
   

 
29 mei 1600 
Het slot van ‘De brief uit Monnickendam ‘ van 29 me i 1600 
 
“Ick bidde u Lieve Cousijn dat u lieden sich verdemoedighen ende wil den dierbaren 
costelijcken tijt wat meer waer nemen (onze kostbare tijd goed gebruiken) ende ons niet soo 
zeer op ons jonckheijt, sterckheijt, oft tijtlicke pracht verlaeten want beminde Cousijn u lieden 
ende wij altzamen daghelicx spiegels ghenoch voer ooghen aenschouwen aen allen 
menschen die doch soo subijtlicken wt (uit) die weerelt scheijden, ende als op een sterven 
aencomt, soe erbermtlicken roepen om het tijtlicke leven, jae om een Jaer, om een half Jaer, 
om een maent, Jae om een dach, beloovende groote beterschap, maer och lacie (helaas) 
ten mach dan niet helpen, daerom laet ons goet doen dwiel wij tijt hebben (zolang we nog de 
tijd hebben) ende laet ons affleggen de wercken der Duijsternissen ende laet ons voortaen 
int licht wandelen, dwiel het licht noch schijnt….opdat wij onse Lampen met olij bereit 
hebben, ende also met onsen Bruijdegom moegen ingaen in dat nieuwe Jerusalem dwelck u 
lieden ons allen wil gonnen die lieve God vader door die verdienste zijns lieven beminden 
soons Jesum Christum Amen. 
Beminde Cousijn, Ick met mijn huijsvrou ende al mijn kinderen soo gehout als onghehout 
doen u lieden van herten zeer grueten met u lieden huijsvrou Geertien, mijne lieve nichte, 
met allen, allen, allen mijn Lieven nichten ende Neven ende alle goede vrinden, in 
sonderheijt Gerrit Houtelicx met zijn huisvrou, Herman Luijten (Maasstrtaat), mijn nicht 
Grietten van Heijtissen, Hertoch, Jan van Heijtissen, Tiel van Winckel met zijn huijsvrou, 
Pieter Verschueren, Jan Wijnen, Claes Heijligers met zijn huijsvrou ende kinder Beekstraat), 
ende alle goede bekenden, mijn naeber (buurman) Peerboom, Trijn van Keelst mit haeren 
man (“in de moriaen”, hoek markt/Molenstraat) ende voort alle goede bekende vrinden…… 
 
Geschreven met der haest den 29 Maio 1600…..Jan Vogels” 
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