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

- looch fullen (oo wel haeﬂ over ranken.
Lie-ccf,
Dat's waec mön Mundt daer hebje ghelöck fn/ "oo 't maee niet

?en verandert 2 wantom dit ghety van 'c Jaer fs de winc wnac veran
derföck en ﬂqetkuht om/ tec Conteacte / maec mogen wofe foo_ ve

houden (gelnck verhoopen) fullen volgean u feggen een fpoedlghe
Mpx-erlangen.

*

[(1268 .
Dat's een dinck dat wecker ts .

Mn..

q

Nu dat ovecgheﬂagen 1: wpmoeten 'te-lies 'van Godt bee-wach?
een) maec wat nieuws hebbenfenucot Wmﬂerdam/ ick hoox [oo

**veelpzaten vaude Weﬁindifcße Compagnie ende de quade directie

*dan eenigeﬁöewtnthebveren/ "oo dgcfommtgbefe'ggen /_ alwiecdenfe
_2U 2

thth

.

4

thien maetdooxhoereHoogh Woo-ende gebowen/ faden kaufe niet
ﬁaende binben/ foo lange fulcite Ouyta aen 't coec fitten.
* e
?Wlan
Dan: hebbe icli mede een ﬁaeitgen van gebooth my wierde leﬂenc
opde Be'an vectelt van eenen Karel Looten tn inn eecfte cegieeinge
(znnde ovec de Coopmanfchappen) noe dat hy fittende op de ver

koon van Snycltecen/ Indigo als andere goedecen/ h1- de iele
vecltoopinghe heeft opgehouden .

kjetct.

Maec waecom koch e
kanlne .
Wat fat ick u verbalen / bi' feifsdoo; fön pxeuve hadde_ een hope
Guycnecen / ndigo als anders die hy daee mede inftalltgv foude
ghemaeckt he ven/ en daerom _heeft hp dat gedaen/ maec het vol
gende vlincbc noch anderst, ,dat _ts /yy [tele voox den Moot van
Bouwen Hennfen toe te cuﬂen en al om fon eygen pxofn't'( die foo on
geiucltigen tocht heeft gedaen met Jan Diecan 'c Lam tn Outnea/
daex foo meenichte menfchen die van ellende mecgefcoeven waren/
.dooxts foo onnoofel om .den hals caeckten als ydec ts beitent/ dit
ende het bovemtaende wieet begcoot we( op twintich tonnen Oonts/

(dat meeft doox fx'jn toedoen was ba gheltomen ). dat de Compagnie
daerbyfwas ten achtecen gefcelt /. hoe foude dan/foofe alle foo waren/
de Compagnie konnen ftaende binden ofte gecedzeffeect woedenz 't zn
by wat middelen het oock by dec hantghenomen werdtt maec fon
aere Ho. Mag. 'tfelve behactighende ende de ahemeene middelen

aer coe employeerde/fo moﬁenfo eech onderﬁaen* wat perfonen daer
coe bequaem waeren ofte niet / altoos def-_tn [oude ick. wxaecken / wat
dunekt u daer van Confeatec Klaest

[(1368.

-.

Wat fal ick fegghen/ men ,hoochoo beer dat de winter boot ist
ick hobve mede wet wat gehooxt en dat nu onlanghs geleden van een*

feecktr Dxunt/ dattec eenen is ghenaemt Marcus de Vogelaec die in
fon eerfte regieringe tegens eer en eedt die hy aen de Neecen Burger

meeﬂeren tot Wmﬂecdam hadde 'ghedaen hem niet ontften heeft een:
goede nactpe Mofcovis fpeca aende Compagnie te verkoopen ende'

te leveren / alhoewel men foude konnen feggen/ vecboopen aen hem

feiven/ alfeo in' in dien todcfelf Commis vaude viveea was/ endec*
1

,

-

6s'

1 Ü" *k minike niet en bermocht het felfde tedoen;
*

FU".

