dat men ſmult en Smokkelt.

't Verquiſt wat ſpaarzaam was geſprokkelt.

Dus word het goedje ras verbrokkelt.

Ontzeg dat, word gy aangetokkelt. .

Wat doet de dienſtmaagd met dien Hutspot?

Zy kookt hem , maar niet in een gruts pot.

Hoe ſtaat zy zo by 't vuur en Futzelt.

- Zy heeft den pot eens omgehutzelt:
IV,

Hoe laat zy daar die kaars zo Bernen?

Zy moet daar naaden by ontternen ,

En 't afgehaspelt kluwen twernen.

Zie die boerin eens boter kernen.

Men kraakt de nooten om de kernen.

Hoe komt dat boek zo vuil Bevingert ?
• Dat is van dat het ligt en ſlingert.

O geef aan lezer of aan zinger 't.
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V. Men ſchept den viſch op met een Schuimſpaan.

c A. Een delver kan niet zonder duim ſpaên.

Hy kan in modder noch in ſchuim ſpaén.

O laat hy met een goede luim ſpaen ,

Op dat zyn luiheid niet verzuim ſpaên.

De honger doet wel om een kruim ſpaên.

Die niet beperkt is, kan in 't ruim ſpaén.

Hoe ſtaat die kinkel dus en Grinnikt ?

. Het is om dat dit paard zo hinnikt.

Hy lacht wel geerne, die zich Kittelt.

. Die dient wel zomtyds gekapittelt.

Maar dikwyls acht hy niet een tittel 't.

Ei let eens hoe die jongen Grinkelt.

Het is om dat zyn hoep zo rinkelt.

Ei zie eens, hoe begaapt die kinkel 't.

O hoor eens hoe het daar ſcherminkelt !

Want men verbergt in hoek noch winkel 't,

Men vilt wel paling, ſchoon die krinkelt.

Daar komt een ander met een Blaasprp.

. Een jongens tromper is een raaspyp.

Neem af den hoed, gy plompe Bottert.

Fluks wiſch den neus, hy is verſnottert.

O maak hoe langer niet hoe zotter 't.

Maar kyk eens hoe die ſpringer Buitelt.

Wat is hy bly, die ryken buit telt!

O zie waar gy uw geld voor uittelt.

Wat doet gy, dat gy 't aan een guit telt,

Niet waardig dat men hem een duit telt.

Maar dat men roeden op zyn huid telt.

'k Wil dat men d'uurſlag by 't geluid telt,

Ik zeg u, dat myn ooge Schemert, e-4
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A. Is 't raar, verhaal een nieuws vernemer 't.

%

%

V

Maar ó vertel doch aan geen teemer 't.

Ei voel eens, hoe myn herte Popelt ?

Nooit. deê dat te Konſtantinopel 't.

O zyt gy niet beducht voor Onraad?

Wie wyzen vraagde, die gewon raad.

Kon ik het helpen, ik verzon raad.

By God is, als de Wysheids Bron, raad.

Wat andwoord gy doch op myn Twyfel?

By dobbelaars is veel getryfel.

Maar ik en hou van# geryfel.

En laat voor ſlangen het geſyfel.

By booze wyven is 't gekyf fel.

By marketenters word Gezoetelt.

UA. Het lieve kindje word getroetelt.

Dat had by na myn rym verhoetelt,

En met een kreupel woord bezoetelt,

- Wanneer men 't tot voldoening toetelt.

V.

A

Maar rym my wat op 't woord Gebagger.

. Een bierverkooper hiet een plagger..

Is 't aan den dyk, dan waait de vlag 'er.

Men vind van allerhande ſlag'er.

Al wat 'er opgedaan was, lag 'er.

Wie geld heeft, drinkt zo veel hy mag 'er ,

En dikwyls zit men in 't gelag 'er.

Een dronkaard zit wel nacht en dag 'er.

Dan geld geen reden noch ontzag 'er.

V.

A.

Men hoort van wysheid geen##
O wacht u doch voor ſtoot of ſlag 'er.

Wat zoud gy rymen op een Lacher?

Is niet een bedelaar een pracher? D

3a.T
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Daar komt een Jood', op dat hy ſchacher'.

V. Wat kont gy rymen op een Strykſtok?

A. Die is zo lang niet als een pykſtok.

Een boeren kloet is recht een ſlykſtok.

V. Maar zie, daar toon ik u een Kleérſtok.

e A. Die dient tot ſchepter, noch regeerſtok.

%

Hy kan noch

H n zou te lomp zyn tot een ſpeerſtok.

# tot verweerſtok,

Of tot een booze honden keerſtok:

Want treft hy, 't is dan een bezeerſtok.

Maar is hy vet, dan is 't een ſmeerſtok.

Hy zou te lang zyn voor een Bezem.

Zo ik een korter wiſt, ik wees 'em.

Als gy een Bibel hebt, zo lees 'em.

Zo ymand krank is, God genees 'em.

Hy draag zig lydzaam, en hy vreez'em.

Dan treft de roede maar in 't vlees 'em,

En was 't hem beſt, gezondheid rees 'em.

Dien God ontſchuldigt, wie verwees 'em?

Des Heeren vrygemaakte prees 'em.

Vertrouw de weduw en de weez 'em.

Maar wie gaat vry, bedoelt Gods pees'em ?

Giet oly by dat drooge Lemmet.

. Hebt gy een knecht gehuurt, zeg hem 'et.

En vloeit er al te veel, zo ſtrem 'et.

Hebt gy een dier, dat wild is, tem 'et.

Zo 't uit zou breken, dan beklem 'et.

Wilt gy iets zeker doen, beſtem 'et.

Die ſchipbreuk lyd, en kan, ontzwem 'et.

Het kind ſchreit: hoor met luide ſtem 'et.

XXIV.



R Y M P R O E V E. sº

XXIV, V E RA DE M IN G.

V. IË zie daar op den diſch een Kruimel.

A. J 1O dat ze niet ter aarden tuimel',

Maar dat men boter daar op duimel'.

V. Wat zoud gy rymen op een Gaffel?

A. Gods vyand ondervind zyn ſtraf fel.

Wat ſtaat hy op een gladden afhel!

V. Gy ſtaat wat met dat woord Bedremmelt.

g24. Tot boter word de room geſtremmelt.

De dichter wil wel, dat men hem meld.

V. Dat zou viellicht uw rym Verbrodden.

cA. Ik laat my niet zo licht bedodden,

Zo lang # vodden heb, en todden.

Men maakt van zulk een tuig wel dodden.

V. Is dat geen rymzel Uitgemergelt ?

JA. 'k Weet dat wel meeſt, wat komt van ver, geld,

Doch dat by 't zonnelicht geen ſter geld.

Geſtrande goed'ren geven berggeld.

Lyd op die klip uw rym geen #ircus,
en hoort niet dikwyls van een klipbreuk.

Maar zorgelyker is een ribbreuk.

Het oude hemd lyd wel een ſlipbreuk.

Daar loopt een jongen met een Hoepel.

Men vind wel kerken met een koepel.

Daar ſpeelt een ander met een Trekleer.

Schoemakers tand is wel een rekleer.

Ik ſpaar, eer dan ik door gebrek leer.

O luiſter vlytig naar een wekleer,

Op dat men u doekwys geſprek leer'.

X -

%

%

O
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ſ

%

- O dat u 't voorbeeld van den vrek leer'.

Of 't quiſten van den lekkerbek leer'.

De loon, dien zonde krygt, verſtrek leer.

Doch 't is vergeefs, dat men den gek leer'.

Maar luid dat rymen niet wat Stootig?

. Het vloeit niet altyd even ſchootig.

Wie rymt'er op een driehoek klootig?

Ik ben met jongens niet meer kootig.

Zie daar een lapper, met zyn Elſſen.

Men naait daar ſchoenen meê, geen pelſſen.

Een elſſen maakt men van geen Elzen.

Een liefdeteken is omhelzen.

Ik zie daar op de lei een Griffy.

Men zegt van 't ſtinkend krengenrif, fy!

Men ſleept die aazen naar het Rifveld.

Daar ſcheerling groeit, is een vergifveld.

Die jonge ſtam is tyd gegriffelt.

. Wat zoud uw rym zyn op een Veelvraat ?

. 'k Zou zeggen, ſlok niet al te veel, vraat,

Op dat gy deze ham niet heel vraat,

En by het vleeſch noch zo veel meel vraat.

't Was ſchande, zo gy 't door uw keel vraat.

Genoeg is't, zo gy maar een deel vraat.

V. Ik eiſch nu rymen op dit Strykleer.

e_A. Weet, dat ik van geen zwyn muſyk leer,

Noch ook te wroeten in het ſlyk leer:

Maar dat ik, hoe ik 't quaad ontwyk', leer.

O dat met my dit arm en ryk leer',

En dat Gods Geeſt ons al gelyk leer!

V. Begaat gy in dat rym geen Misſlag ?

•A. Wanneer ik tref, dan is 't een wisſlag.

De
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De blinde kolvers doen een#

Daar vliegen vonken van een ſmisſlag.

De middaguurklok geeft een disſlag.

O dat de roê eens in de pis lag! "

Weet dat ik met der Paapen Mis lach.

V. Uw drollig rym maakt dat ik Grimlach.

A. Mach lyden dat men om een ſim lach':

Ja dat men om zyn eigen ſchim lach:

Maar nimmer, dat men om het ſlim lach'.

En tot geen zot geſchater klimm lach.

V. Gy hebt my daar wel Opgeſolfert.

•A. De vraat heeft alles ingeſcholfert -

V. Maar ziet gy wel wie daar zo Pinkoogt ?

e-4. 't Is wyl hy in het zongeblink oogt.

V. Wat zoud gy rymen op een Slypſteen ?

•4. Zo gy wat hards wilt voelen, gryp ſteen.

Wanneer die klemt, dan is 't een nypſteen.

Daar vocht door heen dringt, is een zypſteen.

Men bakt van pypaard wel een pypſteen.

V. Dus rymt gy wel alleen op Twintig

eA. O zie ! wat is dat hout daar ſpintig ?

Mag ik beïnt niet noemen ##
V Dier maaten rymt gy wel op Duizend.

e-4. Het windje blaaſt in 't loof al zuizend'.

Het water gudſt om laag al bruizend'.

De kat vangt haaren koſt al muizend'.

En aapen doen dat ook al luizend'.

De ſlagter velt den os al kuizend',

De ſtamper plettert al vergruizend'.

Beſpot doch niemand, hem verguizend'.

Men neemt zyn goed'ren mee, verhuizend',

X x 2 V.
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V. Maar dat geſchied niet in den Sterfdag.

A. Die is het eind van 's menſchen zwerfdag.

En 't is dan yders groote kerfdag.

Van hel of hemel een verwerfdag.

Van al het ondermaanſch een derfdag.

Maar voor de vrienden is 't dan erfdag.

V. Ons lichaam is een Tabernakel.

A. O zo die breekt, 't is geen mirakel.

Dat weert geen zalf, noch theriakel.

Men hyſt # zwaar is, met een takel.

Ik kreun my niet aan wat gekakel.

't Is niet al wat men zegt orakel,

Hoe liſtig men dat zamenſchakel',

Of hoe men 't leugenſchip toetakel'.

Daar is in valsheid ook een ſchakel.

V. De leugenaar is een Bedrieger.

A. De Satan is een helkinds wieger.

Een laſterſmeeder is een lieger.

Wat dekt het vygenloofden drieger?

Ras ploft een al te hooge vlieger.

V. Ei zie eens hoe die heining Waggelt.'

A. Dus wint de timmerman een daggeld.

V. Dat rym is kreupel, 't dient Verbetert.

e-A. Ik laate voor den beter weter't.

Zie wat ik hier heb: 't is gevetert.

V. O zie wel toe, daar vliegt een Sprankel.

e-A. Ik hou my vaſt, wanneer ik wankel.

V. Ziet gy die lakens op een Stapel?

e-A. Wat is de wever lang en ſchrapel!

V. Weet # wel eenig rym op Beurzen ?

A. Geen buidels, maar wel vrouwen keurzen.
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V. Kont gy wel rymen op een Hoerhuys ?

A. 't Is voor de jongheid een vervoerhuis,

Het word al dikwyls een beroerhuis,

En door een ſnood geſpuis rumoerhuis.

Dus houd de dochter, als de moêr, huis.

Doch 't zy geen borger-, noch geen boerhuis.

O hield nooit ymand met een hoer huis!

Bedenk, hier boven is een loerhuis,

Al houd God boven ſterrenvloer huis.

V. Dus lyd de ziel en buidel Schipbreuk.

A. Ja: op den dobbelſteen ook klipbreuk.

Des zomers ſtinkt wel vuile ſchipreuk.

V. Gy rymt dus op dat woord wel Schielik.

A. Voorbaarig oordeel wederhiel ik.

Door onbezonnen loopen viel ik.

Wanneer ik op myn knie lig, kniel ik.

Maar#van wie leeft, ontziel ik.

En 't geen ik niet vergat, onthiel ik.

V. Wat rymwoord is'er# op Weeldig ?

A. Ik andwoord hier op zinnebeeldig.

V. Dat zeggen ſchynt wel Twyfelzinnig.

A. Myn eigen zelven ken ik innig.

De deugd en ſchoonheid zyn aanminnig.

Maar magre vlooyen byten vinnig.

V. Men ſpeelt op 't Schouwtooneel een Treurſpel.

UA. 't Is, zo men 't wel beziet, een leurſpel.

Zie dat geen gauwdief u de beurs pell'.

V. Wat maakt dat guichelſchuim Grimmatzen ?

-A. Het volk vergaapt zich aan die fratzen.

O wacht u van der katten kratzen,

En meer van die de menſchen matzen,

- - V,
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V. Ei koop my op de markt een Kermis.

A. Verwacht gy koek, dan zyt gy ver mis.

Ik kom niet daar zo veel gezwerm is.

V. Ik geef u in de plaats weêr Dubbel.

A. Men zegt voor ſtruikel ook, ik ſtrubbel.

V. Maar neem eens dat ik zeid': Ik Strompel.

A. Weet dat ik op myn rymkruk hompel.

O dat men ons niet overrompel',

Noch in het water onderdompel',

Zie dat het vuur dat leêr niet ſchrompel'.

V. Wat zoud gy rymen op een Schenkel ?

A. Men heeft daar onder aan een enkel.

Die is er dubbel, dus niet enkel.

Luſt u noch moeskruid ? hier is venkel.

Het regent, want daar valt een ſprenkel.

Geen naan paſt by een langen ſchrenkel.

V. Kont # wel rymen op een Perſik?

A. Als ik ik kan niet zeg, dan ſchers ik.

Als ik de druiven druk, dan pers ik,

En door een koele teug ververs ik.

Dien 'k in den weg ben, hem verdwers ik,

Zo 'k op myn tanden byt, dan kners ik.

Maar zeg, wat rymt gy op een Vuilik ?

Het geen ik morſſig maak, bevuil ik.

Wanneer ik iets vermangel, ruil ik.

In harde regenvlagen ſchuil ik.

Als ik een bakker ben, dan buil ik.

Als ik myn zin niet kryg, dan pruil ik,

En als ik jank en kryt,# huil ik.

V. Wat zoud' gy rymen op een Knapzak ?

A. Hy is den reizer tot een hapzak

Maar

%
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ras. Maar is hy ſchaars, dan is 't een krapzak.

J Hy kan niet dienen tot een papzak,

Noch tot een Juffrouws tuil- of kapzak.

Doch beter was die noch een lapzak.

V. Wat maakt men van een zaak wel Ophef?

eA. Dat ymand hoog zyn eigen pop heff”.

Ja wel tot boven op zyn kop heff'.

'k Mag lyden, dat hy die ten top heff".

De koeken ryzen van een drop hef.

Wel dat den wind en waan zyn krop heff”.

V. Maar zeg, wat rymt 'er doch op Dubben ?

AL. Dat koſt geen lang bedenken, lubben.

Men doet dat viſſchen niet met ſchubben.

V. Daar trekt men in de ſmis den Blaasbalg.

A. Een ſtoute jongen is een raasbalg.

Een ſlokop is een brood- en kaasbalg.

Een villers hond is recht een aasbalg.

V. Wat zoud gy rymen op Borduurſel,

gºA. Ik weet niet anders dan wat ſchuurzel.

Of houd gy meerder van bemuurſel ?

V. Wat rymt er op het woordje 'Plukſel?

g24. Men kan dat vinden in het drukzel.

Blanketzel is een hoerenſmukzel.

V. Maar vreeſt gy niet? Hier komt Beſchimping.

gºd. Ik weet noch krimping, en beglimping.

