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HIER BEGINT EEN ESBATEMENT VANDE
SCHUYFMAN I) .
De parsonages sijn dese
SCHUYFMAN, e,en fiel .
SLOEF, oock een fiel .
Een dove vrouw .
De sone vant lijckhuijs .
Een Pastoor .
SCHUYFFMAN .
Och noijt meerder honger .
SLOEFF .
Och noijt meerder dorst .
SCH.
Ghans lijff, ick slockte wel een olifants ' longere .
SL .
En ick adt wel van een paerde een worst .
SCH.
Och
die
nu
hadt
een
huij
ssbacken broot geschorst,
5
Twaer recht om onsen mont mee to maecken .
SL .
Ghans lij f f, mij n lippen beginnen to spaecken
Van dorst ; noijt duypen so qualijck gestelt .
SCH .
Wij hebben geen gelove .
i) Spelen van Sotte Cluyten, hs . G . fo 107 114 in het archief van
,,Trou moet Blijcken" .
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SL .

io Broot noch gelt .
Tis al verscheurt, rock en caproen .
SCH .

Wij en hebben gheen pluij steringhe .
SL .

Coussen noch schoen .
Gans oogen, tmach ons wel verdrieten .
SCH .

15 Igo sulck heerschap als ter zee mach vlieten !
; ick ben lichter dan een vinck .
Maer wij sij nder nu off
Och, dat riemen, dat riemen !
SL.

Och ogen, dats al to vuijlen dinck !
En then stockvis to eeten, het docht mijn schande !
20 Ick come niet meer to water!
SCH .

Tjan, ick blijff oock liever to lande .
Verbernen moet mast, schip, seijl en schuijt !
SL .

En alst dan qualijck gaet, veijn ?
SCH .

So machmen achter niet vuyt,
25 Men moet tsolaes vanden crabben genieten .
SL .

Ja wadt gaen wij maecken ?
SCH .

Hertchiers worden ; wij willen schieten,
Want wij moeten onsen honger blusschen .
SL .

Wadt dingen ? Rotganssen ?
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SCH .

30 Ne-en, huij smusschen .
Wij sellent wel maeck-en, meuchdij swijgen .
SL .

Ke, wij sellen nergens niet een leer crij gen .
SCH .

Tvolck sal seggen, ducht ick, bij gans doot .
SL.

Wadt sellen ,,,ij scggenn ?
SCH .

35 Wech stercke boven, verdient u broot !
Ons en sal nergens deucht geschien .
SL .

Wij, wij sellen bidden om twee arme schiplien,
Wiens schip en scheer op de zee versoncken,, is
En seggen, dat het altemael verdroncken,, is .
4o Dus swijcht ! wij sullense wel verdoven .
SCH .

Verdroncken ? dat en soudense ii) niet geloven,
Het sou aen ons gemerckt seer schier,, sijn .
SL.

Ja wel, dan ?
SCH .

Maer tsou juijst quaet bier,, sijn .
45 Tvolck ging ons alomme met steenen,, an
Wij moeten ijet anders vinden .
SL .

So sullen wij ontlenen,, dan
En worden ergens petere, opdat wijt beseffen willen,
Van een horse met gelde .

i) hs. soudende .

2) h s . a l .
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SCH .

5o Hoe ? soudijsse dan heffen willen ?
So werden wij oock verheven als van grooter waerden .
SL .

Hoe soo ?
SCH .

Tusschen hemel en aerden .
Certeijn, wij blevender met die proije .
SL .

55 Hou veijn ! ick vind en sie ginder een schaepskoije .
SCH .

E,en schaepskoije ? daer maeckt ghij mij mede confuijs .
Besietet wel, tis een dorphuij s .
Daer mosten wij na den cost gaen sien .
Wie sal ons in dese lange heij bespien ?
6o Mijn strotgadt verworgt yap honger, dats claer .
Ou! seg, ou!
EEN DOVE VROU.

Godt weet, dats waer,
De groesse was wel to tije afgesmeten .
SL

Och rebben, her casenbroot, laet ons eten !
65 Wij en connen van honger niet gespreecken !
Teten, t'eten, hou seck !
VRO U .

Dat wordt to sincxen elff weecken,
Dat mijn man de papegaij aff schoot
SCH .

Wadt, dit wij f f raest . Her een huij sbacken broot !
7o T'eten ! eten in onsen ijdelen sack !
VRO U .

Hoe? wanneer ? doemen die torven stack,
Doemen die heij meijde, die noch op d'aerde leijt .
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SL .

Ick hoorde mij n dagen noijt sotter bescheijt .
Houtse coutende, ick sal daer binnen verseij sen
75 En, vind ick ij et, wij sullen tsamen preij s .en .
Wij moeten eeten, dus sijt vast inde weere .
En hebdij geen botermelck I) ?
VROUWE .

Mij nen man trouden ick wel eere
Int jaer voor d'oorloch van loreijne .
8o Go ,dt heb sijn lieve siel . . . .

2)

SCH .

Ick wou, dat ghij inden vijver saet oft inde fonteijnne
Oft aen een watermolen recht after dwiel .
SL .

Tuert, baes, tuert !
SCH .

Parij st u, fiel !
85 Al en hoort sij niet, nobis haeren mots sou loncken .
SL .

En hebdij niet, goeij vrou, dat wij eens droncken ?
Onssen dorst en honger wort lancks so grover .
SCH .

En hebdij geen speck?
VROU .

Wadt ! ginder over
go Daer heb ick huij den een broot verworven,
Want de vrouwe vanden huij sse is daer gestorven .
Godt heb haer siele in allen doen !
Men doet daer veel deuchden .
SL .

Ghans lijff ! daer moeten wij henen spoen .
95 Noijt beter tijdinge, siet, bij gants doot .
i) hs . boterwelck . 2) hs . breijne .
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SCH.

Wij crij gen elck wel noch een broot,
Daer sellen wij ons honger mee slissen .
SL .

Loopt seer! wij en mogen daer niet missen,
Int lijckhuijs daer geeftmen witten hoeff .
10o Loopt darwaerts Schuij f fman !
SCH .

Ou, haest u ! Sloeff,
Want dees mare heeft niet, t'isser al ebbe,
Maer int lijckhuijs ist al voile crebbe .
VRO U .

Mij is leet, dat ick niet noch eenen tant en hebbe,
105 Ick sou rioch houwen, al moet ick nu swijgen .
Ick sou noch eenen jongen knispaert crij gen,
Al sout mijn corten mijnen pels terstont .
Mij smelt noch wel boter in mij nen mont .
Al schijn ick out, ick en heb maer negenwerff thien .
no Ick plach so gaeren den dans to sien
En noch doe, al word ick verstooten,
Om dat ick niet na en can getrooten .
Maer nietemin ick mocht noch wel verfroijen .
Adieu! ick wil mijnen pels gaen vloijen .
Inne.
DE SONE VANT LIJCHUIJS .
115 Och, och, de profundis !
DOCHTER .

Och jae, voor alle doijen !
Godt wil haerder sielen ontfermen !
Eylaes ! eylaes !
SONE .

Wij en crijchgense niet weer, ten baet geen kermen .
120 Sij heeft betaelt, dat wij schuldich„ sijn .
Maer laet ons met haeste gaen sorchvuldich,, sijn,
Datse gekist waere en morgen begraven,
Ende noch doen backen, dat wij om goodswillen gaven
Voor haer siele ten eersten als vooren .
125 Godt salt al versien .
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DOCHTER .

Och, wij hebbense veel to vroech verlooren !
Och moertgen, moertgen, ay mij eijlaes !
Ghij waert ons so vrindelijck .
SONE

Wat baetet immers gebaert ! tis al dwaes !
130 Sij most eens sterven, dus maeckt goeijen moet .
Hebben wij haer verlooren, so hebben wij tgoet .
En sij hadt veel gelts ; elcks dies vroet„ is . I )
Fats nu al onse .
DOCHTER .

Dats waer, hoet,, is,
1 35 Te bedt dat ick den rou 2) verduere .
Maer het deert mij nochtans .
SONE .

Waij, dats de natuere !
Dus en doet u selven niet meer gequels .
Eest niet beter een sack vol gelts
14o Dan een out wijff, hier sittende in d'asschen,
Diemen heffen en leggen moet, wasschen en plasschen,
Die niet doet dan crochg-en, steenen en bulssen,
Knuetteren en schuddebollen, niessen en hulssen ?
T'is quaet gequelt to sijn 3) met ouwe vrouwen .
DOCHTER .

145 Sij heeft lang nu gegaen .
SONE .

Ick hoop, sij sal sijn behouwen .
Dus moeten wij gaen ons vrienden ontbieden
Ende oock wel vreemde lieden
Tijlijck, tegen morgen, voor alle saecken,
15o Om duytvaert to doen .
DOCHTER .

Ja, en wij moeten oock hick erreten maecken
En bereijen die koecken wel, want, t'is claer,
t' Moeter al blijven eetene .
i) hs . elcks diet vroet is .

2) hs. vrou . 3) hs. ten sij.
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SONE .

Trouwen, dat is waer,
1 55 Al macht wadt costen, dats de manier .
T'en sal niet meer to doen sijn .
DOCHTER.

Gaet en versiet ons van bier,
En doet een ham en I) tvleesch to vier .
Des eens doot is dickwils des anders 2) vrame .
SONE .

16o Nu, men moetse gaen kisten .
DOCHTER .

Och ja, oft sij weder quame,
So verlooren wij tgelt en haer kateijlen .
Men moet oock lijckbroot backen .
SONE .

Dats waer, om deijlen .
165 Dlijck moet wech in d'aerde metten mollen zeijlen
Morgen vroech ; wat sout hier maecken ?
DOCHTER.

Wij moeten to nacht immers waecken
Dlijck ! ick come to nacht niet op pluijmen,
Dat seg ick u .
SONE .

17o Tis de costuymme .
Lieten wijt, schande soude in ons krielen .
Dus gaen wij bidden voor alien sielen .
Inne .

SLOEFF .

Loopt, Lepaert, loopt !
SCHUIJFFMAN .

Hou, schuijm der fielen !
175 Mijn strotgadt verhangt van honger puere .
SL .

Ick gaff u vlus een stuck broots .
i) hs. ent .

2) hs . het anders .
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SCH.

Dats over lang duere .
Ick schocktte noch een paer baerssen wel ter kuere,
Al aet ick een vercken, ten sou mij niet versaen .
SL .

-18o En oft ghij al mocht, wie sout u braen ?
Ghij schocktet I ), peij s ick, wel een vlaemsche kase .
SCH.

En ghij sijt gepurgeert als een ijdel blase .
Ghij schocktet wel op een halven osse
En een vierendel biers .
SL .

185 Ick en sou, maer had ick den beecker met den rosse,
Ick souwen eens cussen sonder veel kouts .
T is tonsent al ebbe .
SCH .

So soudij wel thien hoorenen mouts
Drincken teenen sitten sonder veel gesnaters,
19o Want ghij sijt schoontooch .
SL .

Ghij seij It o ok qualij ck met luttel waters,
Dat soud ick met u selven wel pijnen to tuijgen .
SCH.

Die schiplien plegen gaern to suij gen .
SL .

Alsse int diepste sijn, so ist al geluck en heijl .
195 Daert vuijt schaij gaet, ist al keij,, veijl .
SCH.

Dan begietmen tseijl .
Daer pleech 2) ick gaern mijn ancker to sincken .

i) hs . schocktent .

2) hs. pleechs .

I0
SL .

Wa, ghij wint alomme den tap met drincken
Tot allen karmissen aen elcken cant .
20o Ghij sijt een biervliege .
SCH .

Her, her, geeft mijn de hant,
Want ghij sijt gaeren bij den water e .
SL .

En ghij opt lant .
SCH .

Dats waer, daer -de visschen stijgen .
SL .
205

Nu fiel, al clappende sullen wij niet crij gen .
Wij mosten naer ons proije gaen spien .
Waer is dlijckhuij s ?
SCH .

