
Op huyd-en wesend-e den t9 Septernbris 1598 soo hebbe ick
secretaris cresen onderteekent hebbende beneffens Jan
thon:-s van Schuy] en lfico]aas van der henst schepenen
alhier 1y\&€:T gedaenc clockenslagh naer de hooghntisse ter
plaetsche claer r4en gewcon is publicatie te doen en het
volbk het rneest vergad-ert wesencle d.esen bovenstaende
placaete gepubllceert. d.es 't oirconde soo hebben die
voors: schepenen ciesen beneffens my secretarls ondertee-
ckent;

(Cet. ) ;e-n thonis van Sch.uYl
ilicolaes van der henst
A,van Alphen, Selis.

ilrr_-Ll.!i}-';,i1L!i!.1-Ug--!-EqIi-Jq.9j1Ur-
llet volgencle l_ied- rnrerd, d-oor de scl]utslbroeders gezonSen
tijclens het optrekhen van de schut.
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Den -ht Antocn
len Abt den Iieiligen ,rntcon
Die bidt voor ons bij God dxn 'Zoon

Goddant als wij liier maar
Zi jn leven I'olgen naer
I-lij krijgt vergiffenis
Vocr eenieder wie rt cok is.

2.
Zonrj"aars schePt mo ed
C' zond.aar scheP maar goeden moed
:ln val .r.lttonius te voet
Tn ztjn cefleke
In rt r[ortels ka;elleke
laar bidt hii vroeg en ]aat
Voor eenieder die tot henn qaat"

1.
0 Gocl den Heer
O goed-e God en OPnerheer
Aan vrie zii altijd lof en eer
.,,ie d-en mensch veel teerder mint
AIs moeders hart haar kind
Betrouw o lieve zoon
OP d-e hulP van lint Antoon.
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4.'
Antoon genas
Eertijds Antoon den nensch genas
Iloewel- de;t hii . afwezig. Yas
Wat man moet hiJ wel ziJn
Nu hij ziet uods aanschijn
God zij lof Sint Antoon
Is d.e nan die sPant d.e kroon

5.
Zoud.en wij niet
Zouden wij Mortelsche meisjes niet
Niet zingen een zoo vroolijk lied
fer ee-re van dien held
Die zoo d.apper trok door rt veld'
f"gen het hefsch gesPuis
Met het teeken van zijn kruis.

6.
Maar gij Antoon
Maar gij o heilige Antoon
Ziit, onze vriend ende Patroon
Daarom. zoo zingen wij
Dat God in glorie zij
Die zoo Antoon Verheft
Dat. hlj ons overtreft.

7.
Sekoringen l

Daar zljn altijd bekoringen
0 mensch naar uw herboringe
Want r+ie zegt mij dat hij
Is van d.e bekoringen vrij?
Iaarom houd.t voor Patroon
In De Mortel Sint Antoon.

B.
Die deze acht
Die Slnt Antonius niet en acht
Is waardig dat hij word.t belacht
Nochtans roen vindt ze wel
ilier of ook in de heI
Wat gasten zijn ze d'an
Die verachten zo een nal1.
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