V. Wat ſtaat geſchildert op die# ?

g24. Maak geen geruifel, noch geſchuifel.

Het is een Paap met zyn kaſuifel.

V. Wat kont gy rymen op een Garve ?

JA. Vraag dat een langtong met zyn larve.

V. Wat drinkt gy liever, wyn of Scherpbier?
A.
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A.

%
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. Geef van uw beſte t

'k Hou van geen zuur, maar wel van zerp bier.

Wil ymand dwaas zyn, die verwerp bier.

V. Wie heeft dat garen zo Getwerent ?

A. Wilt gy dat weten, vraag de deren 't.

Ik vraag, waarom dat paard zo zeer rent?

Is 't hollen? Ja: de menſchen keeren 't.

En zy, wien 't eigen is, begeeren 't.

Maar zie, daar ſtaat een beeld van Marmer.

Een bed'laar is, ſchoon armer, warmer.

Dat ondervind ook een omarmer.

Wat rymt gy doch op Ingezamelt ?

Dat# ik####

Maar zeg, wat rymt'er doch op Zwartzel?

Ik weet niet anders dan wat hardzel.

De pot loopt over, #? het Dekzel.

ee een trekſel.

Men eet wel haazen met doorſpekſel,

En ſluit de fleſſen met bepekſel.

De chits is goed tot overtrekſel.

Wat kont gy rymen op een Bakſel?

Men kapt een ſchaapskerwei tot hakzel.

Chimeeſen maken veel verlakzel,

't Geen vaſter hecht dan ſtyfzelplakzel.

Ei zie, wat hangt in 't# Spinrach.

Daar weeft geen ſpin voor klapſters kin rach.

En voor haar mond komt al zo min rach.

'k Beryme tot geen beter zin rach.

Wat zoud uw rymwoord zyn op Oxel ?

. O wacht uw zelven voor verlokzel:

Maar werp aan hoendren toe dat brokzel.

XXV.
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XXV. V E R A D E MI N G.

V. Ik wil wat hooren op een Weerhaak.

A. JI Weet dat ik na 't begeerlyk zeer haak,

En na 't beminlyk is, te meer haak:

Waarom ik vuurig naar den Heer haak,

En ernſtig naar de rechte leer haak.

Weet dat ik naar genaad en eer haak,

En naar het eens genoten weêr haak.

Ook mee naar 't geen ik noch ontbeer', haak.

't Is waar ik na met zielsbegeer haak,

Die naar een zaal'ge wiſſelkeer haak.

V. Spreekt gy van ziels of lichaams Rykdom?

JA. Die eerſte meen ik, of ik blyk dom.

Wat wroet men in het aardſche ſlyk dom?

Zy die dat doen, zyn al gelyk dom. . .

Dus vind men menig, arm en ryk, dom.

't Word koud, en men behoeft een Moffel.

. Ik haal tot rym des Paus pantoffel.

Het graan verſchiet men met een ſchoffel.

Ik geef een roffel toe, en troffel.

. Wat rymt gy op een Paapen Mutze?

. Wel, doop die in een ſchippers putze.

Of, die 't niet lyden wil,# ZC,

Indien gy pruimen wilt, zo ſchud ze.

De heining valt ſchier, onderſtut ze.

Hoog tyd is 't, dat m er wat aan klutze.

Maar zachtjes ! ſtoot uw hoofd geen blutze,

Op dat u dit niet gantſch onthutze.

V. Wat zegt gy my doch van het Pausdom?

Y
y e-A

3.

2%
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•,

A. 't Beſtaat uit Heidendom en Smausdom.

V. Wat kont gy rymen op een Speelpop?

A. Een ouwel is der Paapen meelpop.

V. Maar is er wel een rym op Brilglas ?

A. Het is een neus- en niet een bilglas.

De Spanjaards maken dat een grilglas:

Wyl yder op zyn neus daar wil glas.

O# den zuiper zyn verſpilglas.

Het is den bever tot een trilglas.

Maar ik hou met myn handen ſtil glas.

Wat zegt# my van dezen Zwelger ?

Hy is een drank- en zielverdelger.

Wie is om zulk gedrag geen belger?

Men vangt wel paling met een elger.

Wat hebt gy doch voor rym op Wynig?

Niet weinig. Wacht u : 't is venynig.

Of wilt gy dat ik rym uitpynig'?

Word dan om 't geen ik zeg niet grynig.

De glaazenvenſters zyn doorſchynig.

Zy# gaan quellen, leven pynig.

De Morſſebellen vallen zwynig:

Maar vierkants ſtreepen evenlynig.

Wat zoud gy rymen op een Kaatsbal ?

De kaatzer paſt ook op zyn maats bal.

Een Vorſten gunſteling is een Staatsbal.

Gy trekt dat# als met een Nyptang.

Tot heete koolen dient een gryptang.

. O zie , daar ginder ligt een Stroowiſch.

't Is zo: men maakte die van ſtroo wis.

De hengelaar verhoopt de zoô wis.

Komt ymand zelf, dan is de boô wis.

%

%
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V.

A.

V.

A.

A.

Op and're gaat men zelden zo wis.

Zeer zelden ziet men hier een Schildpad,

Daar 't haazenſpoor is, is een wildpad.

De zee is voor het ſchip een zilt pad.

De breede weg is 't veel gewilt pad.

De naauwe baan is een bedilt pad.

Maar ga gy welgemoed en ſtil 't pad.
De Heiland wydde zelf zo mild 't pad.

En God bewaart, als Zon en Schild, 't pad.

Wat zoud uw rymwoord zyn op Zalig ?

Dat klinkt in yders oor lieftaalig.

Men word van 's levens Boom Belommert.

Daar is geen wereld, die beſlommert,

Of met het aardſche meer bekommert.

Men roeme en dank Gods Grootheid Hooglyk.

Dat ooit volvoeren, is niet moog lyk.

Gods glori is geen menſch beoog lyk.

't Loorgronden van zyn raad niet oog lyk.

Dit maakt de reden zelf betoog lyk

My dunkt daar ſchiet de wind nu Zuid'lyk.

Dat toont de torenhaan ons duid'lyk.

Ik ſmyt dit woord u noch te Gravbel.

. Ik babbel, knabbel, rabbel, ſnabbel.

O dat de dyk niet af en kabbel”.

Wat zoud gy rymen op de Turken ?

Die op de hielen zitten, hurken.

Die zinken, dryven niet als kurken,

Laat jonge kind'ren mammen lurken.

Maar wacht u van doortrapte ſchurken.

Een Turk is naar zyn wet Veelwyvig.

Die wyven zyn niet zelden kyvig.

Yy 2 De
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De welgevleeſchte zyn vollyvig.

't Is vriendſchap, draagt men zich geryvig.

De geldelooze zyn niet ſchyvig.

Maar tegenkanters zyn dwarsdrywig.

Wat zoud gy zeggen tot een Dienſtmaagd?

Zyt trouw en vlytig in uw dienſt,#
Wat zoud' uw les zyn aan een Dienſtknecht ?

Het zelve paſt in uwen dienſt, knecht.

Zou wel een rymwoord zyn op Dienen ? .

Ja: Moſes zag den ongezienen.

Gy rymt niet beter met u tienen.

Der armen inkomſt is een Aalmoes.

Dies is ook in hun pot, een ſchraal moes,

En wel voor 't allerbeſt onthaal, moes

Men ſchaft wel op een middagmaal moes.

Maar ô dan weegt men in geen ſchaal moes.

Zo gy 't gekocht hebt, dan betaal moes.

Is 't ongekookt, hang aan het haal moes,

En, luſt u, eet dan altemaal moes.

Wat kont gy rymen op Geklontert ?

Gy moogt 'er't hasp'len, want gy ſpont'er't.

Ik eiſch uw rym ook op Belegert.

Die dat kan zeggen, is een ſneêgert.

Zegt gy, hoe zwaar is 't? Vraag den weger 't.

Maar zie, daar kom ik met een Springſtok.

Men ſchroeft een pers toe met een wringſtok.

Een rotting dient wel tot een dwingſtok.

Maar die de maat ſlaat, is een zingſtok.

Wat zoud gy rymen op Gehavent ?

De ſchepen zyn hier wel gehavent.

Gewis Duc d'Alve was een quaê vent.
De
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De ſchildwacht roept des nachts wel: Sta, vent !

Een groenſelwyf is, die ſala vent,

Die zy niet geerne tot haar ſchaê vent,

Het zy dat zy die vroeg of ſpaé vent,

Of zy die voor, of achter na vent.

Zy wenſcht dat zy tot voordeel dra vent.

Wat kont gy rymen op een Lympot ?

. Ik zeg u dat, wanneer ik rym pot.

Maar giet doch in de goot dien ſlympot.

Wat valt te rymen op Tabakdoos ?

. De rooker heeft die tot gemakdoos.

Hy draagt ze by zich, als een zakdoos.

Ze zou te klein zyn tot een pakdoos.

Valt iets te rymen op een Paskaart ?

. Een zeekaart is een groote - plas-kaart.

Daar is een zuid- en noorderas-kaart.

Plak die aan een, dan is 't een laskaart.

De gierigaard zeilt op de taskaart.

De ſpelers hebben ook wel paſkaart.

Zie hoe die ſpinſter wol en vlas kaart.

Wat zoud gy rymen op een Hoedband?

Men legt wel honden aan een hoed band.

Misdoen maakt dat men wel tot boet bant,

En# uit zyn land en goed bant.

Wel doet, die quaad uit zyn gemoed bant.

Die 't zondig wereldzoet als roet bant.

En die dat dus met alle ſpoed bant.

Eer God hem tot den hellegloed bant,

Waar toe hy al het ſlanggebroed bant.

Hou wacht voor 's duivels ſtrik en voetband.

V. Kont gy wel rymen op een Vlagge?

A.

t
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A.
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V.

Die Juffer draagt een ſchoone bagge,

Die zy gehaalt heeft uit haar bagge.

Een ſoort van degens is een dagge.

De heiboer maait in 't veld een plagge.

Wat is uw rymzel op myn Oog-ſcheel?

My dunkt gy ziet door 't linker oog ſcheel.

Ik wenſche dat niets aan uw oog ſcheel'.

O zie niet op myn rymvertoog ſcheel.

Rym, zo gy kont, eens op een Oorlel.

. Ik doe dat, als ik aan uw oor lel.

Men ſpelt van achter en van voor, lel.

Rym boven dien eens op een Baktand.

Hy is in 't kaakebeen een taktand,

En wel door pyn een ongemaktand,

Maar is zo ſcherp niet # een braktand.

Wel, rym dan ook eens op myn Elboog.

. 't Was 't rysje nuttig, dat men 't wel boog.

't Zou knakken, zo men 't al te fel boog.

O dat de nek voor Gods bevel boog,

Voor wien zelf hemel, aard, en hel boog!

O dat men zonder uitſtel ſnel boog !

O dat men nimmer voor den Bel boog?

Noch voor der Paapen ouwelſpel boog!

Wat zoud gy rymen op den Boezem?

De man heeft dorſt: ei ſchenk een kroes'em,

Hy heeft ook honger: ſchep wat moes 'em.

O waarom ſtaat de kop zo kroes 'em ?

Begroet men dan met geen a vous 'em,

Men maakt zo boos gelyk een droes 'em.

't Is wel, onthaalt men tot een roes 'em.

Wat zoud gy rymen op het Tongblad.

A.
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A. Een boom krygt in de lente jong blad.

V. Is iets te rymen op Verſchynzel ?

A. Dat is wanneer 't# verdwynzel,

Ik houde weinig van begrynzel.

Gy hebt ook liever garentwynzel.

V. Wat rymt gy op een Borgemeeſter?

JA. Dit zal men vinden by een queeſter,

Men noemt een ſtruik ook wel een heeſter.

In Boſſchen vind men allermeeſt 'er.

En dikwyls ſpeurt men menſch noch beeſt 'er.

Of ziet men wild gediert', men vreeſt 'er.

Verluchtig liever uwen geeſt 'er.

Zo gy noch rymen wilt, dan leeſt er.

Maar let dan op het pit en keeſt 'er.

't Geen gy daar fraai in vond, gy preeſt 't 'er:

En dat gy afkeurt, gy verweeſt 't 'er.

V. Ei rym my nu ook eens op Gifte.

A. Ik kan dat ſtellen in geſchrifte,

En doe dat meê, wanneer ik ſchifte,

Of terwe door een tryzel zifte.

V. Wat zoud gy rymen op een##
A. Dat ik geen ſchoenen met een korſt lap.

Ik ken een worſtpin, maar geen worſtlap,

Waar meê men die, wanner ze borſt, lapp'.

O dat een ſchooyer, maar geen Vorſt, lapp'.

En dat de flikker, voor zyn dorſt, lapp'.

Hy neemt een zoopje tot een borſtlap.

V. Maar zeg my ook wat op een Keelband.

A. Der dieven keelband is een zeelband,

Die hen den adem uit de keel bant.

O zulk een keelband is geen ſpeelband. D

2RIl
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Dan dient geen windel tot een heelband.

V.

AL.

V.

A.

#

A.

%

%

A.

Ei ziet gy wel? daar vliegt een Vogel ?

Men# hem zelden met een kogel.

O val niet, want daar ligt een Steenhoop.

Ei zeg doch, dat men die op een hoop'.

Gewis veel beter lag er geen hoop.

Maar op een zolder paſt een veenhoop.

En op het kerkhof is een beenhoop.

Om daar van vry te gaan, is geen hoop'.

Wat zoud gy rymen op een Wortel?

Die zal niet groeyen in de mortel.

Van klein word groot, dat ſtadig -Aanwaſt.

Men ziet dat dus t gezaaide graan waſt.

Maar nooit, dat tot een reus een naan waſt.

Doch immers, dat de nieuwe maan waſt.

't Is zonder grond, dat yd'le waan waſt.

Wat baat, dat men een Moriaan waſt ?

Dan doet men wis verloren Arbeid.

Hy miſt, die wysheid van een narbeid.

Ook ſterft de wyze met den nar beid'.

Vermits de dood naar geen gemar beid.

Daar heb ik noch een Overblyfzel.

Gy kont dat plakken met wat ſtyfzel.

Daar in den hof ligt t'zamenryfzel.

Ei zie, de zon ſchynt door de Deurſpleet.

Zy trok eerſt in de plank een ſcheurſpleet.

Die is den loerder wel een ſpeurſpleet.

'k Heb laatſt hier voor uw rvm een Breidel.

Een zeker graangewas heet heidel.

Zo twiſt is om de maat, dan ſchei d'el.

XXVI.
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XXVI. VERA DEMIN G.

V. (rTy ziet daar op de ſtraat een Ezel.

A. G## is veel grooter dan een wezel.

Ik acht zyn balken niet een vezel,

En laat den ezel voor een quezel.

Men heet een keiſteen ook een kezel.

V. Weet gy een rymwoord op dien Langoor?

A. Ja: dat men naar zyn ſchoonen zang hoor'.

En hem als 't beeſt van d'eerſten rang hoor'.

Maar dat men hem niet al te lang hoor.

Noch dat men uit bedwang, of bang, hoor'.

Daar loopt een brak, die is een langoor.

V. Hoe zoet is deze blanke Honig ?

A. Der Pauſen Myter is driekroonig.

't Muſyktuig ſtelt men eventoonig.

V. Wat rymt er op den dierb'ren Balſem ?

A. Het allerbitterſt, dat is, alſem.

V. Komt gy wat rymen op een Pappot ?

UA. 'k Weet ſchier niet anders dan een quà pot.

Maar zacht! ik denk daar aan een tappot.

En by een tappot voegt een knappot.

V. Wel rym nu ook eens op een Bierkan.

A. Zy is den dronkaard tot een tierkan,

Waar by de reden niet een zier kan.

V. Wat kont gy rymen op een Bierton ?

A. Zy is des zuipers goedeçierton.

Met pek beſtreken, is 't een vierton.

V. Wat valt te rymen op een Oxhoofd?

A. Dat is al grooter dan een koks hoofd,

Zz OF
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V.

A.

Of besjes ſpinnewieltjes rokshoofd,

Doch 't heeft geen hoornen, als een bokshoofd !

Een kaalkop is geen ruige loks hoofd.

Maar zie, ik toon u daar een Ruimte.

Laat die doorzweven van 't gepluimte.

V. Kom, rym nu ook eens op een Werpnet.

eA. Wie daar meé vangen wil, die werp net,

V

A.

%

V.

A.

V.

Of 't is tot viſſchenvangſt# ſcherp net.