Ick hebt gesien .
Daer willen wij met haesten heen gaen trooten .
SL .
21o

Gans bloet, t'isser noch al gesloten .
Wie waert toch, die hier vreucht in schiepe ?
En wo onter niemant, peij nsick ?
SCH .

Sij hebben sorge, oft lijck ontliepe .
Wij willen gaen bidden, als diet behoeven .
215 Waer op sullen wij bidden?
SL .

Maer, op twee stercke boeven .
So seggen wij die w aerheij t sonder jock .
Wij sullen wadt crij gen .
SCH .
220

Dats waer, een grooten stock
Op ons ribben ; maer dat willen wij vlien .

II

Wij willen bidden op twee schamele schiplien
En seggen hen so, so sullen wijse best verdoven,
Dattet al verdroncken is .
SL .
225

Ja, ja, dats best, dat sullense best geloven,
Want wij verdroncken eens de schoenen uijt onse hyelen .
SCH .

,,Och, goeij vrienden, geeft wadt voor alle sielen
Twee arme schiplien, diet al gelaten hebben,
Schip en scherve, doen de zee ginck ebben,
Daer sij om haering souden vaeren .
SL .
230 Ja den biertap . .
SCH .

Wa, swijcht ! godt geeff u veel droever jaeren!
Off bidt selve, godt moet u schinden !
SL .

Och, geeff wadt, eedel hertelijcke vrinden !
--- dat u nimmermeer en moet deucht geschien
235 Wij hebbent toch al verloren .
SCH .

So ghij moocht sien
SL .

En doet u charitate .
SCH .

Och ja ghij, eerbaer lien .
SL .

Dat geluck en gesontheijt moet van u vlien !
24o Helpt toch ons arme capuijnen ter hoot .
DOCHTER.

Hout, waer sijde ? daer is een broot !
Bidt voor de ziele van onse moedere .
SCH .

Wadt, waa, niet dan broot ?

12
SL .

Wa vleijsch toe goedere !
245 Dat u alien u tanden moeten loteren !
SCH .

Gheeft ons een thienschen kaese .
SL .

Ja, oft een cop botere,
Ja, oft een stuck verckenvleijs, hoort ons bediet .
DOCHTER.

Godt help u, men geeft anders niet .
250 Veel gevens staet tot grooten berespe .
Dus bidt voor de ziele .
SL .

Wij sellen, geeft ons dan een hespe,,
Want hierme maecken wij lepen chiere .
SCH .

Och, geeft ons toch een cruijck met biere,
255 Wij jagense met twee teugen, Bats„ claer,
Door onse strotgadt .
SONE .

Wie kijfter, suster, wadts daer, wadts,, daer ?
Compt in huijs, wil u versnellen !
Wat isser gaens ?
DOCHTER .

26o Tsijn twee gesellen,
Die willen een hespe hebben hier veure
Om godswillen .
SONE .

Godt help u, godt help u, sluijt toe de deure !
Tsijn ruijters, sij steecken vol van liste .
T is al gegeven .
SL .

265 Ick wilde gij beyd bijt lijck laecht inde kiste .
Wij hebben ons hebbinge, gaen wij vrij fluijten .
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SCH .

Ick wou wijsse enichsins mochten beguijten .
Godt sal u oock so vuijt sijn hemelrijck sluijten,
So ghij ons arme menschen doet, siet, hij gans roock
SL .

27o Dat sal hij ons mee .
SCH .

Dat schadt ick oock .
Comen wij der niet, so comen wij der nalij ck .
SL .

Igo, alsmen derwaerts reij st, so gater qualijck .
Tis veel to hooge ; al best hier veer .
275 Die daer gaet, fiel . . . .
SCH .

Die en compt niet weer,
Gelijckmen doet van Ceulen oft van Spiers .
SL.

Ick had liever to sijn voor een vadt biers,
Daer noijt tap en was vuijt getrocken .
SCH.

28o Ghij segt waer, fiel .
SL .

Och dermen, ick sou so meesterlij ck schocken
Ik ate een claverbladt metter lelijen
Van labaij s broot .
SCH .

Wij zullen niet crij gen, bij gans martelijeen,
285 Al meugen wij lange hier staen haecken .
SL .

De deure is gesloten .
SCH .

Wadt mogen sij maecken ?
Gaet, betuertet heijmelijck neffens geen codt,, wadt .
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SL .
Hier is geen splete .
SCH .
290 Ick sie deur tslotgadt .
Compt, kijckt, ghij saecht u dagen noijt sulck abuijs .
Daer staet een baere to midden int huij s .
SL .
Benedictij e ! dits immers een vuij 1 bedrij f f !
Gans longeren, ick souwer mij aff vereenen .
SCH .
295 En ick en sie daer niemant, noch man noch wij f f .
Gans longeren ! ick souwer mij oock aff verenen .
SL .
Sij sijn beij doot, sou ick menen,
So crijgen wij al ons hertsen gebruijcken .
T'is best, dat wij een luttel duijcken
30o En besien, hoet keeren sal eer een ure .
SCH .
Waer mochten wij ons bergen ?
SL .
Achter dees schuere .
Wij crij gen to botten noch sonder dralen .
Duij ckt ! twij f f mocht ons to muij semeel malen .
DOCHTER.
305 Die doot is, men canse niet weer halen .
Dus wil ick de wij ssheij t gaen besorgen
Aen onssen prochiaen tegen morgen,
Dat duijtvaert eerlijcke werde volbracht .
Hij comet hier gaende, ick heb recht gewacht .
310 Ick wilt hen seggen, al mach ick mij schamen .
Heer, goeijen avont !
PASTOOR .
Et in secula seculorum amen !
Belieft u ijet, ick ben voor cleijn en groot .
Wadts u begeren ?
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DOCHTER .

315 Och, mijn moertgen is doot !
G odt behoedse vanden helssche gecriele !
PASTOOR .

Wachermen isse doot ? godt heb haer ziele !
Sijt to vreden, wij moeten al eens sterven,
Soude wij d'euwige crone verwerven .
320 Maer het deert mij met alien seere .
Wanneer sterff sij ?
DOCHTER.

Huij den morgen, heere,
Recht als de coster dwijwater droech .
PASTOOR .

Wanneer wildij se begraven ?
DOCHTER .

325 Maer morgen vroech .
Wij willense desen nacht gaen waecken .
PASTOOR .

Wel, ick sal gaen het graff doen maecken
Van onsen coster ; tsal al bereet wesen
Tegen morgen .
DOCHTER .

33 0 Wel, bout daer heere, wilt misse requiem lesen .
Daer sijn thien stuijvers een voor a1,
En voor de siele wilt bidden.
PASTOOR .

Requiescant in pace ! wel, wel, ick sal .
Ick wil al doen wat ick vermach .
335 Gans longeren, quam dit alden dach !
Maer neent, dus gae ick na d' oude zee
Vigilie lesen, parce michi domine .
Inne .

SCHUIJFFMAN .

Gaet henen noch eens bekijcken !
SLOEFF .

So compt dan mee !
340 Ick weet niet, watter ick vuijt mach vermoeijen .
STOETT . Drie Kluchten uit de Zestiende Eeuw .
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SCH .

Ick en hoorder niemant spreecken nosh loeijen .
Ick moet immers kijcken, watse bedrijven .
SL .

Ick verseeker u, datse niet en kijven .
Men salsse opt hooren niet betrapen,
345 Sij dragent wel eens .
SCH .

Wa, sij leggen en slapen .
Sij hebben to ruste geleijt hen hoot .
SL .

Liggense en slapen ?
SCH .

Jase, bij gans doot,
35o Nevent lijck ; compt, haest u en besiet
Door geen cleijn spleetgen .
SL .

Tis waer, en men wecktense niet,
off
Al hieltmen hen handen en benen .
Hoortse doch roncken !
SCH .

355 Gelij ck de joden neven tgraf,f,
So leggensse gestreckt langs beij der baeren .
SL .

Gans dagen, off wij der inne waeren,
Wij soudender thonen ons costuijmen .
SCH .

Wij souden de schaeppraije immers ruijmen,
36o Want ick come van honger uijt mijnen sinne .
Isser nergens geen gadt ?
SL

Siet geen veij nster ! dat moeten wij inne .
Ick salder na climmen, geeff mijn den voet !
En dan sal ick de deure open doen .
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SCH .

365 Ghans lijff, soo doet !
Meugen wij botten, dat sal mij wel behagen .
Ick schranse to minsten voor drie dagen,
Was ickker in ; ick weet wadt ick peijsse .
SL .

De stadt is gewonnen, tis al behouwen reijsse .
37o Dlijck staet hier, compt inne, wilt vreucht hantieren .
SCH .

Beijt fiel, wij moeten wadt vreemts versieren .
Ick hoope, ons compter aff vreucht en bate .
Wilt na mijn wachten hier op strate .
Ghij ho-orden u dagen noijt sotter bestel
375 Dan mij daer vooren compt .
SL.

Ghans longeren, wel !
Her, her, geringe sonder enich dralen !
Ja, wadt ist nu ?
SCH .

Ginder staet een veulen, dat gae ick haelen .
38o Geen beter, rasch doet mij tdoot wijff vuijte !
Ontdoet de kiste !
SL .

Gans doot, dit wordt een lepe cluijte .
Wel, wel, al sout ons noch rouwen tinden .
Wat sellen wij beginnen gaen ?
SCH .

38 5 Siet hier tveulen, helpttet I) mij ontbinden .
Gans lijff, noijt quader boeverije .
Her de coorde ! houwet veulen ghije
Tsal vlus een vremde personage wesen .
i) hs . helptser .
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SL .

Bijder doot, vrou ghijben die is verresen !
39o Tsou eenen in drome comen to vooren .
Nu bindtdet anden rinck vander dooren,
So salt staen huppelen, smijten en goijen,
En opten drempel sullen wij coren stroijen
En dan salt riecken, dus salt staen rammelen
395 Aende deure . Nu laeten wijt sammelen !
Sij sullen wonderlijck sien, als sij ontwecken .
SCH .

Gans doot, -dais waer, dus laet ons vertrecken
Ergens achter ; noijt beter dinck om schoppen .
Noijt volck en mochtmen I) badt bestoppen .
SONE .

400 Wie is daer veure ? wat dient dat cloppen

Dus spaij bij nachte ? ghij doet mij an vaer .
Wie is daer ? ou ! wie is doch nu daer ?
Ghelooffdij, spreekt, oft het sal u verdrieten,
Ick sal u van boven met stenen begieten .
405 Wadt manieren sijn dit ! hoe tierdij aldus ?
DOCHTER .

Och, och, benedij ste Dominus !
Och moeder gods, ick loop mijnder vaerde !
SONE .

Wat isser noch ?
DOCHTER .

Ons moeder is to paerde !
410 Compt, sietet, ick en weet niet wattet meent !

Ey! ey! ey!
SONE .

Benedijste ! wacharmen ! noijt so vereent !
Mij sullen van grouwel de sinnen faelen .
2)

hs . machtmen .
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DOCHTER .

Och, och, ick duchte, sij sal ons to muijssemeel I) malen !
4 1 5 Eylacen, eylacen, wij moeten papen„ hebben !
Wadt mach dit bedien ?
SONE .

Och, ick ducht, dat is om dat wij geslapen„ hebben !
Dit sal ons, ducht ick, ten leden vergaen .
Lopen wij geringe om den prochiaen .
420 Geringe ! mij walcht van desen of f grij se .
Dus gaen wij, eer ick in meer grouwels rijse .
SLOEFF .

Ja, ja, en wij gaen to open om de spij se .
Ick en hoorde mijn dagen van beteren ra .
Aent botten ! aent botten !
SCHUIJFFMAN .

425 Int schappra ! int schappra !
Ick sal mij selven snoeren al versmoort !
Hier is de cant met den broij e !
SL .

Brengtet al voort !
Wij sellen nu hoven als quanten van lijven .
430 Can ick, daer sal een sier niet blijven,
Ick en scheij niet, voor dattet al vuijtgemeten,, is .
SCH .