. ,

*

*

-

?q

, p

ß Ho /, .fpeeecbtghe ban dat fchelmachtigh manche mt' obedentkt
een Man ghefpxoocben te hebben die mp fepde daer "eLib-ban teheb
ben ghegeten ende _mede helpen over booxt werpen / wat een fchoon
werck dat fnlcke dteden uptrechten/ja alffe bernemen datterover ge
hlaeghc woxt/ foc- maecbtmen de lnyden whs datfe hec- maer half
gaectnoeten boocben/ en fal dan het fwoozc foo nietafballen7 maer

al verlooren watmen met ondeughende " menfchen ofte ondeugent
goet begintz c moﬂoberbooecende niemancen wilde 'c eten. '

Vierer.
a
_Dat ts niet / men heeft fulckten Man noch echter wederdm Be
bemchebber gemaechc/ vande hooftparcictpancen/ die wel moch
ten willen datfe haer bebnylt hadden toenfe hem “haec ftem gaven/

want die Man foude eer'thlen Compagnie inde geoncbeder ben boox
en aleer een te helpen maintineeren ofte op de been te bungen/heeft hp
nietalle de Caribifche vaert von Wmfkerdam ghediberteertt foom 'c
Nooeder quartter als het *Zander quarner/waer dooz die vanNooxt
Hoilandt hebben haer fchulden kamen betaelen/ en dic doet met an
ders als ihn but-[ende onbeleeftonthaelaen deKooplieden/haerfchel
dende vooe fchelmen en guyten-dieop die plaetfen handelen t "ende in
anderen plaetfen wetenfe niet met wat goet onthael datfe fulcbe [ny
den follen bejegenen/ laeten .de lux-d'en een ﬁoel fer-ten/ ende alte
mets een li'ioetner Whn toe fchencken; .'c welch de lunden animeert /

maer fouden echter haer Ooed'ere'n noch lieber hier fchepen (foo het
pers by qua'm) fo'o dtckwtls fo inSchepen als Schaptenhaer goec
ee lacen fchadeloos maecken/ maer het qnaet onthael als boden doec

daifeaen andere* kamers loopen/ jae al wiftenfe dat al haer goet in ,
boxdel foude loopen/wat dnncbie ban foo eenMan/is die niet noodig
booxde Participancen -i

* -- -

"

*

f

Vaulna *'
Ma wel pe.:an daerheeft ho noch een fonder handen/ die_ hem
alles aenbxieft/ hoe *hz- heet en weet ick niet 'maer de naem cs mn
al ,verhaelt/ die weet ban fhn legende ende van meer andere Bewint- l

hebbers/ waer _ober fo hem oockp800 goldenes des eJaerts gheven/en .

is een Meemdellnck diefel s niet e_n meet uyt wat lanc dat hy ts ahe
boren/ ende onder die voox oxghe die _zhnvxunden deBewinthebbers
tot hem deagen foo doet hy wat hn wil/ want niemancen derft hem

reellen ipeeeckenx on dathp niet NUden daa!) en beengbt Med'
.
l

y

z*

_

l 6c
anode [Zucker-"oo virtuelth als indirectelhck lip-han: beaam-enoe:
dooe. hem untgeboert/ teghens haer eedt ..

?teten
Nu hooe eens/icb fal "nelieden een ander ﬁaeltjen-booe- legghen dat:
nu eenighe Maeren foude gheleden wefen/ namentlhck hoe dat het*
Schw Mauritius (leggende inde Winter-ihm in het (Texel on heb-

bend'e 14 'sJouwers ) is ghevakren/ den Equipagne Mk-.Sael /

weefende booe onangb ofte Side-mis op het Weﬁ-Indiicbe hut-s
gegaeni alwaec hy bindende de booefz Dogelaec/ hem heeft aen
gedient ofhet niet geraeden was/de Matrofen foofe alceede aengeno

m en waren (zhnde ontrenc 24 fterck) aen booxt _te fenden/ op dat
fo den Yfgangh mochte bomente gaen/fp hetÖchip mochten in Tee*
bxengen / ende alfoo te bergen( maer wierdedaec ober doo; Dage
-laec booe'naemtheel que-luck beieghent ende untgefcholden/fegghende..

ander anderen wateen fchoone Cquipameeﬁer heb'benwe daer/die d'e

mefn'agie vaude Compagnie behooede te 'decken/en wil t4_,manne'n:
lichten ende wederom 24 in plaets ﬁierenzmaer hn met fon .gt-ont:
berﬂant/ en dacht niet *eens dat de *sJouwers haer dagh-gelc ende;
de bon daer en haben hadden/ daer en tegende Matrofen maer ﬂm

pel de kon hebben ende ghenieten geenOagie/ vooedatfe de leite (Tom
achter haer hebben..
-

:latte .
Welt-at 'seen goet oberiegh ban falcben Mam.
[(13885

Een heelgoetioozdeel (mhnsbednnckens)-'gelij>iefe'oht/ maer-ne?"
men de andere fhne Confcaters datalfoo aen 2 ick en "dude hetvan fo:
een nietkonnen berdeagen al foude ick met hem eensplupsharen..
yjßcvrt