Geen werpnet vangt een droogen Bokking.

Die dient, gebraden, wel tot ſlokking.

O laat den vraat zyn ſpys- inſchokking,

En wacht u zelven voor verlokking.

Hoed ook uw herte voor verſtokking,

En huisveſt daar geen haat, noch wrokking,

Al ſchynt wel 't ſtrafvertoog een jokking.

Daar buitelt in de zee een Bruinvis.

Men vangt in 't water, op geen duin, vis.

Dus zwemt er op geen heuvelkruin vis.

Men graaft ook uit geen oude puin vis.

Tot oorlog moedigt geen bazuin vis.

Is 't haring, eet dan met ajuin vis.

Dat ſchip helt hierwaards met zyn Bakboord.

O nimmer worde dat een wrakboord.

Aan d'and're zyde heeft men 't Stuurboord.

- UA. Het bakboord, is van 't ſtuurboord buurboord,

't Is winters wel een zuur en guur boord.

't Moet hard zyn, dat wel door een muur boord.

, V. Wat zoud gy rymen op een Spinwiel?

AC.

V.

't Is menig besjes koſtgewinwiel,

En voor klappeyen een verzinwiel.

Maar hoor doch eens! hoe roept die Kievit ?

vA.
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AL. Ik ga myn gang in 't rymen, wie vit.

V.

A.

V,

A.

Laat hy 't eerſt beter maken, die vit.

Daar ergens ſlaat in 't veld een Quakkel.

Men zoeke dien niet met een fakkel.

Zo meer gerymt moet zyn . ik hakkel.

Wat# gy rymen op een Beenbreuk?

Gewis veel liever had ik geen breuk.

Maar moeſt ik immers kiezen een breuk,

Voor beenbreuk koos ik dan een teenbreuk,

Noch erger is een knie-, dan ſcheenbreuk.

A.

Maar ſlimſt is in de blaas een ſteenbreuk.

Zie is des lyders klaag- en ſteenbreuk,

Ja ſchier ondraaglyk een geweenbreuk.

Doch 't# is een leênbreuk.

Wat kont gy rymen op Gemeente?

't Is Chriſtus vleeſch, en zyn gebeente,

Een huis van levendig geſteente.

V,

#

A,

Ik zie daar in uw taſch een Neusdoek.

Een vlag en vaandel is een leusdoek

Maar rym eens op een Ryſtenbrypot.

Die is voor kind'ren een verblypot.

Zy houden 't voor een gaſterypot.

Zy ſmullen uit die lekkernypot.

Het koekbeſlag is in een dypot.

De Paap bequispelt uit zyn wypot:

Maar yder zeg daar tegen, fy pot !

O dat een vrek ſteeds geld daar by pott',

En goude ſchyven op een ry pott',

De dood raapt alles weg, wat hy pot.

Maar zie, hier zyn we by het Vleeshuis.

En ook niet verre van het weeshuis.

Zz 2 Een
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Een kinderſchool is 't ſpeld- en leeshuis.

Het gaſthuis dient tot een geneeshuis.

Maar 't raſp - en ſpinhuis is een vreeshuis.

V. Daar ziet gy 't oude vrouw- en Manhuis.

e-A. De kroeg daar neven, is een kanhuis.

De boerenſchuur daar by, een wanhuis.

De ſtal, voor paarden een geſpanhuis.

De tichelbakker heeft een panhuis.

Des Rechters vierſchaar is een banhuis.

De kerker is een vang- en ſpanhuis.

Daar houd het ſnood geboefte dan huis.

V. Wat zoud gy rymen op een Voorhuis ?

A. Het kerkgebouw is tot een hoorhuis

Een hoerenkroeg moeſt zyn een ſtoorhuis:

Want menig is zy een bekoorhuis,

En nimmer tot de deugd een ſpoorhuis,

Noch voor 't gemeene Beſt een ſchoorhuis.

Een yder houde naar behoor huis,

V. Maar zie, dat kindje draagt een Valhoed.

A. Dit dient op dat hy 't voor den val hoed'.

J -

'k Raad yder, dat hy zich voor 't mal hoed'.

Dat hy zich voor verlies van 't Al hoed,

Op dat hem God voor ongeval hoed'.

Die kaatzen wil, dat hy den bal hoed'.

Die# wil, dat hy 't getal hoed'.

Een ſchipper zorg, dat hy den wal hoed'.

Ja, dat zich elk in 't traanendal hoed',

En voor des werelds ſuikergal hoed'.

Ook voor verleiders tonggeſchal hoed',

En 's hemels weg, zo eng en ſmal, hoed'.

Dat ook geen dief zyn kroon ontſtal, hoed'.
er- - Hier
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V.

A.

Hier is tot toegift noch een ſtalhoed.

'k Voeg boven dien by niet met al hoed.

Wel by een valhoed paſt een Leiband.

Dat is geen lint, maar 't is een breiband.

Vry zwaarder laſt is een galeiband.

bº'dat men ymand ter palei band.

Een bezemwindzel is een heiband.

Men bind den nar om 't hoofd een keiband.

V. Ik zie daar in den haard een Doofpot.

A.

4.

Hy zou te groot zyn tot een ſtoofpot.

En dient niet tot een fruit- of ſtoofpot.

Is die geborſten, 't is een kloofpot.

En neemt men hem, dan is 't een roofpot.

V. Wat zoud gy rymen op een Rooſter?

A. Geen haring, maar een Nonnenklooſter.

Daar paſt een rooſter : want men rooſt 'er.

Die leui en lekker lieft, verkoos 't 'er.

Is 't kuisheids tempel? Neen: men kooſt 'er.

De plichtband is wel allerbrooſt 'er.

De Pater dient daar tot een trooſter.

Of wel zyn Kapellaan verpooſt 'er.

Men vind van Broêr Kornelis krooſt 'er.

En men verbleekt 'er, noch verblooſt 'er.

Doch zulke zyn wel allerbooſt 'er,

Wier ſchyndeugd huichelt allerlooſt 'er.

Maar zeg my doch wat van dit Schermes.

't Is om zyn fyne ſneed', een teêr mes,

En dient niet veel tot een verweermes.

Maar wond het, 't is dan een bezeermes.

## is een pennemes geen veêrmes?

s Schoenmakers winkel heeft een leêrmes.

Maar l
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Maar tot de boter dient een ſmeermes.

V. Wat valt te zeggen op een Domper ?

A. Dat ik hoe langer rym, hoe plomper.

Ik roepe tot myn hulp den pomper,

Geen nood, al gaat het wat rompſlomper.

Een ander maakte 't licht noch lomper.

En bragt miſſchien een houte klomp 'er.

De ſchaarden maken 't mes noch ſtomper.

Haal wittebrood ! ik hoor den tromper.

Maar breng dan ook een boterklomp 'er.

Ik kan niet ſtil zyn, twyl ik Schongel.

De kaarſenmaker ſmelt het ongel.

Geronnen kernemelk is wrongel.

Hoe komt dat brood daar zo Gebrokkelt ?

De kind'ren hebben er geſmokkelt.

De kruimen dienen opgeſprokkelt.

Daar word een hoen door aangetokkelt.

Wat rymt gy op dat Ongerymt is ?

. Dat d'aarde dezen nacht berymt is.

My dunkt dat deze kan gelymt is,

En van de ſlekken vuil beſlymt is.

V. Waar hebt gy 't rym dus Opgeſtommelt ?

eA. Ik heb myn breinkas doorgeſchommelt.

Vaag af u neus, hy is begrommelt.

Wat mag het zyn, dat daar zo dommelt?

Zou 't wel een hommel zyn, die bommelt?

Of worder ver van hier getrommelt?

Neen: 't is de donder, die zo rommelt.

Dus heb ik 't rym in een gefommelt.

V. Voelt gy wel hoe de grond hier Davert ?

e-4 'k Berym met haver en met klaver 't.

%

Maar
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V.

e-4,

%

V,

V,

Maar zie doch hoe die jongen klavert.

Is dat het zelve niet met Kloutert?

Wel ja, en dat bedryft die ſtoutert.

Verbied doch ernſtig dien kabouter 't.

Het goud word door het vuur geloutert.

Men quiſt dat, offert men den Outer 't.

't Is Paapen aapenſpel: beſchouwt 'er 't.

De metzelaar gebruikt een Pasloot ?

Myn vrind, daar noemt gy recht van pas lood:

Want ik beryme wonder ras lood.

O dus doorpeilt een diepen plas lood.

De glazenmaker ſpint tot glas lood.

Dus dient hem beter, dan het vlas, lood,

Het geld van valſche munters was lood.

Zo't dun is, buigt men ſchier als waſch lood,

Zeer weinig draagt men in de tas lood,

En zelden ſluit men in de kas lood.

Men ſmelt wel zamen tot een mas lood.

Een jonge boomſpruit is een wasloot.

Wat kont gy rymen op een Peillood?

Dat dient aan# tot een zeillood.

Zo 't niet recht grond wyſt, 't is een feillood.

O dan verſtrekt het tot geen heillood.

Is dat uw koopmanſchap, zo veil lood.

Men bezigt tot geen mellekteil lood.

't Ploft neder, legt men al te ſteil lood.

Veel beter dekt, dan mat of dweil, lood.

Ik ken dit alles, maar geen geil lood.

Rym ook eens op dien taayen Pekdraad.

Naait die den mond toe, 't is een bekdraad.

En bind hy narren, 't is een gekdraad. V

OOf '
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Voor touwtjes, dient wel by gebrek draad.

Het koper maakt men wel tot trekdraad.

Dus is er yzer - maar geen blekdraad.

Ik ken wel vleeſchdraad, maar geen ſpekdraad,

En volg al rymend uw#
Maar zeg, wat rymt # op dit Eiloof?

. Ik rym daar op met allerlei loof.

Maar wilt gy keur, dan onderſchei loof

Gy ziet daar aan die groene mei loof

Tot kransjes vlecht de maagdenrei loof

Haalt gy de Bruid in, ô dan ſprei loof.

Nu vind men in den zoeten Mei loof.

Zoek nergens in een dorre hei loof.

Ook waſt er op geen kei of lei loof.

Zeer gulzig groeit in vetten klei loof.

Daar is in onzen tuin noch preiloof

Maar look is wel voor ſchellers ſchreiloof.

Lag daar een adder, ik ontzei loof

Als 't 's winters kaal is, dan verbei loof.

'k Mag lyden dat de boer zyn ei loov',

En# zyn boter, kaas, en wei loov'.

V. Het eiloof heet men ook wel Veilloof

A. De Levensboom geneeſt door heilloof.

O dat men dankbaar 's Heeren heil loov',

En dat als boven maat en peil loov'.

In vruchtbaar veld waſt# geil loof.

%

V. Is zulk een rym hier wel. Toepasbaar ?

A. Ik breng 't te pas, ſchoon nauwlyks lasbaar.

Al wat men zamenhoopt, is tasbaar.

Een Moriaans huid is niet wasbaar.

Is 't niet beſchaaft, denk dat ik 't ras baar.

XXVII.
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2

XXVII. VERA DE M IN G.

A. W at andwoord gy doch op het Voorſtel?

V. Ik luiſter dat men my het voorſtell'.

'k Wil dat men 't ook aan elks gehoor ſtell' ,

Op dat men niemand dus te loor ſtell',

't Zy dat men 't liefſt aan oog of oor ſtell'.

'k Mag lyden dat men naar het voorſt' hell.

O dat men zich op 't deugdenſpoor ſtell',

En dat men alles naar behoor ſtell'!

V Wie zyn het allergrootſt van Oordeel?

vA. Wis ezels winnen 't door hun oor-deel.

Zy ſteken op een groot gehoordeel.

Doch 't is# ſteil-oor weinig voordeel.

V. Wat rymwoord hebt gy op den Keizer.

A. Dat is geen ligger, maar een reizer.

Weet ymand beter ſtof, ik eis 'er.

V. Gy brengt my in den zin daar Imand.

UA. 't Is wel, dat word berymt door niemand.

V. Dunkt zulk een rymen u wel Voegzaam ?

A. O ja 'k Voldoe # rym genoegzaam,

Die imand dus met niemand voegzaam.

V.# na den Keizer, op zyn Schepter.

A. Als God wil wondren doen, hy ſchept 'er.

En ſtilt hy wind en zee, niets rept 'er

Door hitte word een bloem verlepter ?

O zoude 'er brand zyn ? want men klept er.

Gy hoeft geen rymen meer: gy hebt 'er.

V. God ſchenkt aan vee en menſchen Voedziel.

vA. Gebruik dat, maar met voorbehoedzel,

Aaa En
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V.

e-A.

%

En wacht u van het ſlanggebroedzel.

De goede vrienden zyn Gemeenzaam.

Zy hebben, zegt men, 't goed# Zaam,

Maar knaagen honden aan een been zaam,

Zy. worden ras niet wel te vreên zaam,

En komen dan niet overeen zaam.

De metzelaar voegt kalk en ſteen zaam,

Men woont in wilderniſſen eenzaam,

De vrek doet met zich zelf alleen zaam.

Is 't beſt alleen, dan voeg er geen zaam.

Dus paſſen nimmer ja en neen zaam. -

Het huwlykspaar word een van tween zaam :

Maar dikwyls hebben zy veel ween zaam.

Wanneer zy hunnen pligt niet deên zaam.

V. Om ſchendaad# zymen Schaamrood.

A. Och wierden zondaars dus te zaam rood !

En om 't bedryf en quaaden faam, rood !

Een ſchaamtebloos is aangenaam rood.

De zuipers worden uit een aam rood.

Maar zeker, dat is geen bequaam rood.

Men denke niet, dat dus betaam rood :

Want dan verſtrekt 'er tot een blaam rood.

Men ſchreit wel 't oog door droefheids praam rood.

Men verwt wel deur of venſterraam rood.

Maar bloed maakt, gaat men door den braam, rood.

Een Almanach ſtelt Santen naam rood.

Wierd Romen om dien gantſchen kraam rood!

Hebt gy wel zo veel rym op Blaauwſel?

My luſt geen zeverbeks gekaauwſel.

Steekt kindren in den mond het knaauwſel.

Is 't aardryk droog, 't behoeft bedaauwſel.

Het
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Het zwartſel ſcheelt noch veel van graauwſel.

Men hoort van wederklank wel baauwſel.

Ik geef geen acht op kattenmaauwſel,

En ben ook ſchouw van jeukrig kraauwſel.

V. Men heet die ſchurftig zyn, ook Ruidig.

A. Van ruw is 't. Heden heet men huidig.

De droomen zyn niet voorbeduidig.

't Riekt in droogiſten winkels kruidig.

Maar lompe buffels zyn dikhuidig,

V. Hebt gy wel eenig rym op Liskoord ?

A. Is niet een hengellyn een viskoord?

Is 't touw te dik, dan maak een ſpliskoord.

Haalt die een baars op, 't is een wiskoord.

Maar vangt die niet, dan is 's een miskoord.

V. De Glazemaker ſtopt een Glasruit.

A. Hy ſnyd en vormt die tot een pasruit.

En zomtyds lapt hy wel een lasruit.

V. Ei val doch niet door Onbezuiſtheid,

A. Ik rym daar op met nette juſtheid.

Maar wacht u altyd van verbuiſtheid.

Het is niet ruim in nauwgehuiſtheid.

V. Ik laat uw rym den vollen Vrydom.

eA. Wie vrydom niet begeert, is vry dom:

En zo gy dat niet weet, zyt gy dom.

Berym ik qualyk, reken my dom.

Wel die dan dom wil wezen, zy dom.

Maar zo gy wys wilt zyn, vermy dom.

V. Vriend, word gy moede, neem een Zitſtee.

e A. Berookte muuren zyn een witſteê.

In 't lichaam heeft een yder lid ſteê.

Het kaakebeen is de gebitſtee.

- Aaa 2 Maar
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Vr

g£t.

V.

c_A.

V.

“A.

V.

Maar in den hof is delf- en ſpitſteê,

En by het aanbeeld is de ſmitſteê.

Dus midden voor het vuur de ſpitſteé.

't Geſtoelt der ſpotters is een vitſteê.

De ſmokkelkroegen zyn een kitſteé.

En in de bolſter is de pitſteê.

Wat heeft dat landgezicht een Schoonheid!

't Verlieſt verwondring door gewoonheid.

Een hond ziet liever een Saucyſè.

ls die te goed voor hem, kauw gy ze.

Maar denkt nu ook eens op een Uitvaart.

Men doet wel tochten tot een buitvaart.

Het zy men om de Noord of Zuid vaart.