Tuert, baes, wadt hier al to eeten„ is
Gesoij en, gebraij en, goet vleesch gesmoockt
En een cruijck met biere .
SL .

435 Dats goet, trouwen, tis voor ons gecoockt
Wij sijn hier vrienden, wij comense besoecken .
SCH .

Dats waer, maar wisten sijt, sij souden ons vloecken .
Maer laet ons eeten, sij sellent betaelen .
Longeren, hoe schock ick !
i) hs. muijssemael.
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SL .

44o Laetse den pastoor gaen haelen !
Hij salse comen belesen, also ik houwe .
Merckt doch, welcken personage !
SCH .

Tdunckt mij sijn een vaerende vrouwe .
Ick en hoorde noijt spreecken van quader kecken,
445 Maer wistet de schout . . . .
SL .

Hij sou ons willen recken .
Ick brengt u eens fiel, laet ons wel poijen !
SCH .

Ghans dagen, wij sellen moeten verschoijen .
Wij hebben ruwelijck bodt gebuijst .
450 Sij sullen vlus comen .
SL .

Ick heb mijn dranck oock wel gehuijst .
Ick sou wel slaepen, sonder datmen mij sou wiegen .
SCH .

Laet ons verseij ssen !
SL .

Wij willen vervliegen
455 Dus laet ons bier ergens heijmelijck vlien
En hooren watter sal off geschien .
DOCHTER.

Och, ick heb mijns heeren huijs gesien .
Laet ons cloppen ! noijt sulcken vaer
Ou ! seg, ou !
PASTOOR.

46o Wadts daer ? wadts daer ?
Ghij clopt, al waerdij buijten kere !
Wadt belieft u ?
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SONE .

Och haest u, compt tonssent, lieve heere !
Geringe ! want ons haer rij st recht op doort vermeten .
PASTOOR .

46 5 Wat isser gaens ? wat isser gaens ?
DOCHTER .

Ons moeder die is to paerde geseten,
Die gisteren sterff . Wie sach oijt dinck aldus ?
Compt, beleestse, lief f heere !
PASTOOR .

Te paerde ! benedijste dominus !
470 Wat segdij ? ten sijn niet dan fantazijen .
Souwen de dooden to paerde gaen rijen ?
En hoe compt ditte ? wilt dit vuijtleggen .
T'is, peijnsick, miraeckle .
DOCHTER .

Och beer, ick weet, ick salt u seggen
475 Doen ick van u schiet, in waere saecken,
Doen gingen wij dlijck sitten waecken,
Ende mits den vaecke, verstaet ons callen,
So sijn wij beij ,de ii slaep gevallen .
En als =) wij gelegen waeren ontren't een huere,
48o Ontsprongen wij, doen cloptense aen de duere .
Certeijn, tis waer dat wij u hier vercaren .
PASTOOR .

Swijcht toch, ick sou mij met alien vervaren .
So en hoorde ick noijt vremder, bij gans doot !
Och, daer schiet mij een geschot in mijn hoot
485 Tdunckt mij ongelove tegens onse wedt .
Wat, soudense to paerde rij,den ?
DOCHTER .

Och tis certeijn waer, dus gaet toch met
En beleestse om meer quaets to weerne .
i) hs . alst .

22
PASTOOR .

Ick sal, maer ick en doets niet geerne .
49o Her mijn paert ! want ick ben niet wel to voet,
En dus spaij to gaen en is oock niet goet .
Nu paerdeken, gaet heenen in goods namen
Godt hebbe alle zielen !
SONE .

E.ij lacij en, amen !
495 Dus gaen wij ; onssen ancxt waer quaet om sommen .
SCHUIJFFMAN .

Ghans honderden, siet onsen domnine commen
Hij sidt beschaempt, al waert een wesele .
Ou ! guij lken, ou !
SLOEFF .

50o

Het dunckt mij Balaam opten esele .
Gans doot, hij salse comen besweren !
SCHUIJFFMAN.

Waer mochtemen beter boerde vercleren ?
Maer tsus, laet ons noch wadt vervlieger .
Wij souden wel een kodt vol simmen 1) bedriegen .
DOCHTER .

Och, och, ick hebse gesien !
SCH .

505 Siet heer, oft wij liegen .
Och, lieff heer, beleestse off leijtse mee !
Wij crimpen van vaere .
PASTOOR .

Mee 2) leijen ? wadt benedijste !
Waer ick thuijs, ick en quamer niet, nu weet ghijt al .
DOCHTER .

5zo Och, och, lieff heer, beleestse !
i) hs. zinnen .

2) hs . Nu .
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PASTOOR.

Wel, wel, ick sal :
Beatij quorum, voor alle geschreije .
Och, benedij ste ! benedij ste !
SONE .

En of tse dominos seij e . . . .
PASTOOR.

5 1 5 Et exultant quotidianum .
Nunc dimittis ; sij dij al stum ?
Ick besweer u : sij dij van goods wegen, spreeckt !
De profudus en als I) u ijet gebreeckt,
Fec ut potentiam labia mea aperies .
52o Segt op door dit groote les,
Oft ick besweer u, daermen den bitebau droech .
DOCHTER.

Gaet wadt naerder, heer !
PASTOOR.
Neen, ick ben na genoech .
Die geesten sijn vrij van vremder aert .

525 Benedij cite ! benedij cite !
SONE .

Sij rijt ons na, noijt so vervaert !
Wadt sals geschien ? Wij mogen wel kermen
Eij ! eij ! eij !
DOCHTER .

Wachermen ! wachermen !
530 Waer sal ick loopen ? Dits een cranck bestel .
PASTOOR .

Och, och, de profundis ! dat dacht ick wel .
Ick sal van anxte met luij der kelen crijten !
Aij ! aij ! aij !
i) hs . ast .
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SLOEFF .

Ghans doot, ick sal van lachen slijten .
535 Mijn heere die blijfter inden brant .
SCHUIJFFMAN .

Ick meen men noijt beter boerde vant .
Ick gelooff dattet een aerdich cuerken,, is .
Ou, siet, tveulen loopt hem nae .
SLOEFF .

Het meent dattet sijn muerken,, is .
T'is
goet to sien dattet een naetuerlijck beestgen,, sijn,
540
En mijn heer meent dattet een geestgen,, sijn .
Laet ons na loopen en hooren sijn kermen .
PASTOOR .

Och, houwet veulen ! eijlacij ! wachermen !
Het wilt mij aen 1 wat mach hem porren ?
SONE .

545 Och lieve heer, wij souden niet dorren
Midts den geest, dier op present,, is :
Hij mocht ons to muij semeel maecken en malen .
PASTOOR .

Fijant aurez intendentis . . . .
Ick en weet niet, waer ick sta oft sitte .
55o Domine exaude ! domine exaude !
SCHUIJFFMAN .

Benedij ste, beer, wadt dinck is ditte ?
Ick en sach mijn dagen noijt vreemder bescheet .
Willet u quaet doen, heer ?
PASTOOR .

Och, lieve f ij n mans, ick en weet .
555 Ick lietet mij costen lant, zant en huij s,
Dat ickx quijt waere .
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SCHUIJFFMAN.

Wat, latet ons houwen, dit vreempt abuijs .
Mij dunckt, het heeft u verde gedreven .
Willen wij t houwen, heer ?
PASTOOR .

56o Och jae, ick sal u veertich cronen geven !
Ick was mijn (dagen I) niet vervaert so seer .
Och, houwet ! houwet !
SLOEFF .

O ! paerdeken o ! ontfermpt u heer !
Ghij most hier van mijn heer scheen .
565 Houwet ghij van achter !
SONE .

Och, gesellen, woudijt opt kerckhoff leen
En dattet lichaem worde in d'aerde gestelt,
Wij sellen u geven goet gelt,
Wadt ghijer aff eijscht, sonder lang sermoen .
570 Wij biddent u, lief f quants !
SCHUIJFFMAN .

Waij, omdat ghijt sijt, so selent wij doen .
Maer ten is geen spel vrij van jolijte .
PASTOOR .

Houdt daer, gesellen ! maeckt mij den geest quijte !
Ick wil gaen rijen en laetent u voort bestellen .
575 Mijn herte beeft van vare .
DOCHTER .

Och voeret op(t) kerckhoff, lieff gesellen,
Hout daer, siet ! en willet bewaeren .
Noijt geest en mocht ons meer beswaeren!
Wij sullent u geheel en al bevelen .
58o Doetter toch tbeste inne .
0 Ontbr . in het hs .
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SLOEFF .

Wel, wel, wij selen .
Wij sellender ons wel to degen in quijten .
SCHUIJFFMAN .

Wisten sij de waerheijt, tsou hen wel splij -ten .
Godt heeft ons hier gesonden claer opter stee .
PASTOOR .

58 5 Adieu, lieve vrienden !
SL .

Adieu, heer domine 1)!
Wij willen gaen schoijen lanckx den dijcke .
SCH .

Wij waeren ons dagen noijt so rijcke,
Want sij hebben, alst blijckt, ons tgelt gegeven seer
[vlijtelijck .
59o Wij sullent oock wel verteeren derren jolijtelijck .
Godt geeff datter morgen noch een moet,, sterven .
SL .

Wij sijn vande magen, wij sellen vant goet,, erfven,
Want wij hebben, alst blijckt - dies vruecht in ons
Veel gelts gecregen .
[wast
SCH .

5̀95 Ja, ja, en wel gebrast
Mits aerdige loossheijt, dier ick vol hucke .
SL .

So na leijt tgeluck den ongelucke .
Dus gaen wij, als naeste vrinden, draven
Ten kerckehove waert .

i) hs. domme,
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SCH .

6oo Ja, en ons moeije begraven !
En metten bucht sullen wij ons keeltgen laven,
Want mij n buij ckgen staet nu al int ronde .
SL .

Eerwaerdighe heeren, godt geeff u gesonde !
En neempt danckelijck, edele rethorisienen,
605 Dit vant I) olijfftackxken om druckx verclenen .
finis lang in dicht 615 regulen .
Par Trouw Moet Blij cken .
Item met dit voorgaende gesch(reven) spel hebben die van
Thienen den hoochsten prijss gewonnen tot Loven a° 1 504 .
i) hs . vant d'olijjtackxken .

HIER VOLCHT EEN PROLOGS VANT NAERVOLGENDE ESBATEMENT VAN
HANNEKEN LECKERTANT . I )
D'EERSTE .

Vreucht is ons begeeren
TWEEDE .

Vreucht sijn ons motijven .
I.

Vreucht is ons hanteeren
2.

Vreucht is ons begeeren
I.

5 Vreucht wij nu vermeren .
2.
Voor mannen en wijven .
I.
Vreucht is ons begeren .

2.
Vreucht sijn ons motijven .
I.

Daerom, goede borgers, om vreucht to verstijven,
1o Sullen wij hier spelen een aerdighe cluijt .

2.
Die belachelijck is om vreucht to bedrijven
Tot elckx gerijven, verstaet het besluijt .
I.
Van Hanneken Leckertant, een aerdighe guijt,
En van Lippen Loer„ met sijn moer„ die altij d most
[spinnen .
i) Uit hetzelfde hs. G . fol . 115-123 .
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2.
1 5 Dan creech hij een schottel bonen =) voor sijn snuijt,
Maer Leckertant haelden de soetemelckx pap binnen .

I.
Lippen docht mee altijt met hert en sinnen
Om aende soetemelckx pap to geraecken .
2
2o

En hij wist niet hoe hij dat sou beginnen .
Maer Hanneken gaff hem raet, verstaet die saecken .

I.
En seijden : hij most hen seer sieck gaen maecken .
Hij deet oock also nae Hannekens vermeten .
2

Waer door hij oock quam om allerleij leckernij to
[smaecken .
Maer ten laetsten moste hij noch berckenstruijven eeten .
I

25 Van Meester Jan Luerquack, ten dient niet vergeten,
Diese oock coocktten voor Hanneken, so ghij suit
[hooren .
2.

Daerom most hij wesen met vuijsten gesmeten
Van Hannekens moeder, die haer daerom ging verstoren .