_ Meier hoox vooxt/ hoe hetmet-het felbe Schw is afgheloopeni'
tuiit daer de Equipameeﬂec booegheveeeﬁ hadde/ is koxts aen den:

onanck met een [tozm ontfteecken en is het Schw (dooeonmachc.
ban Dolch) op een deooghtegeraecizt ende op bier boet waters ahe

iet/en ginn hetÖchipfo 't geladen was»tuffc'hen 1 Zen x4_boeten dien.:

._

l i kaulnß.

Meer-hoe ginck het doe booet met het Schw..
Met-ek.
.F
*e

*

'7
p ,

Meret?

_ x Layher-ick' fal"tn alles bertellen/ .foo als het .mp is verhaelt ban

bie gene die fenden hetfelf bande booeiz* Equipameeftec ende andere“
* .nde Beurs opentlhcb hadden hooren bectellen..
1(1368.
Cn dat foo attentith op de Wurm
kiefer;
Jae want hetfs-alreede pder bebent wat/booeeen man het is..

Jan.
Weldatts een beabe renomie boot hemendede ihne

., -

Lister., *
Nu om *booxt te baren en by ons peopooﬁ-:tehihben / het Schik- is

dae.: met de 14's Ilonwersde heele Winter 'blhbenleggen in duo ent'

pericnlen fo ban menichen/Schipende goet t. en was het felbe Schin
meeﬁ met victualie geladen om Btaiilte fecunderen / maer om dat
defe Dogelaer o feer op de mefnagie heeft gelec foo heeft gans Bea
fil in groot per" cbel geﬂaen om verlooren tegaen/de goede tnghefete

nen in hare Jb nden handen gheballen/ endebooetsalles (dat foo
.beelvloets geko *heefttin rnine gheloopen/gelhck ick nfalbertellen.» -

kanlna.
Maer is het moghelhck datmen foo een Man op de Deuts-ofte op:
's Heeren fttaten collereert/ die man is waerdign datmen hem wat.

anders leerden t tronwens dat [teile ick aen wnier ootdeei.
Ljeterx

-

, *t Jsdewaerheptktgeen ghp feght / hy en behoottin-geen bereitet
'ofte anders toegelaten te werden/maer om dicbobenﬁe te berbolgenj

moet nochdit bpboeghen/ nn de Winter-'over zhnde/ hebben-het*
Schw moeten loffen/ ende ähec felfde goedt wederom in het Schip

»Oraean'no moet fchepen en alfohet vootfz Schw fchadeloos was/
ende wedecommoet gebielhaelt werden .*

Jem'

.

Wei dat was een beabemefnagie/ .menfdetittesnieeg'edbttmde
KWlaecmenleggen..
*- - - .
.- . K _ 4,
.
.
N 4-,
Bieter..

Ü„ ,7,

78,
Meter.
: 'Dit was noch het minfie/ gheihck ghy nu fult hooren/ ten ware
gheweeﬂ dat de Örhepen de gulde Walch / ende den Eitfabeth / die
naer Mauritius waren geladen een fpoedighe reys hadden erianght

( zhnde geladen met Dictualie ) ioude deerihch als boven met Mail(
afgheloopen hebben/ waer-over de eSchiphers vaude twee boofo
.Beheben yder met een goude Medalieznn bereerc ghewoeden/waer
op de cant ﬁont/ Dharnamvuco ontfet/ dooede gulde Walch ende
den Clifabet/ .Font dat niet wei gefthapen om_ alles quht geweeii te

hebben/1adaer waren luyden ban bermogen/ die haer itleyne Kinde
ren met ﬂhffel-pap hebben moeten onderhonden /*en foo booet/denck

nu eens hoe veelfoo een dwarsdenbettghen/ die alles naer zhn fin
wii dehnen kan te wege btengen. ' * , ., „. 4
_
[(12168.x
Mae wei men hooetbxeemde dingen/ fohaer ihr-.Mag daer in niet
'berfien/ fal't zijn leben met de Compagnie niet konnen incken/ want
Godc de Heere fal haer /namentlhcb de Compagnie hoe ianghet ho'e

meer zhn feegen ontrecken.

Meter.

* .