Wanneer een roover dus, of guitvaart,

Het zy hy met een ſchip, of ſchuit vaart,

En zo om haring of om kuit vaart,

't Is billyk, dat hy op zyn huid vaart.

Die zonder winſte van een duit vaart,

Het zy hy met fregat of fluit vaart,

't Is wis dat hy naar Sint Reinuitvaart.

Zo doet hy ook, die achter uit vaart.

Het botzen aan een klip, dat ſtuit vaart.

Gy die om thee, tabak, of kruid vaart,

Of wel om vygen, of om fruit vaart,

Kont ook eens vragen, hoe de Bruid vaart.

V. Men bezigt 't paslooit in de Diepte.
-4. Gods hand was 't, die het zeevak diepte.

Aleer noch eenig vogel piepte,

Of regenboog de lucht beſtriepte.

Dit was 't geen 't Englenheir Bejuichte.

•A. Vervloekt zy dat verwaten ruigte,

Dat
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Dat 't geen ons Moſes meld beguichte,

V. Gewis dat is een ſnood Geboefte.

A. O dat het raspe om lyfsbehoefte.

V. De vaart is noodig Afgebakent.

4. Pas op, ó ſchipper ! 't Oog zy wakend.

't Schip ſchuift ſchier langs den grond al rakend'.

Ontmoette 't klippen, ó zy braken 't.

Daar botſt de kiel, ó ramp ! al kraakend'.

Elk ziet naar land uit. Zy genaken 't.

De ſtormwind van den afgrond Buldert.

. De Satan woed beneên: God duld'er 't.

Zyn wrevel en zyn liſt vervult 'er 't

De wereld met haar ſchyn verguld er't.

De zuiper en de vraat verſmult 'er't.

Wat is die ruiter dik gekuldert !

V. Volg altyd Jeſus als uw Noordſter.

A. Men ziet zyn ſtraalen in de woord-ſter.

De Tegen-chriſtus is een moord-ſter.

V. Het beſte licht de kaars, die Voorgaat.

cA. 't Is wenſchlyk als men naar behoor gaat,

Zo als de rei van 't hemelchoor gaat,

Die achter 't Lam, en in zyn ſpoor gaat,

Wyl beide dus ter hemelgloor gaat,

En daar geen Duivel hen meer ſtoor gaat:

Waar heenen elk, dien God verkoor, gaat,

En zeker, is Gods ſtaf zyn ſchoor, gaat,

Vermits geen woord van God te loor gaat:

Wiens wetploeg door de hertenvoor gaat,

En heilleer door de ziel in 't oor gaat,

Zo dat die tot in 't binnenſt door gaat.

V. De Heiland waarſchouwt elk Trouwhertig. A.

%
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A. Dat ymand hem niet hoort, is#
Wie weet of een het deed van dertig?

V. Weet gy een rymwoord op Verwyftheid?

•A. O wacht uw herte van verſtyftheid, .

En zoek in Jeſus ingelyftheid

V. Hoe gaat het heden in de Wereld ?

A. Z'is&# berymt, beperelt.

Niet zo gemeen is 't rymwoord, dwerelt.

Weet dat zy meeſt naar valſche leer helt: .

Naar 't quaade, dan naar 't goede, meer helt:

Meer naar den Satan, dan# Heer, helt:

En naar een ydel wulpſch verkeer helt.

Dat zy naar welluſt, ſchat, en eer helt,

En driftig ſlechts naar vleeſchbegeer helt.

Weet ook dat zy naar wiſſelkeer helt,

En dat zy naar het einde zeer helt,

Terwyl haar weg ten afgrond neér helt.

V. De wereld is een groot Gevaarte.

A1. Het aardryk heeft de meeſte zwaarte.

Men kan 't beloop zien in een kaarte.

Y. Hoe heerlyk is de Hemelveſting!

A. Een vleeſcheling zoekt hier maar meſting,

Maar ô dat dient tot zielverpeſting,

En helpt begeerlykheid aan geſting.

V. Zyn die wel beter dan de Biggen?

A. Laat hen in 's Duivels zwynkot liggen.

V. Zo vet zy zulk een, dat hy Wraggelt.

A. Hy ſtaat wel los, die altyd waggelt.

V. O draag u zelven vroom en Eerzaam.

e-4. In wenſch daar in my altyd leerzaam,

En dat men ſtichtelyk verkeer 'zaam,

V.
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#

V. Die ſchaamteloos is, is ook Eerloos. . .

e-A. Die zonder wapen is, is weerloos.

%

V.

Hy die geen luſt heeft, is begeerloos.

Hy die# meeſter heeft, is heerloos.

Die zonder pluimen is, is veêrloos.

Als ymand naakt is, is hy kleêrloos.

Gewis een oude vos is zeer loos:

Maar d'oude ſlang is noch al meer loos.

Wy moeten God daar tegen Bidden.

Verſchyn daar Jeſus komt in 't midden.

O dat gezelſchap is Gelukkig.

Men vind daar trooſtwyn, is men drukkig,

Al is de Duivel noch zo nukkig.

God ſchenkt zyn kind wel gal en Edik.

O dat zyn Geeſt maar vrede predik ! . .

'k Zou dan getrooſt zyn, leed of deed ik.

Ach was men in die ſchool een Leerling !

Daartoe roept Jeſus elk bekeerling,

Men krygt dat niet by kaart of teerling,

Helaas! hoe menig is ontbeerling!

Wat word men wys in 's Heeren Tuchtſchool!

O ja: 't is d'allerbeſte vruchtſchool.

Maar niet des werelds dans en kluchtſchool.

Die eindigt in een ween- en zuchtſchool.

De hellemacht beſtryd ons Heftig.

. Een Chriſten- ridder draag zich deftig,

De leugenleer eet voort als Kanker.

. Veſt in den hemel 't zielen-anker.

Geen afgronds ſtorm en maakt dat kanker.

Dit 's ſtof voor bidder, en voor danker.

De hoop is zaligheids Verwachſter.

/
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A.

#

#

Zy is een ydelheidsverachtſter,

Een ſchriks en ongevals verzachtſter,

En waare heiligheids betrachtſter.

Zy vreeſt geen dood, die menſchenſlachſter.

God redde Noach met zyn achtſter.

Die hoop mag hebben, is Geloovig.

. Ten toevlugt is de Heilrots kloovig.

De grootſte Chriſtendeugd is Liefde.

Ach dat die yders hert doorgriefde.

Ach dat# zelf die rotzen kliefde!

Hoe zou men doen, dat God geliefde!

En dat den naaſten ook geriefde!

Wat leugen laſter overbriefde.

Nu, rym eens, kont gy, op een Nadruk.

't Gebeurt al dikwyls, dat een nadruk

Vol feilen is, en dus een quaê druk.

't Is nadeel, dat men iets tot ſchaê druk'.

Naar weelde volgt wel achter na druk.

Zo komt na dwaas gelach wel dra druk,

En op de zonde, vroeg of ſpaê druk.

Zo God het toezend, onderga druk.

Dan is een vrucht van zyn genaê druk.

't Zyn liefderoeden. O verſta druk.

Geen hemelſch kruigeling verſma druk

Zeg ook eens rymen op een Drukpers.

Brengt God zyn kind eens in een drukpers,

De drukpers word het een gelukpers.

Weet gy een rymwoord op de Kalmte ?

Uit ziedend water ryſt 'er walmte.

XXVIII.
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XXVIII. VERA DE M IN G.

V. at zoud gy rymen op den Hemel?

gº4. Verſmaad daar om het aardſch gewemel.

Het Hemelbrood is zonder zemel.

Denk aan een naaldenoog en kemel.

V. Wat is het in den Hemel Veilig!

gBA. Die daar wil heerlyk zyn, zy heilig.

V. Maar koopt men dien wel voor een Penning ?

gºA. Ik andwoord hier op met ontkenning,

Van 's Hemels wraak is geen ontrenning,

Die paarden ſtieren moet, leer menning.

Ik noem u noch in 't ſchip de denning.

Dat 's vergezocht tot Rymvervulling.

Ik rym hier brulling op, en ſmulling,

Of wilt gy meer? ik heb noch krulling.

En boven dien ter toegift, hulling,

De Zeeuwen noemen knorring grulling.

Wat zegt gy my doch van de Tweeſpalt ?

. Dat zy 't geen eenig was, in twee#
Wel rym nu ook eens wat op Tweedragt.

't Is dat zy zwanger is van weedragt

O was de vrucht in plaats een vre dragt!

Maar hebt gy niet gehoort van Oorlog ?.

. Van zulk een ſchrikdier word myn oorlog.

Oorhangzels hecht men in een oor-loch.

V. Hebt gy geen zin in Wapenruſting ?

A. Ik ſchep in vrede meer verluſting.

V. O waren alle menſchen Vreedzaam !

A. Men is ontrent dien pligt vergeetzaam.

%

b Van
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Van ouds is 't, dat men twiſte en ſtreedzaam.

't Is droevig, dat men oorlog ſmeed zaam.

Men heft op een wapenkreet zaam.

't Was vreedzaam, droeg men lief en leed zaam.

O dat men altyd zich dus queet Zaam,

Wanneer men quam in 's Heeren eed zaam.

Men zy dus vreedzaam, maar niet vreetzaam,

Wanneer men vrolyk drinkt en eet zaam.

Maar veele hebben 't niet zeer breed zaam.

V. Men drinkt nu wel een vriendſchaps Teugje.

•A. Is dat in maatigheid, verheug je,

En yder kieze vry zyn meugje.

Doet gy het geen gy moeſt, dan deug je,

En 't geen gy niet vergeet, geheug je.

V. Ik ſtel uw rym nu voor een Raadzel.

eA. Ik noodig u weêr op een braadzel.

V. Maar wend het ſpit doch niet in d'Aſſche.

-1. Geen aſſche ſteekt men in de taſſche.

Indien iets vuil is, dat men 't waſſche:

Maar dat men 't water niet verplaſſche.

Doch is 't gebroken, dat men 't laſſche.

O zie dat niemand u verraſſche.

De zachtſte baarden zyn de vlaſſche.

V. Wel word gy na 't gebraad niet Dorſtig?

A. Ik eiſch by vrienden drank vryborſtig.

Het hardgebakken brood is korſtig.

V. Zeg, weet gy wel een rym op Inborſt?

A. O dat de zee niet ergens in borſt,

Noch buiten 't perk van 't eerſt begin borſt,

V. Wat kont gy rymen op een Menigt ?

A. Te ſterker zal die zyn, vereenigt.
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V.

Maar Achan wierd daar van geſteenigt.

't Geſchiedde naar des Heeren Vonnis.

AL. Men hoeft geen daglicht, daar de zon is.

#

%

De ſtroomen ſpruiten daar de bron is.

Men vind de zuipers, daar de ton is,

Ga zoek den Pater, daar de Non is.

Wat rymwoord is'er op Verdienſte?

. Ik zie niets, dan het ongezienſte.

Dit brengt uw rymen ſchier in Naauwte.

. Door naauwte komt men wel in flaauwte.

Door vuiſtſlag krygt een oog wel blaauwte.

Van ouds was ezels mode graauwte.

Maar walgelyk is laffe laauwte.

By katten hoort men veel gemaauwte,

En hy die ſchurft is, heeft de kraauwte.

Voor naauwte ſtel ik eens een Engte.

. Die heeft noch breedte, diepte, lengte,

De kou verveelt my door de ſtrengte.

Maar weet gy wel een rym op Kleumte?

. Ik kan 't niet zeggen, dan met ſchreumte.

Verſtaat uw rym zich op den Zonloop ?

. Die ſtaat nooit ſtil, gelyk een bronloop.

De zuiper wenſcht dus wel zyn tonloop.

My dunkt het gaat al naar den Middag.

Dan eet men op geen vaſt - en biddag.

In drinkgelagen houd men kitdag,

En wel tot aan den morgen zit ag,

Of zitnacht: want my luſt geen vitdag.

't Is zomers wel een bange#
Maar in de lentetyd is 't ſpitdag.

't Is voor de koks al dikwyls ſpitdag,

Bb b 2 En
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2.

V,

A,

V.

En voor 't getoomde paard gebitdag.

Wanneer men muuren kalkt, is 't witdag.

Maar als men ſmeden moet, is 't#

Hoort gy het trappen van dat Karpaard :

Voor winterſleeden loopt een narpaard.

De Bruid doet dwaas, die met een nar paart,

En tot gewar, en tot geſar paart,

't Is beter, dat de koe en var paart.

Des winters ziet men wel een 7sſleé.

Zy is ter gladder baan een glyſleê.

En loopt een paard daar voor, een ryſleê. -

Al dikwyls dient ze tot een vryſleê.

Zy is voor kindren een verblyſleé,

En dient ook tot een narreryſleê:

Maar menig tot een klappernyſleê,

I

Al glyd al zamen zy aan zy ſleê.

-d.

En oſſen dryft men met een prikkel.

V,

#
o

Doch 't zy voor vrakken een vermyſleê.

Zit in geen narrenſlee, maar wysſleê.

Men ſnyd de terwe met een Sikkel.

Het meisje ſpeelt wel met een bikkel.

Dat ſtoeltje ſtaat niet, 't miſt een pikkel.

Zal 't bont zyn, dat men het beſpikkel'.

Weet dat ik my niet in en#
Maar 't net voorzigtig overſchrikkel.

Grof roggenbrood heet pompernikkel.

Maar rym eens op een zak met Terwe.

Men acht de beſte geelſt van verwe.

Koſt veel verhuizen niet veel Bedſtroo?

Dat dient aan beeſten niet tot vetſtroo,

Al eeten zy wel altemet ſtroo. '

Maar
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V,

A.

V,

V.

Maar 't is in peſttyd wel beſmet ſtroo.

Men vlecht tot matten, maar geen net, ſtroo.

Rym ook nu eens op myn Geboorte. /

Gy ziet daar aan dat huis een poorte.

Het ſlot is van haar toebehoorte. *

Ik weet geen rym meer van die ſoorte.

Gy ziet, de deur is op het Nachtſlot.

Zeer wel: dat is een veilig wachtſlot.

Maar hoor ! daar achter ligt een Wachthond

A. Hy dient getrouw voor dievenjachthond.

#

%

#

4.

Slaap vrygeruſt op zulk een nachthond.

Al is hy ſchoon een ongeacht hond.

Wie klopt zo hevig aan de Voordeur?

Doe open, laat dien man eens voor deur.

Maar greep de hond hem by de Lurven.

Hy zal, als gy 't verbied, niet durven:

5:gooi hem naar den kop met turven.

Maar ziet gy wel die open Glasraam ?

't Zal net zyn, zo ik 't rym van pas raam."

O dat die jachthond niet te ras raam'. .

Zie dat geen gauwdief op uw tas raam',

Noch ook door huisbraak op uw kas raam'.

Kont gy wel rymen op een Wysgeer ?

't Loflievend hert maakt hem tot prysgeer.

Koſt zulk een rymen u wel Arbeid?

Hy miſt, die wysheid van een narbeid.

Laad deze rymen op uw kar beid',

Uw andwoord luid wat Ongezindlyk.

't Is waar, ik rym niet altoos vrindlyk:

Maar dan is zachter rym niet vindlyk.

Ik zeg zo 't inſchiet ſlechts gezwindlyk, E

11, 1
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#

%
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En volge daar uw vraag leid blindlyk.

Myn rymreef is dan niet inbindlyk.

Wat rymt gy op een Garentwynder?

De kabeldraayer ſpint niet fynder.

Daar neven woont een Tinnengieter.

De bleeker heeft een linnengieter.

Een drinker is een binnengieter.

Wis maakt verkrygen tot genieter.

O wat al vreemdigheid geſchied'er!

Hy die een roer loſt, is een ſchieter.

En treft hy alles, niets ontvlied 'er.

Maar zelden is het, of men liet 'er.

Hoe groots en moedig treed die Trotsaard?

Zyn hoogmoed toont een rechten zots aard,

Waar in hy ook naar Babels ſmots aard,

Daar nedrigheid naar kindren Gods aard,

En wereldliefde naar 't wyf Loths aard,

Maar 't harde herte naar een rots aard,

Gelyk een kolve naar een knods aard.

Wat kont gy rymen op een Opdragt ?

Der Paapen omdragt is een#
Maar hoed en mutze zyn een kopdragt.

De helmenpluimen zyn een topdragt.

Een zwarte kaper is een klopdragt.

Een drekvergaering is een ſchopdragt.

Aan eyerſchaalen heeft men dopdragt.

Aan oude klinkers heeft men mopdragt,

En aan een emer waters dropdragt.

Ei zie eens wat een ſchoone Haarlok !