I.
30

Dit sullen wij spelen, om vreucht to orboren,
U ter eeren, goede borgers, om vrolijck to wesen .
2

En oft wij ij et faelgeerden, ons faulten wilt smoren,
So suit ghij doen als die waerdich sijt gepresen .
I

Maer eer wij beginnen, hoort wadt wij u voorlesen
Bewaert wel u buijdels voor der pickaerts practijcken .
2.

35 So hebt ghij niet voor eenich ongheluck to vresen
Oft dat een ander met u gelt sal gaen strijcken .
i) hs. boven .
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I.
Wij bidden u altsaemen, armen en rij cken,
Wilt noch niet wech wijcken naer ons vermonden,, plaen,
2.
Maer staet een weijnich stil, wij begipnen van
[stonden,, aen .
fijnis vanden prologe Lang 39 regulen .
Volcht spel onder aen .
HIER VOLCHT HET ESBATEMENT VAN
HANNEKEN LECKERTANT .
De personages sijn dese .
GOEIJ VROUW VEUGHE, een vrou .
HANNEKEN LECKERTANT, duijpenachtich .
VRECKE WEBBE .
LIPPEN LOER,

Vrecke Webbens soon spinnende .

MEESTER JAN LEUREQUACK .
GOEIJ VROU VEUGHE .

Alle goeden dach ! ick ben ommers opgeraeckt . I )
Hadde ick nu wadt goets, dat leckerlij ck smaeckt,
Dat Hanneken mijns soons mage mocht verteren !
Leet hij oock gebreck, och ! tsou mijp deren,
5 Want noijt man en sach kint so subtijl van liste .
Waert dat de Prince van Oraingien wiste,
Hoe edel ~dat hij is in al sijn voorstel,
Hij soot mij affnemen, ja hij, dat weet ick wet .
Geen fraijheit en is aen hem vergeten .
Io En al wadt lecker is can hij wel eeten,
So natuerlijck groeijt hem d'edelheijt int lijff .
,,Grove spijse", seit hij, „die maeckt de leden stijff" .
Dies moet ick hem alle lieffelijckheijt bien .
Van hem sal rnij noch deucht en eere geschien,
1 5 So eens tot mij een wijse vrouwe sprack .
i) hs . o pgraeckt .
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Oock heeft mij geseijt Meester Jan Luerquack,
Dat hij is geboren, so hij in boecken las,
Inde beste planeet, die in den hemel was .
Dus twaer tegens natuere, dede ick hem leet .
HANNEKEN .
20 Moeijer ! ou !
G.

Wadt ist ?
H.

Is dwidtmoes noch niet gereet ?
G.

Neent sone .
H

Dats mij een alte grooten verdriet .
25 Trouwens ghij seijt mij gisteren
en dedij niet ? -Dat ghij mij nu sout wadt lecker coocken .
G.

Ick salt doen, kint, ick moet tvier eerst stoocken,
Maer 't is vuijte, mij dunckt ick Been en hebbe .
Slaept noch, ick gaen om vier tot die Vrecke Webbe .
30 Suldij Hanneken ? en sijt wadt gerust .
H.

Ja ick, m,oeijer, maer ghij en hebt mij niet gecust .
Dat sal ick clagen tot Lij se mijn nichtgen .
G.

Nu cust mij . En ist niet een vrindelijck wichtgen ?
Wie en sou hem sijn willeken niet gehingen ?
VRECKE WEBBE spreeckt tot haer soon Lip pen.

35 Spint ! wildij ?
LIPPEN LOER spinnende .
Suldij mij dan t'eeten bringen ?
W.

Peijnsdij alre om eeten, seght, onaerdich gast ?
STOETT . Drie Kluchten uit de Zestiende Eeuw .

3
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L.

En soudick niet ? ick hebbe doch alden nacht gevast .
T'en is geen wonder, al quelt mij de honger straff .
w.
40 Spint mij alder eerst dien rocking off,
Eer ghij van eeten spreeckt, vuijl slappe leure !
G.

Mij dunckt, vrecke Webbe sidt voor haer deure .
Noijt en sach ick wij f I) int werck so vierich .
Goeden dach, Webbe, sij dij al eeven gierich ?
45 Sal u herte nimmermeer sij n vervult ?
Wie sal tgoet verteeren, dat ghij winnen suit?
Ghij slaeft als eene die in dachuere spidt .
w.
Wiet verteeren sal ?
G.

Ja!
w.
5o Die n loeris, die daer sidt,
Daer sorghe noch eere in en schuijlt .
Hij sidt daer alre om eeten en muij it ;
Nochtans en heeft hij nau drie draijen gesponnen .
G.

Webbe, al en is den cost noch niet gewonnen,
55 Kinderen moeten eeten ; wat baetet geseijt ?
Hanneken, mijn soone, heeft wel een uere geschreijt
En geroepen om die witmoes pappe .
L.

Sweepen, mijn herte quackelt van dien clappe !
Mocht ick daer aff eens vol steecken mijnen crop,
6o Daer gaff ick omme mijnen besten top .
Van sulcken cost sou mijn herte verblijen .
i) hs. wij.
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W.

Ghij suit u wel met een schootel bonen lijen .
Hebdij honger, verslaet daer mede uwen lost .
L.

Ja, dats oock dagelijckx mijnen besten cost .
65 Maer quam u vrijer, die sou wadt leckers crijgen .
W.

Wadt segdij daer ?
L.

Niet moeijer, ick gae swijgen .
Daer wasse bij cans geterden op haeren teen .
Maer om die witmoes pappe peijnsick alleneen .
70 Mocht ick daer op mijn tanden eens wetten,
Ick sou mijnen buijck so viercant setten
Als een biertonneken, vrij sonder sparen .
G.

Webbe, wij souden van ons voorleden jaren
Wat couten, gaefft pas, en sweech Lippen stille .
L.

75 Teerlinck ! daer ontvalt mij mijnne spille !
Eeten ! eeten ! off dwerck en sal niet willen sijn
W.

Wadt doedij mij al verdriets, ghij vuijle cockijn !
Ghij waert weert, dat ick tot uwen hooffde ginck .
G.

Sijt to vreden, Webbe, 't is al kinder dinck !
8o Gheefft hem t'eetene en daer mee gedaen .
Och heere ! ick blijve hier oock to lange gestaen,
Hanneken sal hem hebben, al waer hij sodt .
Hebdij geen vier ?

34
w.
Ja ick, in mijnen lolle podt .
85 Een coolken oft twee ; suldijt wel ontsteecken ?
G.
Ja ick, daer toe weet ick al aerdighe treecken .
Ick en machs niet hebben na mijnen geneuchge .
Adieu, vrecke Webbe !
w.
Adieu, goeij vrou Veuchge !
9o Compt hier bij ons spinnen, indient u belieft .
G.
Ick sal comen, had ick mijn Hanneken gerieft .
Ick weet wel, hij schreijt van grooten hongere .
L.
Ick sou wel eeten, bij gans longere !
Mijnen buijck valt in tot aen mijn rebben .
w.
95 En ick sal heden geen vree mogen hebben .
Van eeten en rust niet uwen clepele .
Nu hout die schotele en then lepele .
Daer is oock broot, wilt nu wel brocken !
Ick sal u gaen ander vlas oprocken ;
ioo Die wil eeten, die moet oock werckens beginnen .
Ick mach u bonen gaen halen hier binnen,
Mij dunckt, ghij hebt veel to lange geseten .
L.
Ramp hebbe dleet ! moet ick al weer boonen eten ?
Sal ick mijn leven met sulcken cost verslijten ?
Toy Och waerse doot, quets alle die ses mijten,
Die sij gepodt heeft, een groote somme,
Daer soudick dan al waef felen coopen omme,

i) hs . clepele.
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Soetemelckxken, coecken, appelen en peeren .
Ick sal vrij dat goeijken wel anders verteeren,
1 io Dwelck sij mij nu dus vroeijlijck verspaert .
W.

Hebdij schier gebrockt ? seght, luijen draijlaert !
L.

Ja ick, moeij er .
w.
Hout ! steeckt dat onder u snuijte
En eet mij geringe die schotel vuijte,
i 15 So dat ghij u dan weder aent spinnen rast .
L.

Aijmij, ick was schier I) van honger geheel verlast !
Mijn herte dat clopt, hoort, al waert een steen .
HANNEKEN .

Wel become mij datte, ende dan noch een .
Hier op en sal ick immers geen tanden breecken .
L.
12o Nu wel, ick gae Hanneken Leckertant spreecken .

Hij heeft, weet ick wel, die witmoes pappe gereet .
Hij compt hier gaende, siet, bij Bans sweet !
Met een groote teijl pappen inde hant .
H.

Dach Lippen Loer !
L.
125 Dach Hanneken Leckertant !

Wadt eet ghij daer ?
H.

Ick eete al watte .

i) hs. ick heb en was schier .

2) hs. greet .

2)
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L.
Aij, 't is witmoes pappe, wat goeijer cost is datte
Laet mij toch mee eten uijt uwer teijlen,
130 Ick sal u van mijn goeij bonen deijlen .
Ghij en aet u dagen noijt beteren cost .
Wildij, goeij Hanneken ?
H.
Ick en hebs geen lost,
Lippen, u bonen sijn mijn veel to hert .
135 Siet, sij hebben vellen so dicke als een bert !
Dunckt u dat goeijen cost? hoort toch desen goeijen
[bloet!
L.
Jaet, want moeijer seijt : sij sijn voort stoppen goet .
En aet ick geen boonen met groten hoopen,
Mijn dermen, seijt sij, souden wech loopen,
14o En dan most sterven met een groote pijne .
H.
Mij en lust noc tans niet gestopt to sijne .
Ick hou mij al open, so ick best can .
L.
Hanneken, laet ons mangelen, sij dij een man,
Ick sal u dat versch steertgen toe geven, siet !
H.
145 Neen manneken, ghij en hebt mij noch daer niet !
Meijndij mij to verdullen ? ick en ben geen boer !
Hoe gaerne waerdij aen mijn pappen, Lippen Loer !
Ghij en haelter niet, ghij hebt to cort geschooten .
L.
Deijlt mij nu, ick sal u I) geven al mijn kooten,
150 Die ick thuij s hebbe en hier in mij nen sack,
En then top oock, daer eens een pinne in stack,
Ick salt u al geven, no of mij to gaste !
i) hs . mij.
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H.

Lippen, eet bonen, so blijven u darmen vaste !
Dees pappe sou u veel to qualijck smaecken .
L.

11 55 Ick hou, cost icker nochtans an geraecken,
Ick sou met haer spelen alte schoonen spel .
H.

Lippen Loer, dat geloof f ick herde wel,
Niet veel en sout ghij met haer slapen .
Maer oft ick u deijlde, soudij wel gapen
16o Wijt genoech om in to steecken nae mijn gevoech ?
L.

Ghapen, segdij ? ja ick, siet is dat wij ,dt genoech ?
Suldijt wel in steecken sonder genaecken ?
H.

Ick staeck wel die heel teijle in u caecken .
Tj an, Lippen, u a ,ensicht is wel gecloven .
165 Ghij sout wel gaepen tegen eenen hoven .
Daer sou wel een catte metter jongen in woonen .
L.

Nu deijlt mij pappe !
H.

Neen, Lippen, eet boonen !
Dees pappe en waer u niet gesont .
L.

17o En ghij soutse mij steecken inden mont ?
Ick en seijts niet, als ick niet doen woude .
H.

Nu gaept dan en doet beij u oogen touwe !
Ick salse u in steecken sonder respijt .
L.

Willick I ) dan gaepen ?
i) hs.

willich .
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H.

175 Jae ghij, Lippen, gaept wijt !
L.

Noch wijder gapen ? dat sal ick doen .
H.

Wadt dunckter u off, is dit niet een goet fatsoen ?
Alle de ghene, die hier nu sij n vergaert,
Die noijt en sagen eenen grooten gapaert,
18o Die mach hier comen en sien hem nu .
L.