' Mae-r ile moetje noch wat feggen/ dat op' de mefnagie daer defeDoi
gelaer-pxincipaelop let fox-:hy hem beroemt/ namentlhck/ hoe dat hu

heeft aenghenomen een backers-ohefel/ bo'oe deie geweeﬁhebbende Commandenr over de .Soldaten aenCubo Derde/ booe onder Com
-mies tegens 36 guldens ter maendt / endedefen goeden hals en ban
noch lefen noch fchenven / noch oociz de Poxtugeefetael/ is dit geen

-beabe mefnagie om het in alle quartieren te bedetven.

-

173111118..

*

* * _Jae'wei ghp vertelt-ons foo beel/ van die ,Man dat het mp alber
dxnetlaten wo eens mede tot eentge andere namen foo*t de-Deunden *
.gheiiefc.
*

*

]an.

.

Neen noch niet. My bomt noch te booten/dat ich hebbe hooren feg

gen bande feibe Dogelaer/hoe dat hy (zhn Dzouinde kraem ieggende) zhn Minne-moeder heeft met him -gemaekt/ ende daer ober gebiucht
zhnde / is in ons Teelant achterhaelt-ende wederom me tot _ Limitere
,dam ile-Wicth „wi-,chic hem MLM beef( Wifi bt- [titel-e173 D '
oo; a
l

..9 -

,

.Doo-ders noch meer wieri mi- des daeghs vettelt ban een feecber
goec Deient/ hoe dathp Meeder was ban feecber Tchip en Cargua
foen booe een vierde part gedeﬁtneert naerOunivaComrabande/wat

is dan ban de Co mpagnie foo fultbe fchelmeninde Ihegieringe fitten
ende alles oberhoop immer' tenen? ?er en eedtaende C. Cd. 2h. Hee
ren Bucgemeeﬂeren gedaen e

dvb-1*.

Nm.
Meier-wunden hebje niet ghehooxt von Bloemaert/ daer woet

wonderlhch ban gediftoureert/ namentlh'it dat hy buycens [ants wei
mocht coerefpondentie hebben met beeemde Potentaten/ ende tot na
deel ban de Compagnie booefz; en fuiciten Man maechcmen noch
Generale eieeckenmeeikert Ol te bebiaghene Participanten/ foo

Weduwen / Weefen als anders/ abt- woet aen alle bauten uytghe

mergelt/ende u eyghen handen bhten u.
Linea.
_Dat banmen ebenweiniet feeciter na feggen/ want als het foo ,was
men behooxden hem een ander ten erempel aenden l'n'bete [traffen /

maer ich hooede eersdaeghs noch een ander bogeitgen gueelen / ena
mentlhk dat hy mede Meeder (neffens meer andere Bewinthebbers)
foude wefen aende Schepen foo met 'andere Patente-.ten hate Com
mifuen naer de bufte ban Guinea zhn vertrauten/als die noch fallen
bertrechen/mede dateenige op de felveSchepen barende ban hem fel
ber Oelt op Bodetnery mede genomen hebben/ [eg mp eens hoe kan
de Compagnie beflaen daerfe aireede Angola ende St. Thomequht

.is/ Bxafil half verlooren ende haer engen miniﬁers haer laten ghe
bxuocken foo metpendeolsanders om de booefz Compagnie de lit-[te

_ ban Guinea mede onbeupckte maßen.

F

kiefer.
Ja wei de Out-tern is te groot/foudender al beei zhn uptgefeot de
refpectibeMagtftraets perfoonen/ die ban dteverye bey zhn / want
dat en ueme ick niet aen/ dat die daer aen fchnldigh fouden wefen /_

peincipalhcben die gheen handeiinghe en denden .

*
Vagina(
Weidaer hebbeicß oocb noytvan hooren fegghen/ maerwelban i
beel meer anderen.

)un.

d eYan wien toch/ en als obt- aedaen hebt fat u die ich weet ook mede
e ne
As
M_acc

L0

-

Vault-18.

Maerbaneenenächuplenboegi).
[(1368.
Wei dateimmers iulcben deghelhcken man die naer ick holte-nief
een Medicatie berfupmen fal / daerom fentmen in 't gemeen al [fet
men de lup men kentfe niet / doch ick hau 't noch quaihck gelooben"

derhaiben foo 't u geliefc daer booet.