. O dat u niets in zielgevaar lokk'.

Dat u geen Delila tot haar lokk',
En
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V, .

A.

V,

I”, .

V,

A.

A.

En als een Simſon tot de ſchaar lokk'!

Die liſten dienen tot lerkloeking.

Ei hoed u vlytig voor verzoeking.

En draag u lydzaam in bezoeking:

Maar wacht u altoos voor vervloeking,

God houd van alles nette boeking

Kont gy wel rymen op een Angel ?

Daar toe dient geen gebrek, maar mangel.

Dus ook geen heugel, maar een hangel,

Schoon ik wel 't een voor 't ander mangel.

O kyk! daar ſpeelt men op een Damoord.

Ik kan 't berymen met een kambord.

De ſpekverkooper heeft een hambord.

In vochtig weder is 't een klam bord.

't Gehangen wapen is een ſtambord.

Maar dat niet glad is, is een ſtram bord.

Is iets te rymen op een Boedel ?

Dat u 't verkorten niet bezoedel'.

Men moet zich wachten van die Schendaad.

Die uit te vorſchen, is een kendaad:

Maar ſchuldbelyding een erkendaad.

Het hooi invoeren is een mendaad,

Een brief te ſchryven, is een pendaad.

Het dikwyls plegen is een wendaad.

Het hard te loopen is een rendaad,

En 't eyerleggen is een hendaad.

Wat zoud gy rymen op een Eiwit ?

. De ſchaal ei dat zyn allebei wit.

Men ziet wel dikwyls veelerlei wit:

Maar echter nooit een blauwe lei wit. .

Doch zomtyds vind men wel een kei wit.

- Al
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2.

V

A

V

o

o

Al is hier ſchoon de melk en wei wit,

Noch ziet men nooit een groene wei wit.

Al ſtaan de boomen in de Mei wit,

Dan is nochtans geen groene mei wit.

Maar in den hof is wel de prei wit.

Doch nimmer vind men daar de klei wit,

Of z'is van ſneeuw, als van een ſprei, wit.

Gods woord beſchryft de Hemelrei wit,

En toont ook al het Lams gelei wit.

Dat waſcht van bloed, en van geſchrei, wit.

Woud gy noch meerder rym, ik zei, wit.

Om niet te feilen, onderſchei wit.

Rym ook eens op een Eyerdoyer.

Hoe langer gy my vraagt, hoe mooyer.

Ga, zoek een andwoord by den ſchooyer,

Of deugeniet, en rinkelrooyer,

En by den pooyer, of den tooyer.

Of neem een gooyer, en verſtrooyer.

My dunkt, # word in 't# Spytig.

Het vlas by ſpinſters valt wel ſpytig.

De booze honden vallen bytig.

Dat yder zyn beroep bevlyti

• Maar zeg, wat rymt gy # op Markten ?

Dat hoopers 't gras tot oppers harkten.

. Maar rymt wel ietwes op een Masker ?

A. Gy kont dat zoeken in een as-ker.

V.

A, O dat men 't vechtmes in de ſchei houd,

Weet gy wel rymſel tot een Breihoud ?

En ook de vechters alle bei houd !

Of ſla daar tuſſchen met een ſcheihout.

't En paſt niet, dat men groot geſchrei houd.
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XXIX. VERADE MING.

V.

A.

V.

R# noch eens netjes op een Kerfſtok.

De ſtaf des# is een zwerfſtok.

Een ſtok helpt honden wel aan Blaffing.

vA. Die wel doet vreeſt voor geen beſtraffing.

Een dikpens blaaſt wel door verpaffing,

Gezondſt is maatigheid in ſchaffing.

V. Kook harde ſpys ter dege Morruw.

e-A. Moet ik 't berymen, ik beknor u.

En ik betaale met gemor u.

Of ſchynt dit beide al even dor u.

O zo beſtorm ik met geſnor u,

En toon noch wel een goude tor u.

Zo gy dat wilt ontgaan, verpor u,

V.

v4.

-

IV,

En draag doch nimmer als een lor u.

Is dat berymen niet Betwiſtbaar ?

Ik wil niet, dat myn rymen twiſt baar',

Of ymand ramp of ſchaê door liſt baar'.

Gebraakte velden zyn dan miſtbaar. e

Gebakken brood is niet meer giſtbaar.

De doode lyken zyn dan kiſtbaar.

En vrekken potgeld is verquiſtbaar.

Een vrek ## van zyn goed met Weërwil.

A. 't Moet al geſchieden dat de Heer wil.

W.

4.

O dat men niets dan al te zeer wil ! .

Hy die met rymen dank en eer wil, e

Ontmoet vaak waarom hy 't niet meer wil.

Het ſchynt uw rymen word vry Korſel.

Vreeſt gy voor 't ſteken, terg geen horſel.
C cc V.
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V,.

%

V.

%

Wel neemt gy dan myn vragen Euvel?

Wel draait u dan , ô Vriend, de keuvel ??

Wilt gy dat hier myn rymen ſneuvel?

Ik# noch klimmen#wel

Word gy tot rymen Ongewillig ?

Al## #?op Zeg,##

Myn rym word van uw vragen killig,

En doet het rillig zyn, en trillig

Het vleeſch van 't nuchtren kalf is lillig.

O zyt niet met verquiſters ſpillig,

Noch in het vitten te bedillig.

My dunkt gy andwoord my wat Schimpig.

Ik maak door geen verniſſen glimpig.

Maar is het koud, dan word men krimpig.

Wel word de keel u ſchor door Heeſcheid?

De menſche ſterft, die uit het vleeſch ſcheid.

Geloof niet al wat die of dees zeit,

En wat men wel uit hope of vrees zeit,

Maar laat ons hooren wat broer Kees zeit.

Wat Kees? zeg op zyn Steedſch Kornelis.

'k Denk dat het beide al even veel is,

Gelyk het met een ſtrot, en keel is.

Gelyk het ook met loens, en ſcheel is.

Gelyk gebroken, en niet heel is.

Gelyk geneury, en gequeel is.

Gelyk een weinig, en niet veel is. . .

Gelyk gepluimſtryk, en geſtreel is.

Gelyk een paardstuig, en gareel is.

Gelyk een ſtuk, en ook een deel is.

Gelyk een touw, en ook een zeel is.

- 14
Gelyk de bloem, en 't fynſte meel is,

- Gelyk
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Gelyk de goudkleur, en het geel is.

Gelyk een kleinood, en juweel is.

Gelyk gebeyer, en geſpeel is.

%

Gelyk een bezemſtok, en ſteel is.

Gelyk het kyven, en krakeel is.

Gy wilt niet dat men Tegenſtribbelt ?

't Is vitzucht, dat men 't al beknibbelt.

Gewreven vormt men tot gewribbelt,

En van het nypen komt genibbelt,

Men zegt ook voor verbrilt verbribbelt.

En opgedrilt is opgedribbelt.

Ontbreekt noch rym, dan vull een bribbelt 't.

V. Wat rymt gy op de nieuwe Straatmaar?

A. O die is een gemeene praat maar.

En ſlechts verziering voor een daad maar.

Zy doet geen voordeel, maar zy ſchaad maar.

#

%

O wend uw oor tot al wat baat maar.

Wat haatlyk is, verdient uw' haat maar.

Ik zeg tot die 't hier moé zyn: gaat maar.

Zo geeft gy my dan meé myn Paspoort.

. God opent 't Hemels zegenplaspoort. *

Wel oordeelt gy dat rymen Pryswaard?

Ik wou wel, vrager, dat gy wys waart,

Eer gy door ouderdom noch grys waart,

En op myn rym niet al te vys waart.

My dunkt dat gy my voor den Gek houd.

't Is, vrager, tyd dat gy den bek houd.

Dat gy u binnen uw beſtek houd,

En my niet langer in geſprek houd.

Ik zie dat gy zo vaſt als pek houd.

'k Wil niet dat gy 't voor rymgebrek houd,
* Ezech. 34: 26. C cc 2
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Of dat gy my in 't rymen vrek houd,

Of 'r in uw oordeel als voor drek houd.

Hier heb ik voor u noch een ſtekhoud..

Is Rotterdamſche fooi dan 't Einde ?

Dat is wel nader, dan men meinde.

Wat baat dat men 't gevaar verkleinde?

Neemt gy in vriendſchap van my Afſcheid?

Ia, tyd is 't, dat men hier van af ſcheid',

Schoon 't werken noode van den draf ſcheid.

't Is hondſch, dat ymand met geblaf ſcheid.

Fn van zyn vriend te norſch en ſtraf ſcheid.

'k Maglyden, dat men 't graan van 't kafſcheid'.

En 't ſmaakelyke van het laf ſcheid'.

Elk denke hoe hy naar zyn graf ſcheid',

Op dat hy dan met Davids ſtaf ſcheid'.*

Rym voor het laatſt noch eens op Eindigt.

Dat kan geſchieden door een klein dicht,

Dus zy hier van de Rymproef 't eind-dicht.

- - -

* Pſalm. 23 : 4. - - - - - ,

* 1 - - - -
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- Naamletterkeer.
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Iak'lig. 269Ibedil al. 2 IZ

: jalles. 229|bedilling. 3oy'

Aalmoes. Bladz, 356|amenzegger. 2c6|bedpan. zo8

aalſcheer. . . i 6c|anders. 171. 23olbedremmelt. 345

aanbeeld.' 158|angel. 383|bedrieger. 148

aangenaamſte. 3on appel. 157|bedrieglyk. 24o. 25 r

aangenaam zyn. 199Marbeid. 36o bedſtroo. 38o

aanſlag. 231 |arke. 332|beduizelt. 2O9

aanſtoot. - 2 255 |armoê. 23o|bedwinglyk. 24o

aanwaſt. " 363jaspunt. 25 flbeeldryk. 226

aanzigt. 233 |aſſche. 378|beenbreuk. 363

aanzigt-pleiſter. 25'2| beeſtig. 28z

aardhoek. 259 begeerig. 169. 178

aardigheidje. 273 B. begeerte, 3O4.

aardkloot. " 333 Ibegoochelt. 334 -

- aafſſelt. 335|Bakboord. 362|beguichelt. I 59

adel. 198|bakſel. 352|behanglyk. 297

adem. 28olbakſteen, 173 behertigt. 179

afdak. ' ' 244|baktand. 358|behoorlyk. 295.

'afgebakent. 373|baktrog. 244|behulpzaam. 318

afgrond. - 237 balſem. 361 |bejegent. - 162

afhakking. i 285|baſtard. 307|beitel. 158

afkeer. 324|bedachtzaam, zoylbejuichte. 37z

afkeerig. 252jbedel. 2291beknibbel. 1 f5

aflaat. 325 |bedenklyk. 22 :|bekoorlyk. zzo

afval. - 333 |bediedzel. 265|belachlyk. #
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beledig. 287|bezem, 344|boomvrucht.

belegert. 356|bezi. 235 |boonſtaak.

belemmert, 334|bezig. 242lboosaard.

belommert. 355 |bidden, 375|boosheid.

bemerkte. 194|biegter. 198|borduurſel.

bemomping. 26 f#bierkan. 361;borgermeeſter,

benaarſtigt. 27f|bierton. 361 |borgtocht.

benoodigt. 241 |biggen. 374|borleſoesje.

berichting. 304ibitzig. 338iborrelt.

bernen. 341 |blaasbalg. 331 |borſtels.

beroerte. 3 12|blaaspyp. 34 |borſtlap.

berſten. 18o. 271 |blaauwſel. ' 37o|boter. t

beſchimmelt. 176|blaffing. 38;|boterkroesje.

beſchimping. , 351 blaafkaak. 178|bottert.

beſefte. 3 1 5|blindlinks. 237|braambos.

beſmetlyk. 253|blinkſel. 233|brandewynkot.

beſproeyſel. : 215 blixemflikk'ring. 261ſbrandklok.

beſtiering. , 254|bloedig. 191 Ibrasmaal.

beſtraftyk. - 25e bloedvergieting. 169|breedte.

beter weter 't. , 204jbloemkool. I75 Ibreidel.

beteugelt. - 194|bloeſſem. 272 breihout,

betoomlyk. . 298|bloodaard. 23flbreinkas.

betovert. 199|bochel. 2. I7|bribbels.

betreffen. 15.4|bodem. 331 |brilglas.

betwiſtbaar. 385 lboedel. 383'broekband.

bevatting. 171 |boekkas. 208|broodkorſt.

beugel. 165|boekſtaaf. 221|brouwkuip.

beuling. 3o7;boender. 319ibruidskroon.

beurzen. 348|boezem. 211, 233, 358|bruiloft.

bevingert. 341 |bokking. 362 |bruinvis.'

bevryd zyn. 2ooibolſter. I6oibruiſſen.

bewimpelt. 169|bombe. 3o6|buffel,

beyert. 33 |bondel. 158lbuidel,

bezefte, 196lboodſchap. 234lbuigen.
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dertel.

deurſpleet.

dichtmaat.

dichtwet.

diefſtal.

dienaar.

dienen.

dienſtknecht.

dienſtmaagd.

diepte.

dierbaar.

dieveg

dikmaal.

diſtel.

dobbel.

dochter.

doeniet."

domper.

dompig.

doodbraakt,

doodliſt,

doofpot.

doornig

dorpel.

dorpen."

dorſtig.

draaying

draaykolk. -

drabbig.

drafput.

drankje.

drekzak.

donderdreunen.'

doodshoofd..

197,

bui enſpoorig. 168

buithals. 26o

buldert. 372

bulken. 331

bul raam, 2 OO

bulſter. 17c

bulten. 326

bultzak. 243

buskruid. 331

buyen- 265

C,

Choorzang. 15'9

ciertaal. 3co

ciertuig. z85

D.

Daag'raad. 276

dambord, . . . 383

dampkring. 191, 254

dank'lyk, 258

dat is. 299

davert. 366

David Joris.. 322

deeglyk. 275

deernis. 328

deftig. 193

dekſel. 352

denkingſtofte: zoi

buitelt. ... - 342 306 |driekhoek. 157

36oldrieſtig- 269

339|drievoet. 248

205 |driftig. 279

|drink lyk. 22.2.

17oldrinkput. 238

356|droevig. 247

35-6|drollig. 2o6

356jdronkaard. 308

372|droombeduiding 332
267|druipneus, I 9I,

176|drukpers. 376

246|druppels. 2. I 5

137ſdubbel. 35'o

279|duitsland. 329

329|duivel. 322,

325 duizend. 347

366|duid lyk. 35 Z

246|duurzaam. 288

261jdwaasheid. 179, 293

331|dwersblok- 273

2o 3 - -

252. • -

365 E

2. I9

158|Echtbreuk. . 3 12

33o|echtſtaat. I93

z67;edik. 375

285 leerloos- 375'

213 leerzaam. 374

184jeerpunt. 277

244|eerſte, 272,

203 |eeuwig. 299

282leidop, 3 19

eiloof
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eiloof.

einde.

einddicht.

eirond.

eiwit.

eland. '

elboog

eſſen.

elzen.

engte.

erfdeel.

ergens.

erinnert,

errenſt.

eumjer.

euvel.

extCr,

eyerdooyer. -

ezel,

F.

Faalgreep.

fatzoenlyk.

ſlenter.

flesje.

ſlikkert.

fonteinen.

franje.

futzel.

G.

Gaarnaat,

315

368

388|g

388

2.26

383

316

358

346

346

379

172

3oy

2.2.C

189

27o

386

gaauwdief.

affel.

galblaas.

galg.

gangbaar.

ganzen.

garentwynder.

garve.

gaſtmaal.

gebagger

gebezigt.

gebied hebt.

geblakert.

geboefte.

geboorte.

gebrekig.

gebrokkelt.

gebruiklyk.

gebruikte.

gebuchelt,

gedeelte. .

gedierte

geduldig.

gedye.

geem lyk.

geërgert

geeſſel,

geeſtiglykjes.

geeuwer.

gefoltert.

gehaſpelt.

gehavent.

384

361

3o1

156

172

ZO4

161

175

329

341

geheimen.

306lgehuwlykt. -

226 geiten.

34r|gekarbonkelt.

21 3lgeketent.

213|gek houd.

291

314

gekhuis.

geklepelt.

216|geklontert.

35 1 geksglap.

168jgeldnar.

34-3

32

geldzak.

geloofſtuk.

166|gelovig.

273|gelukkig.

373 gemaaktheid.

381|gemaklyk.

2 19|gemeente.

366lgemeenzaam.

228|gemeeſtert.

252 |gemoedigt.

3o9jgemorſelt.

223|gemuilband.