Waer blij ft ghij Hanneken ? steeck in, haest u !
Ick I) wachter, siet, naer, maer en doet mij geen loos .
H.

Neen ick, trouwens, Lippen, maer gaept ghij altoos ?
Doet u oogen vast toe en dat ghij niet en kickt !
185 Hout ! ghij hadt mijn hant bijcans oock opgeslickt
Metten lepele, ick spranck uijtten weghe .
L.

Ja, ja, ghij en doeget niet to degen .
Was dat pap ?
H.

En ist niet ?
L.

Tsijn boone, ick houwe .
H.

igo Hoe, meijTidij dat ick u bedriegen souwe ?
L.

Ja ghij, twaeren bonen, ghij hebt mij verdult .
H.

Nu, ick sal insteecken, dat ghij t sien sult,
Gaept wijt, ick en sal niet meer met u gecken .
i) hs . icker .
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L.

Ja, dats beter .
H.

195 Siet Lippen eens lecken !
Wat segdij daer off, quant, smaeckt u dat niet badt ?
L

Ghij hadt mij vlus bedrogen, ick seijde wel dat,
Quansuijs offt ick niet beters en wiste .
H.

Ghij sijt een geselleken van schalcken liste,
20o Dat ghij wel bonen kent voor witmoes pappe .

L.

Ick heb verstant, al en draech ick geen cappe .
Och, hoe wel smaeckt datte ! Noch eens, och ! och !
H.

Nu, gaept dan !
L.

Hanneken Leckertant, noch ! noch !
H
205 Hoe gaet dat keelgat open, al waert een sluijsse .
L.

Noch ! noch !
H.

So seijt de soch oock vanden gasthuij se
,,Noch ! noch ! " ja, ghij singt al e-enen sanck .
Neen, Lippen, uwen derm is mij veel to lanck .
21o Ick hebbe u gegeven, dat ick u jonne .
Ghij ater wel vol een haering tonne,
Eer dat uwen buijck sou =) sijn versaeijt .
L.

Ke, noch een lepel-tgen !
i) h s . s o .
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H.

Lippen, hout u gepaijt !
215 Ick wil dit selve steecken in mijnen mage .
L.

Dat ick sulcken cost moch eeten alle dage,
Ick sou oock worden een aerdich pronckere .
H.

Men sou u eer Lang noch heeten mijn jonckere,
Gelijckemen mij doet ; ick sal vlus ridder zijn .
22o Om dat ick leckerlijck eete, ben ick dus fijn .
Dan en sidt ick oock nemmermeer inden roock .
Dies ben ick so schone .
L.

Besiet mij eens oock !
Ben ick niet goetaerdich en j ent van leden ?
L.

225 Ja ghij, al waerdij vuijt eenen stronckeijck gesneden,

Viercant gedraijt als een mulders stock .
L.

Ick, heb ick niet goet fatsoen in desen rock?
H.

Ja ghij, en ghinck I) deur de mouwe een strepe .
L.

En heb ick oock niet een aerdige nepe ?
23o Die mij wel besiet, ick ben een fraij geselleken .
H.

Ghij hebt een nepe als een akerwelleken,
Daermen de cluijten opt lant me breeckt ontwee .

i) hs . ghinck .
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L.

Aij ! van dees bonen doet mijnen buijck so wee!
Tis jammer, ick ben anders net en propere .
H.

235 Uwen cost is to groff en ghij sijt sopere .
Ghij most al leijen een ander leven .
L.

Ghij segt wel, Hanneken, maer wie sout mij geven ?
Mijn moeijer is veel to vreck en quaet .
H.

Tjans hoij, Lippen, ick weet u goeijen raet,
24o Dat ghij u moeijer wel suit verschalcken .
L.

Ick spronge van blij sscap tot aen de balcken,
Cost ghij dat gedoen en mijnen commer stelpen .
H.

Sijt to vreden, ick sal u wel helpen,
Dat ghij wel suit verlacken den blieck .
L.

245 Maer hoe soo ?
H.

Ghij suit u gaen maecken seer sieck
Crochen, steenen en clagen vall veel gebreecken
En seggen uwen buijck is al vol steecken,
En dat ghij moet eeten om u verfraijen
250 Pasteijkens, taerkens, roffioelen en vlaijen .
Ghij sullet so schrijgen, is derffs mij beroemen .
L.

Alsulcken cost en hoordick noijt noemen
Platteijrkens, quaertgens en pompornoelen, quant ?
H.

Hoe segdij dat ? dats immers quaet verstant .
255 Tsijn pasteijkens, taerkens en roffioelen .
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L.

So sou ick alleenskens tverstant gevoelen .
Maer off ick so dede, sout hem wel schicken ?
H.

J aet, want u moeijer sal-der haer off verschricken,
Om dat sij uwer sieckten is ongewone .
26o En want ghij dan sijt een eenich sone,
Sij soude u herde noij laten sterven .
L.

Ick salt doen, al soud ick de peeper bederven .
H.

Maer wadt ghij doet, maeckt altijt een wemoedich getier .
GOEIJ VROU VEUGE .
Waer sijdij Hanneken ?
H.

265 Moeijer, ick ben hier

Bij Lippen Loer ; dus moeijer en sijt niet gram .
G.

Neen ick, kint .
H.

Moeijer, eenen witten bootterharn
Haddick seer geerne .
L.

27o Longeren en rebben !
G.

Compt in huijs, mijn kint, ghij sullet hebben .
Twaer schae, leet gebreck sulcke schoone spruijte .
W.

Waer blij f f dij Lippen en hebdij noch niet vuij to ?
Mij dunckt van uwen wercke crijch ick cleijn gebruijck .
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L.

275 Och neen ick, moeijer ; mijnen buijck ! mijnen buijck !
Ach mij nen buij ck die doet mij al to zeere .

w.
Sij dij dan sieck

I) soone ?

L.

Dat weet godt, de heere !
Och noijt en was ick so vol sieckten gelaijen .
28o Moeijer, siedij niet mijn hoot staen draijen ?
Mij dunckt daer in wonen pijpers en bommers .

w.
Kint, u ho o f t staet stille .
L.

Moeij er, het draij t jommers!
Och noijt so en leedt 2) ick meerder smerte .
285 Aij mij, die milte smij t daer op mij n herte !
w.
Smijt u de milte ?
L.

Och ja, sij niet doet dap smijten .
Aij ! noijt so seere als mij die mieren bijten .
Mijn dermen tegen een vechten en sammelen .
w.
290 Vechten u dermen ?
L.

Hoordijse niet rammelen ?
Ick sorge die doot sal mij genaecken .
Moeijer, hoordij daer niet mijn lever craecken ?
Och noijt en leer ick meerder pijn !
295 Ick sal sterven .
i) hs. sieckt.

2) hs . ledt .

44
w.
Lieff kint, wadt mach u sijn ?
Meuchdij ij et quaets hebben ingenomen ?
L.

Neen ick, moeij er, 't is mijn vande bonen gecomen .
W.

Vande bonen, segdij ?
L.

3 00 Ja, die niet en deugen .
w.
En sout ghij gheenen goeijen brij meugen ?
Ick souts u coocken eenen vollen ketele .
L.

Neen ick, moeijer, set mij in vaeijerkens setele,
Mij wort soo cranckelijck, ick moet wat rusten .
w.
305 Lieff kint, en sou u nergens naer lusten ?
Segt u gebreck -en laetet mij weten .
L.

Moeij er, ick sou gaerne vlaijkens eeten
En plateijerkens ; wilt mij die copen, siet .
w.
Plateij erkens, kint ? die en ken ick niet .
Yo De eijeren sijn rondt, die de hennen leggen
L.

Goeij vrou Veuge die salt u wel seggen .
Gaet, haeltse nu rasschelijck sonder draelen .
w.
Suldij wel sit-ten ?
L.

Ja ick .
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w.
315 Ick gaese haelen .
Och, noijt en was mijn herte so swaer !
Hou ! seck, ou ! isser niemant thuijs ?
G.

Jaet, wie is daer ?

w.
Ick bent, goeij vrou Veuge, compt t'onsent geringe .
G.

320 Wadt isser to doenne ?

w.
Mijn handen ick wringe !
Lippen Loer wilt sterven, noijt meerder noot !
G.

Waer houwet hem?
w.
Sijnen buijck is bijcans doot !
325 Noijt kint ter werrelt en leet meer ongemack .
G.

Twaer best, dat ghij ginck tot meester Jan Leurequack .
Dat is een meester, die veel consten thoont .

w.
Ick en weet niet waer die groote meester woont ;
Want hulpe soeck ick vroech ende laete .
G.

330 Hij woont hier, siet, inde rechte strate .
Daer en is nijemant I) die hem helpen mach badt .
HANNEKEN .

Wil ick hem halen ?

w.
Hanneken, doet loch dat .
Gaen wij, ick salt u lonen, lieve gebueren .
i) hs . ijemant.
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LIPPEN .

335 Ick hope nu oock mijn querne to rueren .
Hanneken geraijde -dat wel beschelijck .
G.

Hoe vaerdij, Lippen ?
L.

Och noijt so weelijck !
Mij overquam vlus een alten quaijen vlage .
G.

340 Waer lettet u, Lippen ?
L.

Al in mijn mage
Ende in mijnen buijck princepalijck .
En hout mijn hoot! mij wort so qualijck,
Ick gevoele daer wadt na mijn blase cruijpen .
G.

345 Webbe, oft ghij hem maeckte een goet suijpen
Oft een papken, ten waer hem niet ongesont .
L.

Och, dat sou mij wel helpen inden mont .
w.
Goeij vrou Veuge, ick en cans niet, compt, wijset mij !
MEESTER JAN LUEREQUACK .

Waer ist, Hanneken ?
H.

350 Meester, 't is hier bij .
Maer eerst voor al so moet ick u ontsluijten
Al gelaet hem Lippen Loer seer cranck van buijten,
Hij en is vrij niet sieck, al spreeckt hij flouwe .
M.

Wadt ledt hem dan ?
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H.

355 Tjan, dat hij geerne souwe
Eens leckerlijck eeten, dwelck ick hem riedt,
Dat hij hem sou sieck maecken, verstadij tbe ,diet ?
So heeft hijt gedaen, daer na moettijt passen .
M.

Eest soo ?
H.

36o jaet, meester .
M.

So sal ick mee brassen .
Nu genoch van dien, ick hebbe tverstant .
Sijn wij schier bijt huijs, Haniieken Leckertant ?
H.

Siet, hier ist, gaen wij naerder ons tweester .
M.

365 Goeden dach, ghij vrouwens !
W.

Wellecomme meester!
Mij n kint wilt sterven ; het Overt u geclaecht .
G.

Meester Jan, oft ghij sijn water besaecht,
Sout ghij u dies wel dorren onderwinden ?
M.

370 Wat segdij ? waer sout ghij mijps gelijcke vinden ?
Sulcken meester als ick ben en was noch noijt gebooren .
Ick besie dwater wel in eenen koe hooren,
Mij en roeckx, crij ick tgelt rechs in mijn tessche .
Oock besie ickt wel in een leeren flessche .
375 Meendij, dat ick geen water besien en can?
G.

Ja ghij, en height u doch niet, goeij meester Jan!
Wij bidden, cost ghij hem gehelpen lichte .
STOETT . Drie Kluchten uit de Zestiende Eeuw .
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M.

Ick sal tgebreck wel sien vuij t sij nen gesichte,
Ghij en dorft mij !daerom geen water togen .
38o Heij ! laet ons sien dlock in sijn oogen
Dees knecht en mach niet eeten erten, bonen noch loock,
Het bout hem al i :ide mage .
w.
Meester, dat seijt hij oock .
M.

Dees knecht is zeere inden buijck gequelt .
5
Sijn
dermen sijn binnen al vrempt gestelt .
38
Sij leggen gewrongen gelijck eenen palinck leijt .
w.
Meester Jan, 't is oock seecker also hij seijt .
M.