Paulus.
Mate hooe dan toe / nu boeteliughe op de Bears zbnde tot Lim
iierdam met eenige van mhn goede Wunden/.hp daer bp gebalby bo,

mende / hebbende met malkandereneenige difcourien foo ban teen
als anderjde commercie aengaende ghe: Jade/znn doen wederom ban
hem ghefchepden foo wierc mp geveaeg )t ofick die man wei bendei
fepde neen.: gelockt 'i1 oocit niet en dee/of weet oock niet hem meer ge
fiente hebbene foo wierc mp gefept dat hp het was en een ban_ de Be
winthebbere bande vooefz Compagnie nu boot de cweedemaei/_maer

niet om teletten op de Compagnie pxofht/ nemaer meeﬁ op zoo ee
gen geihcit dat gebleecben heeft / doen hpin "t Bewint was 4 het hier
en defphckers aifoo hp daer in handelt de reechemngh altndt op [iin

Btoedersnaem wierc geﬂelt/en_ na die the dat fnnaseoeder hetBewint
ban de Compagnie hadde op [im naem/ aifo hebbenfe oberen weder
gebaets; wat duntkte zhn 't mede niet beabe .immense
Linea.

Ja feecberzhn dat fnicite lupden/ dat had ich ebenwel niet geiooft/
maer men feyt gemeenlhck en het is dicbwiis waer/ dat onder fchhn
ban (atligte/ de meeite fchellemiiucken fchuplen ,- dat heeft wei ghe

bieetben _aen Mahomet / Ian ban Leyden totMunﬂer/ als mede de
Daufgeftnde/ die dooe fchnnhepltghept ende bedeogh foo beel dupfen
den menfchen hebben beriepc ende om den hals ge beacht/ nu laet ons*
doch boaeder hooren 't gheen ahy daer ban weet.

Lauina
Ende foo gaende peatende gheraeckten ban malbanderen en wier
den onfe wooeden afgeveoocben / maer naer ich betﬁaen ban upt haer
wooeden / vtelder noch bep wat meer te fegghen/ die ick als ich eens
weder tot Wmiletdam kom/ wel fal bernemen/ ai fond icber een ach

ter noen toe nenten en my oock een Mofenobel foude boiten/ want ick
ben den nieuwfgitrtgh daer naer/ ie fallen in Yeeiandt ovät
ae

*1:17
iiaeltj'ens feet ontiieli zijn alhoewelick geloobe het daer ooca foo heil
plans niet ioe en gaei/elta keptmen in een diefin fpn neering.

)an.
Matt dit en verﬂa icli niet booe een neering / want het is het Be
wint hebben ober anderelupden haer goedecen foo ban Wedowen en.
Weefen als anderen /ende waer aen verbnocht zhn met Cede defelbe
wei ie beneficieten / boot foo beeiin haer vermogen isemaer een an
der motht feggen/ waerom en mogenfe dan haer epge goederen foo>
wei niet aende Compagnie ber boopen als alle andere/ waer op ich.
fegge. Datfe bolgens het Octrop ende Cet het felve niet en vermo
gen ie doen/eenideeis om daife't gunife aen anderen niet handen ber

koopen'cieiveaeude Compagnie iouden nillefwhgens bomen ober
tedoen/ ende alfo foiude de Compagnie altht ondeugende waren heb
ben / anderdeels zhn berbonden boigens hetOctrop de hooftpartici

panien die goede leberaniie deden ende haer Capitaien van 'i begin
bande Compagnie hebben bnpien gheﬂaen te laten leberen / man
, watt nu niet naer ghefien / Z Oodtbetert ] gaei al bp gunfien en ga

ben die meeit geben/woeden eerﬂ geholpen/ 't weick hope datCiod en
de hooge Regieringe daetin fallen berften/ daer aen niet en iwgfeie.
Macs.
Maer ick hooxbe defes daeghs ootit wat/namentlth ban Barn
man ende ban Beetle/1a fepdendat de meetie contramineurs bands_

Compagnie'waren / endeioo fulcke iupden daer bp bleben/ ware*
niet mogheipcb de Compagnie te reﬁanreren/waerop dient gheiet te
werden.,

-*

Vagina,
Ich hebbe mede noch welwat gehooxt van andere meer/maer alfa»
wp nu boox de wai zhn endepder fhn weg fal moeten nemen/ fallen *e
hier bp laten binnen / toi dat wp eens wederom bp den anderen bci
men. Hier mede baert wei ende dancbe n - iieden booe goede gefei

fchapide Heere onfe Oodt gebe ons gunt ons faiighis/Almeandt*

bexhoopekt be'ie vaude booeiz Compagnie.

TYP.