233Igemuyert,

278

18o genoeglyk.

genezing.

248! genoegzaam.

327|geordent.

231 geoorlooft.

766 geopent.

313 |geoppert..

16olgepeilt is.

242ſgepeupel.

356 gepreutel.

257|geraamte.

31olgerabbelt. "

ziz

3o8

256

387

262.

185.

356

184

262.

337

325

253
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gerammel.
e 157

gerechtigt.. : 216

geredenkavelt. 302

gerichtsdag. 279

gerimpelt.

geryflyk. 234

geſchakelt.

geſcheſten. I54

geſchraaffelt, 319

geſlobber. 15-9

geſpen, 3o6

geſpyzigt. 32 I

geſtempelt. 332

geteiſtert. 32C

getekent. 257

getrippel- I 57

getwerent. 352

gevaarte. 374

gewaarſchouwtzoo.27o

geweldig- 23o

geweltzel.

gewentelt 158

gewettigt. 241

gewichel. zo7

gewiſſelt. 334

gewoonheid. 253

gezegglyk. 226, 242

gezelſchap. 262.

gezoetelt. 343

gifte. 359

giſping. 251

glasraam. 381

glafruit. 371

glibbergladheid. 301

gonzen. 261]hagel.

gordel. 158|hairig. ^

gortig. 257lhairlok.

graagzel. 242 bakbord.

grabbel. 355 |hakmes.

gramſchap, 24#halfter

grazig. 236|halsband.

grendel. 307|halte.

griemelt. 319'hamel.

griffy. 346|handgreep

grimlach, 347|handlam.

grimmatzen. 349jhandſchoe,

grimmer. 312 |hanglip.

grimmig. 198|hangman.

grinkelt. 342 |hapert.

grinnikt. 342 |hapſchaar.

groezig. 249|hardnekkig.

groente. 332|harnas.

grondveſt. 294|haſpel.

grootsheid. 259 heeſchheid

gruwel. 228 heftig.

gudzen. 327 heiblok.

grynbalg. 3121heilzaam.

grynſaard. 3 - 2 |uekel,

guitzak. z69|hekſen.

gulzig. 309 heldhaftig.

gyzel- 255 |helſter.

helgebroedzel.

helhond.

#H helpad.

help'lyk.

Haazenwindhond.#
haardſtee. 214'helſtraf,

Ddd

156

2. 14

382

235'

I74

232

232

232

3 14

287

2. I4

34O

2 39

25-9

234

269

I - Z,

306

156

386

375

176

276

IC4

322

235'

177

2,2

#

295'

276

241

246

hel
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N

*

2o6

helvuur. 2o1]hoogbejaartheid.

hemel. 377|hooglyk.

hemelborgers, 299|hooihoop.

hemelhuizing. 179|houtmyt.

hemelkeurling. 288|huisdak.

hemelſtaatzi. 333|huisraad. 24z,

hemelvaartsdag. r 62|huivert.

hemelveſting, 374|huizen.

hemelwandel- 195 hulploos.

herberg. z3o|hulſel.
herrefſt. 307|huppelt.

herſſens, zo8|hutspot.

herſenſpinſel, 174|hutte.

hert lyk. 198|huw'lyk.

hertog. 196

hertzeer. 2.32.

heuglyk. 275 I.

heupe. 317

heuvel. 339|Ieder.

hoedband. 3,7jiemand.

hoekſteen, i85|immers.

hoentje. 274 |inborſt.

hoepel. 345 ingezamelt.

hoeren pronkſel, zor|inſchiet.

hoerhuis. 349lixem.

hofſtoet. 236

holland. 329

honderd. 2.2.2. J.

hondje. 282

honger. 167heen
honig. 361 |jabroer.

hoofdelooze. . . 304Ijawoord.

hoofdhair. 253|jouwing. '

hoofdpyn. 276ljuffer.

298

355

178

174|Kaakſmeet.

263 kaarslae.

265 kaarſſen.

272 |kaatsbal.

263|kabriooltje.

241 kaïn.

231 |kalmte.

324|kalven.

341 |kanker.

2o3|kapſtok.

zof |karig.

karpaard.

karper.

karſpoor.

kauten,

241 |keelband.

369 keiſer.

3oy|kelkje.

378|kenmerk.

352 kerfſtok.

kermis.

156|kersdag

ketelboeters.

keurlyk.:

keurſteen,

kievit.

kikker.

kikvorſch.

31o|kinkhoorn.

165 |kiſtje.

193'kittelt.

K.

2 • 7

rº klad

326

262

167

35-4

297

332

376

268

375

337

166

380

316

190

299

359

369

zo3

163

385

350

I62

I6I

176

1 of

. 36z

303

315'

IOO

• 33Z

342
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kladboek,

klappert.

klappig,

kleerkas.

kleerſtok.

kleintje.

kleppe.

klepper.

klein vee,

kleumig.

kleumte,

klimmer.

klingelt.

klippig.

klokje.

klokſlag.

klokſpel,

klontert.

klootig.

kluitig.

knapzak.

knerstand.

knieſchyf.

knipſlot.

knipte.

knodze.

knoplook.

knorrig.

koehoorn.

koekkoek,

koelte.

koeſtal.

koetzen.

koevoet.

213

316

193

338

344

26o

323

177

279

189

379

IO I

327.

197, 218

198

186

185

367

3o2

268

3fo

,4 371

23o

235

27

238

175

235'

19o

315

259

23 3

23 3

319

199, 26o

koffer. 338|lachen.

koffy. 183|lacner.

komſte. 339llammer.

kookſel. 163lland waard.

koortzig. 28o langoor.

kornelis, 386 langzaam

korſſel. 385 |lapeeld.

korſſelkoppig 278|lappig.

korten. 133i laſtig. .

kortlyk. 21 6llauriertak,

koſter. 159)leepig.

koſtlyk. 25 |leeraar,

kouſſen. 318|leerling

kraaineſt. 167lleyer.

kraamvrouW- 244lleiband.

krankhoofd. 334 |lely. .

kreeften. 314,lelyk.

kribbig. 222 |lemmet.

kromheid. 284|leutert.

kromtaal. 22o ſleuyaard.

kruimel. 345 |lichaam.

kruidhoorn. . 19 |lichtmis,

kruiswys. 278/liefde

kryglyk. 302 |lieflyk.

krygsman. 25olliefkooſt.

kuchen. 334|linten.

kuisheid. 223|linzen.

kunſtig- 154, 18olliskoord.

liſtig.

loefwaard,

L. logheid,

lonte.

Laagſte. 3^2|loochen,

laatſte. 181 lluifel.

D dd 2 -

I 6o

343

189

235'

36r

182

216

229

2 IS'

2. I O

Z93

375

275

365'

217

3oo

344

22.Z

329

28o

284

376

2 5 I

3 to

285'

179

371

247

257

296

29O

351

luis
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luispook,

lurven.

luſthof.

luſtig.

luyert.

lympot.

lymſtang.

M,

Maagdom,

maakſel.

maalſtroom.

makkers.

malkand'ren.

manhuis,

mantel,

markten.

IIlarmer.

masker.

meening.

meerkat.

meeſte.

melaatsheid.

melkkan.

mendeur.

menigt.

meshecht,

metzel.

middag

middel.

mildheid.

misdaad.

*

258, 283

A

264

381

2ZO

287

I66

3,7jm,

314|misſlag.

Imodder.

miskar.

mispel.

moeite.

322

242

234|moffel.

molik.

178, 186

364

306

384

352

384

238, 3oi

314

262

323

28f

3 I 9

378

I66

165

379

34O

168

2OO

morſſig.

moſſel.

muffig.

InUtZC,

mymert,

nabuur.

Miſſ lyk.

misgeboorte.

mishoop.

moêheid.

moſtaard.

moutzak.

Naauwte.

misrekent.

moffenkalling.

moeraſſig.

moespot.

molquerens.

monikskovel.

monſter.

moordhout.

moordpyl.

InOrruW,

N.

378

266Inachtrok.

nachtſlot.

nachtuil.

nadert.

nadorſt.

nadruk,

naftapt.

natuurgeheimen,

navorsbaar.

242 |nauwkeurig.

26oneſtel,

236jnetbreuk.

336lneusdoek.

353Inevel,

2o7/nietig.

299inieskruid.

373 nieuwetrantze.

198|nieuwejaarsdag.

325|nieuwsgierig.

*49inieuwers.

38slnooddruft.

321 |nooddruftig

315 |noodig.

156|noordſter.

2.44lnoô ziet.

189lnuchter.

353|nuttig.

397;nyptang.

226

318

319

159

195.

346

159

296

Os

Och armen,

och lacy,313

337

381

3 I4

268

324

376

293

24t

294

Iſ 4

34o

325'

363

189

I26

284

259

I62

252

3oy'

176

234

197

373

z99

2f1

354

28e
28o

ekſel.



W O o R D EN LY s T.
397

ongeſtaltig,

okſel. 35 zlonweër.

oly. 3c6 onzigtbaar.

olyftak. 216 oogjes.

olyk. 32o oogmerk.

onbezuiſtheid. 371 oogſcheel.

ondermaanig. 194 oogſttyd.

onbedachtheid. 25 3joordeel.

onbegryplyk. 256 oordeelt,

onbevatlyk. 288 oorlel.

onbillyk. 271 oorlof.

onderneming. 233) oorlog. *

ongerymt is. 366 oorloog. -

ongerymſte, 339 oorſprong.

19o oorſpronglyk,

ongevoelig. 192, 2 36 oorzaak.

ongewillig. 389jooſten.

ongezindlyk. 381|ooſtlyk.

onkruid. 296|opdragt.

onkundig, 25o|opgebaggert.

onluſt. 272|opgeduikelt.

onlydzaam. 242 opgepeuzelt.

onraad. 277,343|opgeſolfert.

ontallyk. . 254|opgeſtommelt. '

ontengelt. 181|ophef. -

ontfangbaar. 3o7|opklimt.

ontkoppelt. 312|oproer.

ontlaſting. 197|overblyfzel.

ontnuchtert. 2o9overklimmend,

ontpoortert. 3.oo overreding.

ontvonklyk, 296|overrekent.

ontvryſtert. 312joverſtrooming,

onverbidlyk. 325|overweging.

onverzaagtheid 240|overweldigt.

onvoorzigtig. #7 overzwalpen,

261 I ouwel.

28

266

327

358

2. I4

369

. 204

358

264

377

332

29

z%

325

I92

26

382

17o

164

341

347

366

35 1

I

231

36o

239

2. I I

156

2. I 3

196

256

oxhoofd.

Paardje.

paardſtal.

paſſen.

padde.

pappot.

paskaart.

pasloot.

paspoort.

pausdom.

peillood.

pekdraad.

penning.

perſik.

peſtig.

peterſeli.

peukel.

peuluw,

83|peuz'ling.

pinkoogt.

pinnig.

pinxter.

pispot.'

plaaſter.

plompaard.

plonſſen.

plotslyk.

332 Plugge.

P.

paardshoofd,

159

361

287

3O4

259

I6Z

314

36r

357

367

387

353

367

367

377

35a

26 I

157

317

34G

#
347

22O

I62

336

157

31 3

234

238

zo7

pluim
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pluimbed. "

plukſel.

Poezel.

Polſſen.

Polsſlag. -

poortklok.

popelt.

Porseleinkas.

Potaard. " ,

Potgeld. -

Prachtig.

predikſtoffe.

prieſter.

prikking.

Proefſtuk.

pronklºk. w

Pryswaard,

uinhoop.# P

Puntig.

pynbank.

Pynlyk.

Q.

Quaadheid.

quabaal

quakkel.

qualyk. -

quelbalg- -

quidam

quinkſlag.

quispelt.

quylbaard,

1651

35 I

2.32

##
186

343

326

I41

2 IC

- 226

228

197

296

253

387

239

317

2.43

324

227

- **

t

339

I6

363

II

##

21 5.

186

159

247

Raadſlag,

raadzel

rankheid,

raslyk.

raspe.

raspen,

redenryker,

reed zel,

regel,

reinig,

reize.

reizers,

rekhals,

rendier,

rentje,

revelt,

reuze,

rifyeld,

rispen,

ritzelt,

roeyer,

rooſter,

roozenobel,

roskam,

roskop,

|

ruidig,

ruigte, •

BR.

raadsſchyn.

regendruppel, -

richtig,

roezemoezen.

ſruimte, 36z

ruſtplaats, 256

rygriem, 225

277|rykdom, 353

277 rymen, - 322

1 378 rymmaat, 25'o

241|rymopraapzel, 322

251 |rymproef, 286

327|rymſlot. ... 340

322jrymvervulling, 377

3oilrymvermengzel, 334

. 164 |rymwel, - 204

156jrymverzinzel, 2. 19

215 rymſel, 3C6

219|ryſtenbrypot. 36;

253 -

293 e

2.3 - -

#sibel, 188

163 ſalablad, 2I6

294|ſauce, 335'

339|ſaucyſe, 37z.

346|ſchaafbank, 323

337|ſchaamrood, 334, 376

33 |ſchampſchoot, 191,255
218|ſchandvlek, 334

2C8|ſchapp'lyk, 257

365|ſcheermes, 365'

322 ſchelmen, 2c6

158|ſchelmſtuk, 207

337' (chemert, 342.

371 ſchendaad, 38;

32-, lichendig, 177

ſchend
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176,

285

246

t. -

t

t ,

. O 1

r

27o

173

337|ſnerken,

29o'ſnoerlyk,

342 ſnoeshaan,

24o ſnorken,

ſoorneus,

38- ſnui
2591nuirer,y ſolfer,

287 ſpaarpot,

ſpatel,

ſpeelpop,

177'ſpiegel,

368 ſpinhuis,

2,29

ſpinrach,

ſpinwiel,

193 ſpotlyk,

191 ſpouwſel,

ſnuifdoos,

ſpaarzaam, * ,

336 ſpraakzaam,

347 ſprankel,

196 ſpreekſtyl,

- - 172, 323 ſpreekwyz',

15j, 3c6 ſpringbron,

326 ſpringſtok,

188 ſpringvloed,
- - -

•-J. i .

341 ſpytig,

231 ſtaldeur, .

* - ,

204|ſtapel,

- 294ſtapelt,

25o ſteenhoop,

ſchendtong, 184#,
ſchenkel. r ſchuimig,

ſchepter, 369#n. -

ſchepſel, 1 57 ſc# , " !

ſchermſlag, 243|ſchuw'lyk,

# 184, 351#
cnerpte 25-5-11ntºren,

ſche:#k. 8 29I#

ſchielyk, 248, 349 aapkruid,

#, º## rig,

ſchimmel, 162 abde, - - -

ſchimper, s , 228 ſlagzwaard, - - -

ſchimpig, 386|ſleeper,

ſchimptaal, 169 Emper,

ſchipbreuk, 345,349 Ebb: :

ſchipper, 161 ſling'ren, '

ſchoelap, 32-3#
ſchoepin, . - ### ordig,

ſchoezool, 216 ſluimer,

ſchongel, - 366 ſluiphol,
ſchooiſter, 309 ſluitbag,

ſchoonheid, , 372#
ſchoorſteen, 289,333|ſmaaklyk,

ſchoorvoet, 177 ſmeerlap.

ſchootsvel, 336|ſmeerſel,

ſchootvry, 25'o ſmelten,

ſchorſe, 248#
ſchortjes, -## elt.» « -

ſchotel, 15 ſimuling,

ſchrankel, 26o#

ſchriftuurlyk, 17-|ſmaarlied,

ſchrobde, 32 I ſnaphaan,

ſchryſpen, 213 |ſnavel, lok

ſchrylings, 177 ſneeuwvlok,

317 ſteil-oor,

163ſtemmig.

el

3c6 ſpinnewebbes

3or ſpitzen,

209

266

337

I6 I

214

188.

168

3^z

17e

239

158

354

I 5

2O

#
35 z

36z

219

285

3C9

338

348

3co

289

238

356

- 2. IZ

384

279

348

326

36o

184
r

* * *
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ſtormig, 246 tabbaard, 228 trotsaard,

ſterfdag, 148, 348 tabberd, 182ltrotzig,

ſterlicht, 333 tabernakel, 348ltrouwhertig,

ſtichtlyk, 179|tegenkanter, 206 trouwring,

# 225 |tegenpleiter, 285 ltruggelt,

ſtilheid, , 259 tegenſtribbelt, 387|truitje,

ſtofryk, 221 |tegenwerping, 171 |trukkelt,

ſtokbeurs, 289'terwe, 38o tuchtſchool,

ſtolpe, 244 teuge, 209 tulband,

ſtoorbeeld, , 333;teugje, 378|turken,

ſtoornis, #8|the gereedſchap. 183'tweedragt,

ſtootig, 346ſtinnegieter, 382 |tweeſpalt,

ſtopſel, 278 tintelt, 271, 319 twintig,

ſtormig, 246, 261 |'t Land uit, 29o twyfel,

ſtraat maar, 387 toegang, 232 |twyfelzinnig,

ſtraattaal, 243|toegegrendelt, 24otydig,

ſtrafbaar, 2of|toegeſtorkelt, 164

ſtrafſchuld, 325 |toemaat, 268

ſtriemen, 207 toepasbaar, 368 U.