Rassch ! haelt hem soetemelckxken en werm rij sken,
Een gebraijen hoenken oft een patrijssken,
39o Haelt hem taertgens, vlaijkens en pasteijkens,
Haelt hem wittebroot en gedoopte eijkens,
Haelt hem gebotert bierken voor een medecijnken,
Braet hem kiecxkens, laet hem rijnswijnken
Drincken, so mach sijn pijne wadt worden gestilt .
H.

395 Ja, ja, daer stoot ghij hem rechts daer hij vallen wilt !
Lippen Loer sal nu eens vaeren inde feeste .
w.
Siet, hier ist meester .
M.

Nu, met lichten geeste !
Set hier van als, wilt u selven toeven !
L.

40o Dees witmoes pappe wil ick eerst gaen proeven,
Op dat ick daer mede mijnen noot ontlaste .
G.

Webbe, segt den meester, -dat hij oock toetaste,
Oft hij spraeckx u schant inde taverne .
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W.

Meestere, eedt oock !
M.

405 Wel, vrouwe, herde gerne .
Dat kiecxken tast ick ane, dat leijt mij naest .
L.

Meester, dat ghij u niet to seere en haest !
Ick moet van then oock een beetgen behouwen .
H.

Dats goet ondersproocken .
M.

410 Wel zoone, in trouwen,

Ick en sal u den cost niet al oritvremen .
Wadt ou ! desen siecken sa l wel wadt inneemen .
Hij werckt op sij n stucken, hij haest hem to degen .
L.

Die schootel is vuijte ; setse vuijtte wegen .
H.

4 1 5 En can Lippen niet schoon schuetten schieten ?
L.

Dit gebotert bierken wil ick binnen gieten .
Aij mij ! dat doet mijn mage verwarmen,
En met dat soetemelckxken spoel ick mijn dermen .
M.

En ick aen edit pasteijken, soo ick schatte .
L.

42o Eet properlijck, meester, ontbeijt watte !
Ick moet van die spij se oock eeten mede .
M.

Ick sal beijen also ons koeijen dede .
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H.

Lippen vreest to verliesen sijn paertgen .
L.

Nu aen dees vlaijen en aen dit taertgen !
42 5 Mijn bloet verblijt hem tot in mijn teenkens .
M.
, Hout

daer, Lippen ! Cnaecht aen die beenkens !
L.

Neen, meester, tvleijssken sal mij oock wel smaecken .
H.

Siet, hoe vol steeckt Lippen beij sijn caecken !
Vrij, knecht, crij get oppe, waerom soudet sparen ?
w.
430 Och ! nu sal alle mijn potgelt qualijk varen,
Dat ick lange so wijsselijck so gespaert hebbe .
G.

Ick hebt u wel lange geseijt, vrecke Webbe,
Dat ghij daer mede so sout varen int inde .
Ghij gaeft veel to groven cost uwen kipde .
435 Nu en valt u int leste niet dan tegenspoet .
L.

Aij mij ! dees pasteijbrocxkens sijn oock seer goet
Ende dit rijnswijnken mijn herte verblijt .
w.
Betert het niet, mijn soone ?
L.

Jaet, moeijer, metter tijt .
H.

440 Hij swemt in vreuchden als een endde kuijckentgen .
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L.
Moeijer, hou
w.
Wadt ist kint ?
L.

o

suijckertgen, suijckertgen
Geeff mij voor die bitterheijt in mijn kele !
W.

445 Lief f Lippen, zone, ghij eet so vele .
Ick en siet niet waer ickt al halen sal .
L.

Lieff moeijer, die sieckte verteret al .
M
J a, so doende soudij noch veel behoeven !
Wadt segdij doch van dese jonge boeven,
45 0 Weeten sijt haer ouders piet aff to strijen ?
Gans doot, ick en saechs niet langer to lijen .
Hou, Lippen Loer, ick wil u noch badt verheugen .
En soudij geen bercke struijven meugen ?
Ghij souter f raij aff worden en heel gesont .
L.

455 Moeijer, ick moet bercke struijven eeten terstont :
Meester Jan Leurequack heeftet gesproocken .
w.
Wat cost is datte ?
M.

Ick salt wel coocken .
Geefft mij eenen bessem, 4at ick mach stoocken tvier .
46o Sedt ditte wech en gaet altsaemen van hier .
Ick en wil mijn conste niemant leeren .
Nu Lippen, ghij suit u gaen ommekeeren .
Doet uwen rock vuijte, ghij leves to sachtere .
L.

Hoe, sal ick bercken struij f f eeten van achtere ?
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M.

465 Men sal u wadt strijck ,en tegent vercoelen .
L.

Ist oock goeijen cost?
M.

Dat suldij wel gevoelen .
Her! her ! Lippen, eet nu leckernije !
L.

Aij mij ! lijeff meester ! wat maeckt ghije ?
M.

47o Tsijn die bercken struijven, die ick u bieck .
L.

Aij mij ! meester Jan, ick en ben niet sieck !
Wech, wech met uwen bercken struijven !
M.

So salmen dees joflge boeven huijven,
Die haer ouders aldus willen bedriegen .
L.

475 Ick en sals niet meer doen .
M.

Suldij noch liegen ?
L.

Neen ick, lief f meester, laet mij nu gaen .
M.

„Neen ick, lieff meester ?" segdij, siet, dat ghij u niet
[en maeckt meer sieck 1) .
i) De eerste helft van dezen regel kan de woorden bevatten, die de
meester Lippen nabauwt .
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L.
Neen, meester, dats gedaen .
M.

48o Adieu, Lippen, peijnst om die morgen soppe .

L.
Wadt ou ! die leckere beetgens comen mij suerlijck oppe .
Ja, bercken struijven ! ick en salts niet vergeten .
Ontbeijt, Hanneken Leckertant moetse oock eeten .
Dat sal mijn pijne wadt doen versoeten .
485 Hij comet hier gaende op sijn voeten,
Ick weet wel, hij heefter naer grooten lost .
HANNEKEN .

Wel, Lippen, hoe sij dij gevaren I) ?

L.
Noijt beteren cost!
Sij souden u goet sijn, want ghij sijt teere .
H.

490 So sal ickse oock eeten, wilt Ghodt, den heere !
Ick salder mijn moeijer om gaen senden .
L.

Ja, maer ghij suit een roeij vinden op u lenden .
Ick en begeer niet meer alsulcken hindere .
H.

Wadt segdij, Lippen ?

L.
495 Mijn moeijer compt gindere .
Haer verlangt zeere, hoet met mij mach wesen .
w.
Wel Lippen, hoe ist ?

i) hs. gevagen .
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L.
Moeijer, al genesen !
Die bercken struijven maecken mij gesont en vet .
W.
500 Ick salsse u oock noch coocken altemet,

Als u eenich pijne sou meugen deeren .
L.

Tjans hoij I), ick en souse niet meer begeeren .
Ick sal liever boonen eeten en seer spinnen .
w.
Nu laet ons in huijs gaen en dwerck beginnen .
505 Wel, gaet voort, hadde ick nu goeij avontuere .
GHOEIJ VROU VEUGE .

bercken struijffen loop ick nu rasch duere .
'T is verloren, mijn kint moet hebben sijn gemack .
Ick heb geen geluck ; hier compt meester Jan Leurquack !
Meester Jan, compt, gaet met mij sonder toeven en
[beijen .
51o Ghij moet Hanneken bercken struijven bereijen,
So ghij voor Lippen Loer doet, verstadijt wel ?
OOm

M.

Ick wil hem geerne verwermen sijn vel .
Maer ghij en mostes niet sien, dus gaet wat wech dan !
G.

Gheerne, in trouwen
HANNEKEN .

5 1 5 Wellecomme, meester Jan .
M.
Gherass ! haelt mij eenen bessem, doet mijn beheet !
En doet uwen rock vuijt en u ondercleet !
Wij sellen gaen speelen een vremde cluijte .
i) hs. hou .
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H.

Daer is den bessem, mijn cleeren doe ick vuijte .
520 Coockt nu bercken struijven, thoont u practijcken !
M.

Nu sal ick u rugge ga-en bestrij cken,
So dat ghij suit lachen als een huerpaert .
H.

Aij mij ! meester, wadt doedij ?
M.

Sijt niet vervaert,
525 Ick sal u noch al beter hebben, vrij .
H.

Aij mij ! aij mij ! meester, waerom sladij mij ?
Sijn dat de bercken struijven ? tsijn een goet jaer!
G.

Ontbeij -t ! wel wat schreijen hoor ick daer ?
Is =) dat niet Hanneken Leckertant, die daer weent ?
53o Hoe? sijn dat de bercken struijven, die ghij meent ?
Ja, meester Jan, dat sal u veel meer costen oock
Hout datte en datte ! Hoe smaeckt u dat vuijstloock ?
H.

Moeijer, hij heeft mij al met roeijen gehouwen .
G.

Daer voor sal hij stockvisch sonder botter cnouwen .
535 Hout dat en datte !
M.

Och, 't is genoch, hout stille
H.

Moeijer, smijt stijff !
i) hs . ist .
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M.

Och, ick deet om beters wille !
Hout oppe, hout oppe ! wildij mij vermoorden ?
w.
540 Wel, vrou Veuge vichten, met veel woorden ?
Mij dunckt, jaesij ; ick en weet wadt bedien mach .
L.

Siet, Meester Jan Leurequack sidt oock inden slach
Al is hij loos en schalck, hij wordt oock verdult .
H.

Ja, Lippen Loer, dat is al u schult .
L.

545 Hebben u die bercken struijve qualijck getoeft ?
H.

Dat weet ghij wel .
L.

Ick hebs oock geproeft,
Dus gaewij even swaer geladen naer tstede .

Hout, goeij vrou Veughe, geeft vrede, geeft vrede !
55o Laet u gespreecken ; hoe hebdijt aldus gemaeckt ?
M.

Aij mij ! ick ben ommers vuijten druppe geraeckt .
G.

Leert noch der lieden kinderen castijen !
M.

Voorwaer, Leckertant sou hem dickwils wel lijen
Met bonen, gaeffdij hem op sijn rebben
555 Bercken struijven, als hij wadt leckers wil hebben .
Ick wedde, 't sou een kint werden ten inde .
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G.

Wij se, discrete, notabele, geminde,
L.

Hier mede uwen oorloff,
w.
Soot best betaempt,
L.

56o Nemen, wij, Violierkens, vuijt jonsten versaempt .
finis . Lang in dichte 561 regulen .
Sij (sic) gespeelt bij die Vijolieren van Antwerpen indie
feeste der Lelijen in Diest a° 1541 en hebben den oppersten
prij s gehadt .
fecit Jan vanden Berge .
Par Trouw Moet Blijcken .

EEN BATEMENT VANDEN KATMAECKER,
GESPEELT SINT JANSMIS 1578 VAN DIE BROEDERS
VAN ,TROU MOET BLIJCKEN" . I)
HEIJN

Ist vis dach ? Dat dient mij wel to weten al,
Oft is t'avont stockvis eten sal .
Dat waer mijn mutsken geset opt cromme .
Wat ist ock ? Dan, is gever niet een omme
5 En south ick niet connen een wij f regieren ?
Ic soudt wel X oft XII mans bestieren,
Ic en pas op niemant een enckel gruijs .
Nu, dat is daer, is wiji gaen na huijs .
Wat, hoe oneffen sijn dees straten gemaect !
1o Wat ouw ! heeft mijn tijsraelse bier geraect,
Of sijn mij die hersenen dus ontstelt,
Of wert is van een oentger wijf gequelt ?
Ic en quam mijn dagen noijt in dit gewoel .
ROEL .

Ghoenavent, Heijn !
H.

15 Ghoenavent, Roel ! Dat ghij wel vaert, dat sie is gaern .
R.

Van waer coemdij ?
H.

Wt die tavaern, daer

I)

heb ick dat lijf heel vol gheghoten .
R.

Doe,dij oeck ?

i) Uit hs . A fol . 137 .

2)

hs . dat .
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H.