ſtrompel, 3fotoepaſſelyk, 182

ſtrooiſel, 2oftoevlugt, 231 |Uitgeçyfert,

ſtroowis, 354ſtoezigt, 249 |uitgekramert,

ſtrykleêr, 346|tongblad, 358 uitgemergelt,

ſtrykſtok, . 344|tongmisbruikers, 237uitgewintert,

ſtuiver, 217|tongroer, 3.oo uitlacht,

ſtuurboord, 362 |toortslicht, 166,227 uitnemend,

fuffing, 249ltorenblazer, 175 |uitſlaan,

traanbrood, 227|uitſtel,

trali, 197|uitvaart,

T. treflyk, 192,237|ulder,

trekleêr, 328, 345

Taalwys, 26o|trekpot, 183

tabakdoos, 357|treurſpel, 349

sabaksPyP, is,kroei, 317

378

256

373

3 II

3 o9

302

338

22O

233

355

377

377

347

343

349

279

163

33f

34ſ"

172

282

245

25'5'

2O2

372

299
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V.

Vaarbaar,

vadzig,

vak'rig,

valhoed,

vaſtheid, .

vaſtlyk,

veelvraat,

veelwyvig,

veergeld,

veertien,

veilbaar,

- veilig,

veilloof,

veinzer,

vel af.

veldhoen,

venſter,

verandert,

verbaſtert,

verbetert,

verbet'ring,

verborgens,

verbrodden, .

verbryzelt, ,

verdichtzel, .

verdiende,

verdienſte,

verdieping, d

vereeuwigt, e

vergeeflyk, z7, verſtoptheid, 284

vergeeſtelykt, zo 1' verwaarlooſt, 292,

vergezochtheid. 3-4verwaardigt, 29f

vergiftig, 271 verwachtſter, 375'

verhabzakt, 29o verwantſchap, 245'

238 verhanſelt, 318|verwelkomt, 281

291 verhardde, 332 verwerplyk, I6o

273 verheerlykt, 267|verwiggelt, 24o

364 verhindert, 182 |verwyftheid, 374

25 1 verkens, 259 verzadigt, 196, 21o

287|verklening, 266 verzeilen, 182

346, verkleumen, 243 verzierſel, 165

355 verkloeking, verzoening, I95

289 verkoeling, 2o1 verzwelgen, 245'

341 |verkroptheid, 3C2 vierkant, 18r

251 |verkryglyk, 27o|viervoer, 3 16

377 verlekkert, 183|viervoetig, 268

368 verloſſing. 213 viesheid, 245'

228 verluſtigt, 21o, 314 vilmes, 299

2,I 2 vermaaklyk, 216 vindbaar, 286

2.15 |vermeerdert, 268 vinding, 22, I

232 vermeetlyk, 294|vrind'lyk, 225

198|vernieuwen, 175 vlagge, 357

31; |vernuftig, 294|vlaggevoerder, 2c6

348|veroudert, 252|vlamming, 2 39

25ºo |verpeutert, 324|vleermuis, 314

166|verre, 295 |vleesbank, 233

24ſ |verryzing, 256|vleeshuis, 363

171 |verſchillig, 272 vleitong, 236

326|verſchriklyk, 298 vleyen, 286

255 |verſchuldigt, 169 vliegen, 188

378|verſchynſel, 359'vlieglap, 214

239|verſtandig, 154, 211 vloobeet, 218

235'verſtoorbaar, , 267 vlugger, 338

Eee vod
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vodden,

voedſel,

Voegzaam,

Vogel,

voleinding,

volheid,

Volkje,

voltallig,

Vonnis.

vonnispleging,

voorbaarig,

Voorbeeld,

voorbyzeilt,

voordeur,

voorgaan,

voorgaat,

voorhoofd,

voorhuis,

voorig,

Voorrecht, .

voorſchyn,

voorſlag,

voorſpook,

voorſpraak,

#
voorſtel,

voortga,

voorzigtig,

vorsje,

vraagſtuk,

vraagvry,

vraagwyz',

vrankryk,

vreedzaam, 377 wapenruſting,

398|vreeſlyk, 197) warmmoes, 174

369'vrekheid, I 68| warmte, 323

369 vriendlyk. 248|wateremer, 17o

36o vriesland, 33 (watertobbe, 307

167 vroomlyk, 247 wat'rig, 247

268 vruchtbaar, 2o1 |wedden, e 165

299 vruchteloos, 226 wederſpanning, 275

197 vrydom, 225, 371 |wederſtrevig, 180,333

378 vryer, 31o|weduw, 317

253 vrygeeſt, 269|weegſchaal, 17o

267 vryheid, 355 weegſteen, 17o

225 vryſter, 31 o weeldig, 349

3oo,vuilbek, 334 weentyd, 235'

381 |vuilik, 3go weerglas, 336

325 vuiſtſlag, 187 weerhaak, 393

373 vulſel, 167 weerhaan,

339 vunfig, 24, weerom, 288

264, vuurſteen, 272 weerwil, 385'

242 vylſel, 158 weêrwolf, 279

293 vyzel, weggaan, 257

228, weinig, 195'

186 wel bekom't u, 284

264 W. welbewuſtheid, 192

322 weldaad, - ZOZ

293 Waardye, , 215|welgetrooſtheid, 19z

369 waarom, . * 2c2|welgevallig, 288

258 wachthond, 381|welkom, 215'

253 waggelt, , 348|welſtand, ... 279

302|walglyk, 269|welvaart, . . 281
2o1 |wambes, . 318|welzand, 294

1 5.3| wandelt, ..." 15.3|wemelt, 2 30

2oy! wankelt, 194|wendig,

329 wanluſt, , 32o wenktes , ##

377'wenklyk, v - 284

wen
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"enſching, : 2361 wynig, 3-4 #ſchelp, 21 3

wenſchlyk, 339|wynlucht, 18 |zeeman, - 274

wenſſen, I9 |wynvat, 9-|zegenwenſching, 181

wereld, . . . 374|wyogeer, 381 zeilreë, 289

wernet, . 333|wysheid, 326 zeilryk, 276

werpnet, 362 |wysje, 245 |zeiſſen, 319

wervel, 174|wyslyk, 251 |zelven, 23O, 29I

weſtwaard, 178 wysneus, 326 zevert, 340

wettig, 199|wyvat, 198|ziekte, 29 I

wieken, . . 276 - , zielbrood, 227

wildbraad, 233| | | : Y. - T |ziften, I 54

wildzang, 327| | | | | |zuilyk, - 239
wil je, 154|Ydel, : 322|zitſteê, 371

Windel, ' . : 158|ysgang, 16 | |zoetvoerig, 266

winſte, , 3 18|ysſchol, : 164|zolder. 187

wisje wasje, 327|yſſel, -3 3ozondaar, . 254

wiskomſt, ... 184|ysſlee, . . . 38-zondvloed, 332.

wispelturig, 167, 215 ysſpoor, , 16-1|zonloop, . 379

wittebroodjes, 265|yzer, , 289|zotskap, 323

witquaſt, : 172 | , zoutpot, 262

woeker, . 206 Z, zuidlyk, 355'

woeſtheid, º 215| | |zuinig, I94

« wolzak, zº 242|Zabbert, | |zuizelt, 234

wonders, 254 zalfbaar, o 268|zwachtel. 158

wonding, ,, ,, 304|zakking, ” 283|zwartheid, 274

woordenrykheid, 3oi zalig, ' . 355 |zwartſel, - 352

woordenſchifting, 271 |zamenflanſſing, 2,5 |zwelger, 3J4

woordenwerring, 174 zamenvlyen, 286|zwetzen. 326

woordjes, 273|zamenvoegzel, 219|zwoelte, 231

wortel, 36o|zeebaar, 216|zwyntrog, 336

wraakgierig, 156|zeediep, 209|zypelt. 324

wraakpyl, 261 zeedig, 182

wraggelt, 374|zeed'lyk, 269

wyngaard, 324 zeedrift, 1941

Einde van de Berymde woorden-lyſt.
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Bladz, 9. Reg,

13.

38.

I33

166.

13.

198.

223.

2 I9.

228.

243.

I. van onder, onthalen: lees, ontº

ſtalen. - -

. deelſte: lees, d'eerſte. -

. van onder, door: lees, voor.

Brandmerk: lees, brand merk',

. Dat 't: doe uit, 't.

hccht: lees, hecht.

. deelſte, d'eelſte.

van onder, va: lees, vat.

boord: lees, brood.

vruchbaar: lees, vruchtbaar.

. noemt: lees, noem. -

van onder, baattal: lees, baattaal

niemaud: lees, niemand.

. Barrabas: lees, Barnabas.

nier: lees, niet.

onds: lees, ouds.

van onder, een: lees, en.

heeſt: lees heeft.

. vcrſchilt: lees, verſchilt.

van onder, oppronklyklyk: lees,
oppronklyk. r

zilverſtrikker : lees, zielverſtrikker.

ten: lees, den.
-
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- L E ZE R. -\\ r n º V #

- - - - - - -1,- #3

Hie, ziet gy ſtaaltjes van een meer verheven trant

Wanneer deluſt myn luit op hoogertoomen ſpant.
l. l- . - - * 1, - - -- : *

'Doch windrig zwetzen zyn ſlechts klanken zonder zaa

ken. - *

-- -- rz* & 3 - 0 - 7: - - - - - - - , E. ---- - -- -

't Geen d ooren ſtreelt, moet ook 't vernuft door ſtof verkw w" - * * 4 - , , rº nºg - , * ºr

maaken. | | | | | . . . . . . . .€) - - - - - --

'k Stel u geen enkle web van zyden woorden voor,

Maar doel- en klemtaal, tot een peperſaus voor 't oor.

Word andren galm vereiſcht, dan ſtryk ik andre ſnaaren.

Men paſſe ſtyl op ſtof om 't voegzaam te bewaren.

N

BY
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SMA A D- EN D R E I G S CH R IF T ,

door d'een of d'ander Paap of Papiſt heimelyk

aangeplakt op de deur der S: Ians Kerk , toe

behoorende aan de Hervormden, te Maaſtricht,

den 1 o. April M DC C XXV II. . .

O &# Hoogmogende, en doch vervloekte Geuzen:

ty zyt gantſch heel gelyk aan de verſlagen reuzen.

Die wilden met hun magt overal domineren: . * .

Ja zonder ook ontſlag tot in het huis des Heeren.

Zo dat gy hcdendaags maar zult worden geſchoren,

Als gy Gods mannen hoort: ik zegge de Paſtooren. *

Meent# miſſchien te doen als de manhafte Polen,

Die u fielten ter dood met recht hebben bevolen ? .

Laat het maar oorlog zyn , men zal u anders krygen.

Het is genoeg gezegt. Na Paſchen komen vygen.”

- - Seg 't voort.

* *

* Dit ziet hier op, dat twee Paapen waren gevat en vaſt gezet, en dat 5e,

afgezonden van hunnen Biſchop zich - erſtout hadden een# aan te ſte'

- len op het Dorp Hulsbergen , by Maaſtricht, onder 't gebied van hunne

- Morg. Mog., tegens der zelver uitdrukkelyke Plakkaaten - Aan den ontdek

ker van dezen quaadaardigen en bloedgierigen, Pruldichter beloofde men eent

belooninge van# goude Dukatons, doch die duiſterling bleef t ſchuil. ,

N IK K E R S B A N K E T.

Foei braakzel! uitgegulpt met Hottentotſche brokken,

Doormengt van bloed en gal , voor zwynen ſlechts te

- ſlokken, * . . . 2 s

Zo vunſch van reuk, zo garſt van ſmaak, zo ſchor

. Va11 tOOn, -

Is 't Moniks werk, dat is te deugen niet gewoon.
- . '' K LINK

-
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T o T

A N T W O O R D.

aan dien krygszuchtigen moordtrompetter.

ſchendogg', die gelyk een hel- en bloedhond baſt:

N-VGy ketſt uw zwadder tot een hoon der Oppermagten,

En dreigt hen, ja gy balkt, dat gy den tyd wilt wagten,

Dat gy uw handen in het bloed der Geuzen waſt.

Het THORENS bloedbat word op ons ook toegepaſt.

Gy woud, ô wolven, ons ook als die ſchaapen ſlachten.

Het uitſtel ſchort niet aan uw wil, maar aan uw krachten.

Wat gingt gy graag op ons gebraaden vleeſch te gaſt!

Gy wenſcht om oorlog, op dat gy uw felle dolk

Zoud wringen in de borſt van 's Heeren dierbaar volk.

Hoe hittig is uw hert door bloeddorſt weer onſteken!

Dus ziet men 't moordbeſluit,dat Romensaanhang ſmeed.

De God der waarheid zal 't beletten, zien, en wreeken.

't Is dienſtig, dat men zulk een ſnooden wrevel weet,

T O E G - I F T.

't Is oorlog met den Paus, en al het ſlangenzaad,

't Is vreê met wat voor God, zyn Kerk, en waarheid ſtaat.

Laat Babels Hoer een ſchort van vygenbladrenrygen.

Een vyg deê wel een Paus ten# hemel ſtygen.

- .) - KLINK
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K L I N K D 1 c H T,

ter uitvaart van

V O R ST L U B O M I R S K I,

Bitter vyand der Evangeliſche Waarheid, en

hoofdaanrichter van t verſchrikkelyke

bloedbad te THooRN.

G LUBOMIRSKI, hebt op Thoorns moordſchavot

et gudzend martelbloed zo yſſelyk doen rooken.

Gy dacht niet dan om vuur, om rad, om ſtrop, om pooken,

Tot waarheids domping, met uw folterbeulen rot.

Uw oogen waren blind, maar meer uw hert, verzot D

Op Romens guichelkraam. Uw moorddolk is gebroken,

En d'Opperrechter heeft uw vonnis uitgeſproken,

Dies valt gy in de hand van dien verbolgen God.

Geen balkend misgeloei, ſchoon tot vyfhonderd maal

Van Babels Paapendom verdubbelt, zal de taal

Van 't bloedgeſchrei,dat tot den Hemel klinkt,verdooven.*

Daar is geen vagevuur, dat hierom minder ſchroeit, .

Maar hellevlam, die voor vervolgers heeter gloeit.

De Hemelrei zal daar Gods wraak eens over loven. -

* De teſuyten deden voor dezen hunnen grooten Heilig, begunſtiger, en ſlaaf,

die op een prachtig praalbed ten toon gelegt was, vyfhonderd zielmiſſen. Be

halven deze zgner noch eene groote menigte , volgens zone beſtelling uitge

bulkt. - - »

v E R. v o L G IN G.

Gywaart tot borſtens toe, Bloedechel, opgepropt.

Dé Bruid van Jeſus word geteiſtert en geſchopt

Van die, waar in uw geeſt wel dubbel ſchynt gevaren.

Men bluſt geen waarheids licht doorbloed van martelaaren,
F ff - - KLIN K
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- - - o P DE

- uitvinders en uitvoerders van

Europäs onheil. ,

Oºſian:oedzel, vol van 's# Draakenſpog,

Dat pronkt met Jeſus naam, doortrapte hellewigten:

Gy doet wat eerlyk is in 't Pausdom, voor u zwigten,

En vult den aardkring met uw wrevel en bedrog.

Gy ſchenkt uit Babels kroes 't betovrend hoerenzog

Aan Wereldvorſten, om weer galgen op te richten,

En 't gruwzaam moordtooneel voor zwaard en ſtaakte

ſtichten. - w

't Geplengde martelbloedte Thoren rookt daar noch.

Gy hitſt de Vorſten op tot breking van hun eed,

Aan wie de Tegenchriſt onſchuldig ketters heet,

Om 't vuur van oorlog en vervolging op te blaazen.

Gybillykt en gypryſt wat ſchenddaadymand doet

Voor Romen, en gy keurt de gruwelſtukken goed.

God zal den raadſlag der Achitophels verdwaazen.
*r--+--- ---- -- A P. R. E 'N T. 's -

MengVorſtenmoord, verraad, vervolging, helſche ſtreeken,
Geweld, bloeddorſt#heid, eedſchending, bondverbreken,

#
Met leugenleer, die
# etſt de #rent van genen Jeſſi

"#LiNK
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K L IN K D I c H T

- O P , " s

B EN E D 1 c TU s XIII.
A * * - - - - - - * * -

P A U S VAN R OM E N. -

G## aardſche God, vol bygeloof, gy zit

Op Babels zetel, in den rang der Tegenchriſten:
Boos ## gy uit uw zelf, maar meer door Lojoliſten:

Des Proteſtantendoms uitdelging is uw wit.
- - - - - - --1- 2 , 2 , 1 - - - - -

Gy maakt de Vorſten op het martelbloed verhit,

En zyt'er dronken van. O dat zy beter wiſten ,

Die uw hun goud en bloed in Roméns dienſt verquiſten,

En wrongen zy het Beeſt een breidel in 't gebit!',
- I - - -

-

Gypropt den hemel met een rot van Santen op,

W# en bezoekt een muffig rif , of pop,

Om dus u ook den weg ten Santendom te baanen,

Gy word van Petrus voor zyn volger niet erkent,

Wyl gy te na bevriend aan Simon Magus bent.

Haaſt wykt de nevel, die de Heilzon nu doet taanen,

B E N E D I C T U S.

Gy heet Gezegent, Paus, en maatjgt u ook aan

Dën zegen en den vloek van 't trotſche Vatikaan.

Uw zegenen zal hen, die God vervloekt, niet baaten:

En zegent God, uw vloek ſtelt niemand in 't verwaaten.

F ff 2 , KLINK
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- - - - - - T O T - - - - - -

ZE G EN WE N SC H IN G

aan den Doorlugtiſten en Grootmagtigſten Monarch

G E O R G I U S II.

By Gods genade Koning van Engeland, Vrankryk, Schot
- land, en Yerland, enz. enz. enz. "w

Staatplegtig tot die Opperwaardigheid gezalft en ingehuldigt

binnen Londen, den 22 van Wynmaand in 't Jaar 1727.

G# Koning, nu gehuldigt op uw Throon,

Myn hertenwenſch is, dat des Hemels zegenſtroomen,

In milde maat op U en d'Uwen nederkomen,

Tot heilryk bloeyen van uw Ryken, Huis, en Kroon.

't Zyt lang gelieft en ook geducht. O wat is 't ſchoon,

Als Vorſten tot de Kerk met magt en luiſter komen!

God doeu't woedend Beeſt, met gantſch zyn rotbetoomen.

Der Vorſten Vorſt zy zelfuw Zon, uw Schild,uw Loon.

Leeflang, ô Britten Wenſch, tot blydſchap van uw volk,

Gods hand verſtrooye en weer de# rampenwolk.

Zyt Salems Redder, en de Steun der Bondgenooten.

Doe Babel afbreuk. Zyt wat vyand is ten ſchrik,

Op dat Gods Zion in uw# zich verquikk'.

Dan zult gy zyn het puik en roem der Wereldgrooten.

K R O O N C I E R: A A D.

Gods vreeze is't ſchoonſt juweel, dat Vorſten Rykskroon
- 1ert »

. En recht en Eheid zyn onwrikbreZetelſchooren.

'Laat 's wereld klatergoud met valſchen luiſter glooren.

Men heerſcht roemruchtigſt als Gods wet den ſchepter

- ſtierts - KLINK
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Tot roem van den Door:#ten en Grootmagtigſten

OT1U,

J O A N N E S II.

By Gods genade Koning van Portugal en Algarbe,

CI1Z. CI1Z. CI1Z,

Als de zelve edelmoedig , tot glorie van zyne Kroon, zyn geſchil

- tegen den Roomſchen Stoel handhaafde.

G# tart den Blixem van het trotſche Vatikaan,

Die Kroonen wagglen deê, en Schepters kon doen

trillen, -

Ja ploffen, Groote Vorſt. Het durft dien pyl niet ſpillen,

En ſtaat bedeeſt om uw grootmoedig ſtout beſtaan.

Al brieſchtal knerſt de Paus, gy kreunt u daar niet aan,

Maar breekt de boeyen, die als ſlaaf u kluiſtren willen,

En toont uw tanden aan die uwe ſchapen villen.

De wereld ziet met luſt den ſpyt van Romen aan.

Nu krengt#Roomſche Hof, 't geen nimmer had ver

WaCht

Dat gy dus pal zoud ſtaan, en met zyn dreiging lacht.

Bevreeſt, verlegen komt het u verzoening ſmeeken.

Doe# , dat het Zwaardniet voor deSleutelszwicht.

Voor Kroonen buigen, is ook zelfeen Myterspligt.

Dat niet te willen, is des Tegenchriſtus teken.

D O M M E B L I X E M S.

't Zyn domme blixems, die der Pauzen vuiſten voeren, .

Van flikkring zonder flits, die zotten ſlechts ontroeren.

Zy wyken, wagt men hen, en ſchrikt men er niet voor.

Ziet, Vorſten,#Vorſt, die baant u moedig 't ſpoor.

-w
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B x sc H # 1 + T EN

D E s A T A N. .

Verwaten Leugengeeſt gebonſt in 'safgrondspoel,

Gy zyt de droeſſem van al wat men boos mag noemen.

Uw liſt en wrevel poogt ook 't menſchdom in 't verdoemen

Te ſtorten, maar Gods boei beteugelt uw gewoel.

- II.

P H I L I P P U S II.

Gy trapte Neêrland op den nek, ô Vorſt. Helaas!

Wat deedgy martelbloed op moordſchavotten ſtroomen !

't Ontwaakte dapper: 't is uw pook en boeiontkoomen:

En 't zag u bankroetier, en luis-, en maadenaas.

III. - - -

H E R T O G VAN AL B A.

Oſchrikdier'dat het goud,detraanen 't zweet, en 't bloed

Aan Neêrland gulzig hebt ontwrongen en ontzogen: 3 -

Gyſcheid met ſtank, en ziet uw hope en waan bedrogen,

Als gy met ſchande en ſpyt naar ſpanje ſluipen moet.

IV. - - - - -

, J A N VAN L E I DE N. t

Een ſcheptervooreennaald,voor'tnaaiſchavot een troon,

HiefJan van Leiden hoog. Men zag hem hoogerryzen,

Als hy, op 't ſtraftooneel gepynigt tot afgryzen,

Aan Munſterstoren in een kevy hing tentoon.

V.

- D A V I D J OR I S

Uw huichelmasker met uw wondertaal, ô dwaas,

Engeil verleider, had de wereld lang bedrogen,

Die boven Chriſtus u, ó gruwel ! woud verhoogen.

Verduivelt hellewigt, het vuur verteerde uw aas.

IO

-

-

|

VI.
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VI.

O U DE V R Y G E E ST EN -

Oſnoodſt gebroedzel van des Duivels ſlangenneſt,

Gy hebt uw zwadder dus bewimpelt uitgeſpogen,

Dat menig wierd vervoert door zulk een kankerlogen.

Nu delft men 't helleſchuim weer op tot ſtank en peſt,

- VII.

J U L I U S CAE SAR VA N IN U s

Gy ongodiſt, als uw bedrog ontmaskert was, -

Zach uToulouze door den Beul tot aſch verbranden, ºn

De Duivel heeft die nu verſtrooit door alle landen,

Maar hellevlam ontdoet geen laſteraar tot as.

V III

B EN E D I CT U S DE S P IN O S A.

Verloochent Jode, die verwoed God zelf beſtreed,

Geen ſnooder monſter heeft de hel ooit opgegeven:

Want gy verloochent Hem, voor wien de Duivels beven,Wie is zo boos als gy? 'k zeg dat ik 't niet en weet, e

- IX. -

P ON T I A A N VA N H A T T E M.

Van Hattem heeft geen prent, die zyn gelaat vertoont,

En zyn fatzoen is weg. Wien mogt hy beſt gelyken?

Den Duivel Doch hy gaf noch grooter boosheid blyken,

Die 't geen de Duivel vreeſt, ontkent heeft, en gehoont.

X.

Op zyne S C H R I F TE N.

Van Hattems wormig ras ſtonk nimmermeer zovuil, .

Als zyne ſchriften, nu zo zonneklaar ontmaskert. "

Hy blykt een ongodiſt, die God op 't ſchriklykſt laſtert

* Hem volgt zyn helgebroed naar 's afgrond zwarden, -

- - - - - XI..'
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XI.

Op zyn afgryſſelyk G R U WE L-B O E K,

Genaamt de val van 's werelds Afgod.

Geen Heiden, Jode,of Turk,ſpreekt in dit gruwelſchrift,

Ik zwyg geen Chriſten,maar een monſter. Stopt uw ooren.

Zelf in den afgrond laat zich zulk een taal niet hooren.

Schrikt dan, ô wereld, #dit doodlyk zielvergift.

Op zyne G R U W E L L E ER E.

Het hoogſte toppunt, dat de boosheid ooit beklom,

Ofkan beklaut'ren, heeft de Vrygeeſt nu beſteigert,

Die God en zonde ontkent, en allen teugel weigert.

't Geweten leert dat zelf## blindſte Heidendom.

XIII.

Op zyne B O E V EN T A A L.

De Duivel veinſt zich als een Engel van het licht,

Door loos blanketzel, in den afgrond uitgevonden.

Dus dekt van Hattem mee zyn helſche gruwelgronden

Met Bibeltaal, dat tot#" is gericht.

Op zyn O O GM E R K.

Watdryft den Vrygeeſt,om't verſchil van goed en quaad,

Ook loon en ſtraf, en dat iets overblyft na dezen,

Te ontkennen? 't Is om God te dienen, noch te vreezen.

Dit brengt ( is dat niet fraai?) den menſch tot beeſten

ſtaat.

XV.

Op de VRU CH T.

Zeg, dulle Hattemiſt, wat zou de wereld zyn,

Was elk een Vrygeeſt? 't Was dan veiliger te wezen.

By wolven, en gy zelf had yder dan tevreezen.

De wereld was een hel: de menſch ſlechts menſch in

ſchyn. XVI,
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XVI.

J A K-O B B R I L.

Dit 't Jakob Bril. Daar ſteekt een Vrygeeſt in zyn vel,

Die zich bedrieglyk wil deor brabbeltaal bedekken.

Zyn boek hoe zeer verwart, kan tot een bril verſtrekken,

Om klaar te zien in die geheimen van de hel.

XVII.

- E R E D E R I K L E E N H O E.

Hier ziet men Leenhofs beeld. Vraagtymand, wat doet

y

Jn prent dus #eſchetſt ? De reden zal hy hooren.

Als Leenhof ſtierf, was maar 't fatzoen aan hem verloren.

Behoud hy noch fatzoen 't is ſlechts in ſchildery.
w XVIII.

M A R IN U S B O O M S.

Schoemaker, zo gy waart gebleven by uw leeſt,

En niet hardnekkig van de waarheid afgeweken,

Daar zou een beter man in veeler ſchoenen ſteeken :

Wyl gy aan menig totv# zyt geweeſt. "

IX. -

G O SU I NU S VAN BUIT EN DY K.

, Verleid verleider, van den preekſtoel uitgebraakt.

Gy ſpeelt voorlichaamsarts, maarzoektde ziel te moorden,

Van die naar 't peſtvergift van uwe drogtaal hoorden.

O wietd het raſphuis tot uw oefenſchool gemaakt!

N N.

'Doodelyk gebrand door 't ſpringen van een diſtileerglas

met ſterk water ,

Gy had, ô N. N., tot een broedneſt van 't geſpuis

Der ongodiſten, lang uw Altena gegeven.

De vlam, door 't berſten van een glas, benam u 't leven.

Gy quaamt den Duivel dus wel gaar gebraaden thuis,

Ggg - XXI.
w
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4. XXI.

N. N. -

Uitgever en voorſtander der gruwelſchriften van PVH.

ntdekker, maar in droom, van 't onbekent geweſt

In 't Zuiden, woud gy daar de Severambes vinden?

Gy gingt en quaamt een nar. Maar erger onderwinden

Is 't ſhood verſpreiden van Van Hattems zielenpeſt.

XX II.

- N. N.

Leeraareſſe der Hattemiſten, in de wandeling.

genaamt DOMINE DINA.

Verleidſter Dina, die gelyk hoer Jeſabel

Speelt voor een leeraares, maar van van Hattems gronden :

Wierd gy naar 't ſpinhuis, zoals gy verdient gezonden,

't Was winſt voor Zirikzee, en ſchade voor de hel.

XXIII. - 1 - 1

N N. -

- Eene andere van die ſoorte.

Gy Rachel* die nu ook voor profeeteſſe ſpeelt,

Gy zyt geen ſchaapie, maar wolvin, ſchoon tot verlokken

Bedekt door ſchaapenvacht: een leidſter van debokken. '

Op 't ſpoor van Pontiaan: wiens geeſt gy ook verbeeld.

XXIV.

.N N.

Ontchriſtent ſchilder, in van Hattems ſchool geleert,

Gy klad. Neen, gy niet. God in uwen zak geſteken,

Doet dat. Wat is hy dan een botterik gebleken, "

Die zulk een brodwerk door uw vingers heeft geſmeert?

- - - - XVX.

; * Rachel is in 't Hebreeuwſch een ſchaap, of ove... | | |
-- -- -
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XXV. -

. . . . . i N N. . . - -

Gy zyt ô N. N. meé van 't Hattemiſten rot,

Maar nu een bankrotier, en hebt er veel bedrogen.

Wel ! waarom zoud gy niet? Geen daad kan in uw oogen

Ooit quaadzyn't. Moeſt dus zyn uit de order van uw God.
-

XXVI. '

N N.

Gy ſchreeft een zedenkunde in naam, maar zedenpeſt

n daad, ô N. N. Dus hebt gy er veel bedrogen.

De grins is afgedrukt. De wereld heeft nu oogen,

ozy niet blind wil zyn. De leugen ſtinkt op 't leſt.

. . . . . . . . .XXVII

- J A K O B V E R S CH O O R.

Verſchoor, belhamel van het Wetbeſtryders rot,

Bragt met zyn Jeſabel in Zeeland veel beroering.

Een wiſpeltuurig brein is vaardig tot vervoering. - -

Nu ſtuit dat werk. Dus blykt dat dit niet was uit God.
- - 2 - . - XXVIII. - f: 4-'. -/- - - - - - - - -

G R I E L W 'A N DY K.

De Paapſche Griet was gram, als zy den Duivelbond. ,

Op 't kuſſen. Griet van Dyk wil haar de loef afſteken. "

Zy# hem kuſſens in de herten, tot een teken : . . .

an vriendſchap, op dat hy daar zachte zitplaats vond

: : Sº# "

Gy deed den Duivel ſlechts in ſchyn den oorlog aan,

ON. N. als gy hem naar 't hellekot woud dryven. ,,

Hy nam 't niet qualyk, wil hy dus in 't hert kon blyven.

Daar dient uw leer toe, en gyhebt hem dienſt"#xx

-
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XXX.

Op zyne A F B E E L D IN G.,

Dit lelyk bakhuis toont u N. N. waare prent.

Zyn Boek zal van zyn geeſt misvormder denkbeeld geven.

Hy heeft den Duivel, als ontduivelt, dus beſchreven,

Dat men den Duivel in den Duivel niet meer kent.

G R A F S CH R I F T EN

- I. -

- r - Op B. D. S. - 4.

Spouw op dit graf. Hier ligt ſpinoſa. Was zyn leer,

Daar ook bedolven ! Wrocht die ſtank geen zielpeſt meer.

- . . * II. . . . . . . . . . .

Op P. V. H.

Hier ligt van Hattems rif, verſlonden door 't gewormt.

Dus wierd hy naar zyn leer, ſlechts God, geheel ontvormt.
t - III. , '

- Op F. L. .

Dit 's Leenhofsgrag. Nu is zyn hemel hier beneën, ... .

Noch boven. Niemand vraag, waar dan? Hy heef er geen

-ºl (
1 - - --

. - .

- 't

I. ' ， Op M. B. , s

Dit's 't grafvan Booms niet, want hy was niet maar zyn

God

Ligt hier, naar zyne leer, in zyn fatzoen en rot,

- - B E S L U I T.

Jk heet een ſchop een ſchop, en noem een ſpá een ſpâ.

'k Bewimpel waarheid niet, maakt ymand het daar na.

Dit is geen laſtertaal waardoor ikymand ſchende.

'k Zeg niets van hem, dan daar de wereld hem voor kende

E I N D E.
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