Ick hebts wel een vaen int lij f geschoten .
20 't Is een kaerl, die sijn keelgat spaert, wanneert goet

[mout is .
R.

Waer henen ?
H.

Thuij s waert ; maer wij l'dij mee, is moeter to hans .
R.

Hebdij ij et to eeten ?
H.

Een bout van een gans die sal is ons to voren geven,
25 Want ganse vleij s is alle mij n leven .
Gheen beter spijs weet is dan gansen .
R.

Gheen gans bout en weet ic,
Maer pasteijkens, die doen mijn thert verhuegen .
H.

Eij, lecker tant, die sou ick ock wel moegen,
30 Maer tgebreck van gelde doet mij tam sijn .
R.

Heij ne
H.

Jae, Roel
R.

En sal u wij f niet gram sij n,
Dat ghij dus bij nacht coemt onversaecht ?
H.

35 Jae, wat die man vraecht, dat laet is daer .
Een man moet een man sijn, dat is claer .
Dus gaet vrij mee en wilt ghien vreet zijn .
i) hs. onwersaecht .

I)

6o
R.

Nu, gaen wij dan !
H.

En sout niet wel besteet sijn,
40 Datter wijsheijt in mij begrepen waer,
En dat is burgemeijster of schepen waer,
Oft dat is opt cussen saet ?
R.

Jaet, bij mijnder trouwen !
H.

Longeren, watte maeltij en soudt is houwen !
45 Met mijn idronckaerts soudt ict we] maecken .
R.

Hoe souwen wij brassen .
H.

Wat, ons en mocht ghien, gequel naecken .
Maer, hoet is, wij moeten ons lijen met dat wij hebben .
R.

Nu, nu, dat set is besijen ii) .
50 Maer gaen wij thuij swaert, u wij fken verlangen sal .
't Is misselick hoemen ons ontfangen sal .
Pausa .

Hier comen twie vrouwen wt ; die een schuiert
ende die 2) ander met een pot waters .
DIE EERSTE .

Seker, gevaerken, dat tin is wel swart .
D'ANDER .

Dat ist voorwaer
D'E .

In desen drues is so hart,
55 Ten 3) schuert niet alf so schoen alst wel mochte .
i) hs . besien . 2) hs . den . 3) hs . te.
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D'A .
Gevaerken, dattet u goet dochte,
Ic soud u wel helpen een paer ueren

1) .

D'E .

Jae, ghij mocht wet een lutgen mee schueren,
Nochtans schaem is mij der schande, dat is u set to werck .
D'A .

6o Men seij t : ,veel handen
Die maecken licht werck", alsomen siet .
D'E .

Gevaerken, gebreckt onser nichten ijet ?
Besiet daer binnen, sij begint to stenen .
D'A .

Wel in trouwen, is loop henen .
65 Quaem Heijn, dat hij 2) tvroetwijf haelde .
D'E .

Lieve vrou, of hij weer so lange draelde,
Als hij nuwer avonts dee, die vuijle stincker .
D'A . 3)

Wat, nicht ? 't Is een vuijl droncken drincker .
Hij en past niet veel op onser nichten .
D'E .

7o Gevaerken, is sal mijn handen lichten,
Op aventuer oft vlus mocht tijt worden .
D'A .

Wij sullen ijmmer 4) dese schuermant quijt worden
Tegen dat die vrouwen comen, tsou lelick staen .
Wt Heijn met Roel .

i) hs . ueeren .

2) hs . hijt.

3) hs. dat ander .

4) hs . ijmer.
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DIE .

Wat, ou sick ! Heijne coemt ghinder ghaen
75 Met Roelen, so is gemerken can . Sent hem om I )
[tvroetwijf .
D'A.

Wij willen ons verstercken dan
En roepen hem recht oft waer groot tijt .
DIE .

Ouw, Heijn ! Heijn !
D'A .

Rasch, sonder respijt !
8o Och, lieve Heijn, noijt en stont het so schaers !
H.

Wel, hoesoe, hoesoe ?
DIE .

Och, noijt meerder vaers
H.

Wat ouw ! Wat maecken dese wijven geschals !
DIE .

Eijlacen, Heijn, u wijf heeft -den arbeijt op den hals .
85 Gering ! ghij moet omt vroetwij f gaen,
't Is meer dan tijt .
H.

Neen, dat is qualick verstaen . Godt bescherm mij voer
[suick misval .
D'A .

Och, goe Heijn, doet het Loch!

i) hs . omt .
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H.

Ic wedt, is en sal, al sou sij al den iacht pijpen en schreien .
go Ic most nuwer daechs wel drie dagen beijen,
Eer is in haer camer const geraken .
Meendij, dat is tegen die nacht wil gaen braken ?
En wilt mij voer ogen niet sulcken trec leggen !
Ic en sals niet doen .
D'E .

95 Wel, wat sal is van desen geck seggen ?
Ghij weet toch wel Batter macht an cleeft ?
H.

Wel, wat maeckt mijn wijf ?
D'A .

This ghien noot datment u to kennen geeft,
Ghij en suit doch ghien bescheijt van dien hebben .
io0 Dus steect u door!
H

Neen, neen, is salt kint eerst gesien hebben
Of die moeder gesproken, dats een voer al .
D'E .

Soe moecht ghij den ramp hebben !
H.

Caest self s den bal !
D'E .

io5 Ach, goe Heijn ! ghij sulter doen seer wel aen .
H.

Wijl is u seggen niet roert I) dat schint die maen .
D'A .

En al waert ghij noch so groten dronckaert,
Ghij sultet doen !
H.

Wie ? Icke, marotte ?
i) In het hs . volgt hier een dun streepje.
STOETT . Drie Kluchten uit de Zestiende Eeuw .
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D'E .

z to Jae ghij, dronckaert ! onbeleeft sot! der vrouwen
[belastere
H.

Eij, ghij lelijcke trompe !
D'E .

Ghij vuijle hennentaster I), zoudij niet gaen, daer die
[vrou in arbeijt leijt ?
H.

Et cetera ; 't is toch genoech geseijt !
D'A .

Ghij sijt een. dronckaert van cleinen verstande .
R.
115

Zeker, 't is wel een grate schande,
Dat ghi een man alsulc misval biet .
D'E .

Wat doetmen hem?
R.

Ic segge, 't en is al niet
Dat die wij f s willen. die mans bestieren .
120 Sullen wij ons laten van vrouwen regieren ?
Een man moet een man sijn, wiet sou becopen .
D'A .

Jae, wie souse dan haelen ?
R.

En ghij mochter om lopen .
Ja siet, wat dese dantelorij toch voer heeft !

i) hs. henentaster .
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D'A .
125

Dantelorijt die ghij t'eeten geeft !
Wat meent toch desen droncken bloet ?
Meendij dat is verschiet ? Neen ic, niet een voet !
Ic en haelse ock niet doer ghien bedrij f .
R.

En ghij soutse haelen, jae waert ghij mijn wijf,
13o Al waert ghij noch so fel, wat waert dan ?
D'A .

Nu, quansuij s, is bij n u wij f en ghij mij n man,
Doet ghij mij nu die voevrou haelen .
R.

Nu wel dan : hoerdijt wijf, sonder dralen,
Heijns wijf gaet in arbeijt, loopt sonder geschille
1 35 En haeltet vroetwij f !
D'A .

Ic en hebts ghienen wille .
Doettet selve, is sal mij den arbeijt wachten .
R.

Ghij sultet doen, of bij `gans machten . . . .
Jae, wacht toch mijn vrou, sij mocht haer seer doen !
D'A .
14o

Beijt ! ter goeder trou, wat sou doch mijn heer doen?
Wech, ghij dronckaert ! en bijn is niet het wijf ?
R.

Wat ouw, Heijne, siet toch dit bedrijf !
En soudij u niet om to gaen porren ? Ic sal u geraken !
D'A .

Zegt, boef, ghij en sout nniet dorren !
145 Sout ghij ons, vrouwen, willen verdrucken ?
R.

Hoe soudt is u ghoijen
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D'A .

Hoe soudt is u plucken ! Siedij dat wel ?
R.

Jae, wat wildij daer of clappen ?
D'A .

Dat soudt is op u kinnebacken lappen !
R.

z 5o Heij n, sidt ghij al stil en laet mij mij n macht proven !
Wie dunct u dat is bijn ?
D'A .

De elft van twie boeven !
Gevaerken, staet een luttel besijen,
Ic sal hem wel hebben .
R.

1 55 Jae, wildij mij bestrijen ?
D'A .

Jaeck, hier moetij doer ende daer in .
En wilt dat proven ! dat is een beghin !
Ic sal u noch -die oghen wt crabbelen .
R.

Ic sal u tuijten mee wat brabbelen,
16o Of gaet om tvroetwij f met haesten groot .
D'A .

Ic en salse niet haelen, jae bijder doot !
Haelt ghij se, en daer mee gedaen !
R.

Sou icse haelen ?
D'A .

Jae ghij, of wij sullen noch eens campen gaen .
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R.

165 Wat lae't ghij u duncken !
D'A .

En wat moechdij meenen !
Meendij ons, vrouwen, aldus to verclenen ?
Her! her! her! ghij moeter I) blijven, ghij vuijle calant !
R.

Och Heij n ! Heij n ! doet mij nu bij stant,
17o En helpt mijn toch dit wijf beslechten !
D'E .

Heijn, is rae u en beghint het niet !
H.

Neen, is en wijl niet vechten .
Ic saet veel liever to Betlehem

2)

int cloester .

D'A.

Ic sal u leren tegen vrouwen op rechten !
R.

175 Och, helpt mij toch, Heijn !
H.

Neen, is en wij l niet vechten !
D'E .

Ic soudt mijn clauwen in u baert ock vlechten .
Ghij en derft niet wachten na sulcken vertrooster .
R.

Och, helpt mij toch, Heijne !
H.

18o Ic en wijl niet vechten .
Ic saet veel liever to Betleehem int cloester .
i) hs . moetr .

2) hs . bethehem .
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D'E .

Jae, ghij en toecht I) niet een herinck vanden roester,
Al soudijse sien verbarren . 2)
Nu lichtelic, sonder lange marren
185 Zuldij dus als een dwaes gaen thieren ?
Gaet, haeltet vroetwij f !
H.

Wel, gaen wij bieren !
Wildijse haelen, gaet, haeltse selve !
Hier weetij tslot .
D'E .
1go

Dats waer . Hier, ghij sot!
Maer, gevaer, is sie wel, dattet verloren is .
En soutmen u tkint 3) laten sien, eert geboren is ?
Loopt toch om tvroetwijf ; wij hebbens verlingen .
H.

Sou sie tkilit met haer bringen,
195 So en hoerde is mijn dagen noijt sulcken spot .
D'E .

Gaet ghij slechts om tvroetwijf .
H.

Ic en sal, wijl Godt !
Meendij mij also die blauwe hoijck om to hangen ?
Coom, gaen wij, R,oel !
B eijd a binnen .

D'E .
200

Wij souden eer een palinck bij die steert vangen,
Eer wij souwen om enighe saecken
Desen bloet connen wij s gemaecken,
Datter tvroetwijf eerst moet wesen in secreten .

i) hs. toech . 2) hs. verbarnen . 3) hs . kint .
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D'A.

Dees henneghecken willent altemael weeten,
205 Al souwense arm of been breecken .
D'E .

Hebben wij nu ij et I) wech gesteken,
Dat sullen sij nu vinden
Ramp heb den hoep !
En gaent verdrincken .
D'A .

21o

Wij hebben die quaeste coop .
Waer is niet getrout, is en troude nimmermeer .
D'E .

Somtijts sijn wij siec, oft dan doettet hooft 2) seer,
Dan comen sij droncken thuij s .
D'A .

Wie zoudt hem bedancken een cruij s ?
En dan stoeten zij haer voeten an den dreppel quansuijs .
215 Dan en wetense, hoe zijt sullen heffen of leggen,
Op dat sij kiven moegen .
D'E .

Sij staen somtijts meer quaets to seggen .
Dan trecken wijt ter herten en moeten becnagen .
D'A .

Jae, this grote pijne .
D'E .
22o

This een deerlick verdriet, wij hebben reden to clagen .
D'A .

Eer is mijn man meer soude verdragen,
Ic hadde liever diep in mijn vinger gebeten .

i) hs. eijt .

2) hs . doeltet thoeft
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D'E .
Wij thuij s met onse kinderen sober maeltij den eeten
En die mans sittent doer haer keelgat en gieten .

I)

D'A .
225 Tsal noch Godt en die werelt verdrieten .

Ons Heer sal Bees dronckaerts noch bedroven .
D'E .

En dees mans, die haer pilen in die vreemde doelen
verschieten . .
D'A .

Dat sal noch Godt ende die werelt verdrieten .
D'E .

23o

Ander vrouwen en dorstens niet genieten,
Tgheen 2) datmen thuij s wel sou behoeven .
D'A .

Dat sal noch Godt en die werelt verdrieten,
Want sulc volc sal Godt noch bedroven .
D'E .

Dan sien sij noch jeloers, die sommige boeven !
Waer dat sijt soecken, sij moeten kijven .
D'A .

235 Nu, gevaerken, hoe mochten wijt bedriven,
Dat wij Heijne, den dronckaert, sonder geschille
Om tvroetwijf zennen ?
D'E .

Hij en heeftet toch ghienen wille,
Voer hij tkint gesien heeft en hoeren criten .

x) hs. teeten .

2) hs. Ighen .

7'
D'A .
24o Tij s om niet, wij moetent ons selven quijten,

Dat hij tvroetwij f haelt, ten dient niet gelaect .
Cort raet, goet raet .
D'E .

Ic weetet ons wel gemaeckt ;
Jae, moegen wij slechts hier een kat vinnen .
245 Dien sullen wij hier in die luij eren gaen binnen,
En dan sullen wij hem maecken vroet,
Dattet sijn kint is .
D'A .

Dien raedt is goet,
Want die katte die sal t'onser zeghen
25o Grimmen en mauwen, als die kinderen plegen .
Dus sal hijt geloven en haesten mits desen
Om tvroetwijf to lopen .
D'E .

Jae, waer mach hij wesen,
Dat wij hem dees boetschap maken bek-ent ?
D'A .

255 Hij is int bier huis oft daer omtrent,
Dus bacaert die kat om hem to verdullen,
Ic hoep, dat wij hem tcapproen x) sullen vullen .
Binnen .
H.

Adieu, Roel, wij moeten scheien .
't Is tijt, quantken !
R.

26o God wijl u geleijen !

Help gans, wat lecker mout was dat !
Ic mochtet seer wel .

i) hs. capproen .
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H.
't Was een vol vat .
Ic -en hebber inden buij ck ghien gequel of .
265 Hoe vaert ghij, Roel ?
R.

Ic voer daer seer wel of,
En is en gaf niet sonder falen .
H.

Sijt daer of gepaeijt vrij, is woudt selfs betalen !
R.

Mijn hooft dat draijt mij
27o E .n mijn benen mij begeven .
H.

Roel, mijn dunct, dat die aerde gaet beven .
Adieu, quant ! is gae tuij swaert strij cken .
R.

Heijn, mijn dunct, dat alle die huijsen leven .
H.

En is sie vast op d'aerde ; sij dunct mij to beven .
R.

275 Wij hebben so gedroncken boven schreven,
Dat wij beij staeroghen I), waer wij kijcken .
H.

Noch sie is al die aerde staen beven .
Adieu, Roel ! is gae thuijswaert stricken .
Ic wil gaen voerstellen die quaetste practij ken
28o Ic sal noch t'avont dees wijfs begecken .
Menen sij mij tot haeren dienst to trecken ?
Ic sou mijn selver liever sueven strotten of steken .

i) hs . staer oghen .
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D'E .
Siet toch, Heijn coompt !
D'A .
Gheringe, wilt hem toe spreken
285 En laet ons tkint I) hem presenteren .
D'E .
Men sal met hem die geck noch scheren
Ow, Heijn, hoort hier toch en staet al stille !
H.
Jae, wat isser gaens 2) ?
D'E .
Om dat is u spreken wille,
29o Als een die u welvaert bemint .
Siet, wat hier is .

H.
Is dat mijn kint, dat nu geboren is?
D'E .
Jae, this waer .

H.
0 lof almachtich coninck claer,
295 Door wien is heb dees gracij gevonden
En hebt mijn dit soete babbelaerken gesonnen !
Dies is nu u lof spreck mijt groten hopen !
D'E .
Rasch ! haelt nu tvroetwijf !

H.
Nu gae icker om lopen,
300 Maer geeft mijn eens tkint op alle bee . 3)
Ic moet u e,ens kussen, o mijn vree,
i) hs . kint.

2) hs . gans . 3) hs. bye.
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Dan gae is lopen, hoert mijn bediet .
Siet toch, hoe vriendelijc tbloetgijn op mij siet,
Ic moet mijn eens om to cussen pogen .
305 Sietet toch eens loeren met sijn grauwe ogen !
Nimmermeer en moetij comen in sviants handen .
En bij Bans harten, tkint I) heeft tanden,
Het grimt op mijn, sijn 2) natuer moet trecken .
Nu, is sal mijn gaen omt vroetwijf recken,
31o Nochtans criech is eenen swaren moet
Wortet kint groot, het vervicht al mijn guet .
Maer om sijn vriendelicheijt moet is mij paijen .
E-ij, siet toch, hoe die oghen 3) tot mij waert draijen
,Hout daer, is gae lopen tot desen stonden
315 Omt vroetwijf 4) .
Binnen .
D'E .

Ons leven noijt beter raedt gevonden !
Noijt man en was noijt bet beluetert !
D'A.

320

Maer of hijt seijde, so waert toch al verpuetert,
Tegen tvroetwijf 5) dattet kint geboren is?
Soe en sal sij niet comen .
D'E .

Sij sal weten, wat ons sporen is .
Dus laet ons gaen sien hoe dat onse nichte vaert .
Tstuck wort haer van ons 6) geopenbaert .
Binnen .
H.

Ghans longen ! this nu een Clare maenschijn !
325 Noch denc is om mijn lieve kints aenschijn
Tsach so wildelick, men mochter of ijsen .
Nu wij 1 is mijn gaen bepeij nsen 7),
Hoe ict alder profijtelijxte mochte heeten
Heet ict Heijpe, bij gans sweten,
i) hs . kint . 2) hs . sij . 3) hs. oghe . 4) hs . omt tvroetwijf .
vroetwijf . 6) hs . ons van haer . 7) hs. pepeijnsen .

5) hs .
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330 So salt sijn nat schoffierlick mogen,
Want het goe bier doet mijn hart verhoegen .
Sout ock Herri heten, so waer is beschaemt,
Want Herri is een esel genaemt .
Heet ict Pieter, die stellent flux int werre ;
335 Of heet ict Willem, dat is een verre .
Heet ict Kuen, dat is een oijvaer .
Gerrit, dat is een gent voerwaer .
Heet ict Melis, dat waer die catte I) ,
Heet ict Thonis, dat waer een varcken datte .
34o Heet ict Aert, dat is een raven,
En Wouter, dat is een schaep . Nu laet ict draven .
Die naem en wijl is mij niet onderwinnen .
Maer is sal hier omtrent het vroetwij f vinnen,
Dus wijl icker tho gaen vrij int openbaer .
345 Hier staet het huijs, dus clop is voerwaer :
Hou sick, hou!
TVROETWIJF .

Wien hoer ick daer
Zo seer cloppen inder nacht nu ?
H.

This Heijn, u vriendt, haest u al u macht nu !
350 Steect wt u hooft !
VR.

Wat, ghij sijt al droncken !
H.

Ic en bijn, bij loode ! Ic coom tot u to suecken socuers
[ en raet .
Mijn wijf heeft den arbeijt .
VR .

Ist haestich to doen, Heijn ?

I) hs. tratte.
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H.

355 Jaet, jaet, dus haest u geringe, t' moet soe geschien .
Sij gaet in arbeijt, want is heb I) self tkint gesien
En ock gecust an sijn mondeken .
Och, 't is een soe properen, soeten gondeken !
Dus coem is u met groten haesten haelen :
36o Haest u geringe !
VR .

Beijt ! gaet ghij met mijn dralen ?
Wat soudt is daer maecken, alst kint geboren leeft ?
H.

Lieve vrou, voer alsulcken torm sneeft,
Ic hebt kint gesien, is segt u plat
365 Sij gaet in arbeijt .
VR.

Verhaert ! of in een is hael u wat,
Om u to versien, ghij droncken bloet !
Steect u door!
H.

Noijt dus onvroet !
37o Bij der doot, is salt mijn heren ontdecken,
Hoerdijt, ghij dantelorij ? Suldij niet ontweckeo
En doet alsmen u hier verclaert heeft ?
VR .

En ghij segt, dat sij tkint gebaert heeft !
Hoe soud sij dan connen in arbeijt gaen ?
375 Swij cht, vuij le dronckaert !
H.

So sal is hier alle den nacht blijven staen,
En dat sal mij een sier verdrieten niet,
Eij, leliike cronge !

i) hs . hebt .
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VR .

So sal is u begieten, siet,
38o Al maectij noch so seer den sot .
Hout daer, siet, daer is den helen huspot !
Ic meen, ghij suit nu u selven vercoelen .
Ghoe nacht, Heijn, ghoe nacht !
H.

Tjan ! soumen mij so die boeverij ofspoelen ?
385 Eijlaes, nu schijn is bedorven to sijn,
Ist dat mijn wijf sterft in dese pijn .
Och, is claech Godt dit groot mijsval .
VR.

En of dese dronckert hier blijven sal ?
Ouw, ghij dronckaert, en wijldij niet verhaeren ?
390 Of wildij s meer hebben ?
H.

Och, vaet mijn verclaren,
Want sij tons ,ent mijt allen groten noot hebben .
VR.

Verhaert, verhaert !
H.

Jae, wildij mijn wijf dan Boot hebben ?
395 Soe moet is lijden een swaer verdriet .
VR.

Jae, ghij geckt met mij .
H.

Ic en doe seker niet !
Mijn wijf gaet in arbeijt, alsoot waer is,
Dus mercktij wel, dat die pijne swaer is!
400 Ic kustet kint, dus en wilt niet veij sen ;
Mijn wijf heeft den arbeijt .
VR .

Wat sal is hier wt peij sen ?
En ghij segt, dat het kint van die moeder is geboren ;
i) h s . is .
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So isser al een vroetwijf, dat weet is to voren,
405 En men heefter to besigen niet meer dan een ;
Dus verhaert
H.

En daer en isser gheen,
Noch daer en heefter ghien geweest .
vR .

En tkint I) is geboren, segdij ?
H.
410 Voerwaer, is segt opbedeest .

En mijn wij f gaet in arbeijt, dat seg is noch ;
Ghelo o f t mij vrij
VR .

Aenhoert mij thoch,
Wat desen droncken bloet staet en relt !
415 Ic sie wel, hij is met een sot gequelt,
Of een kalf van blaes velt heeft hem gesteken,
Want sij heeft den arbeijt toch al geleden .
H.

En is hoerde die vrouwen sprek,en,
Dat sij in arbeijt ghinc, daer blij f is bij,
42o Doen ict kint sach .
VR.

Nu hoer is vrij, sij hebben u gesonnen om die dack[schaere .
Maer hoerdijt, dronckaert, met al u geblare,
Ic en gae niet met u, nu weetijt slot,
Voer ict kint zie .
H.

425 Suldij dan met mij gaen ?
VR .

Jaet, sonder spot .

i) hs . kint .
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H.

Thuijs na mijn kot is loop rechte voort
En hael u tkint .
VR.

Al versmoert ! al versmoert !
430 Ic heb hem daer thoot verbonden .
Nonforts, is heb hem eerst an van hier gesonden .
Hier mee so sluijt is mijn vinsterken vast .
Noijt man en hoorde van sulcken gast .
H.

wt.
Gans mast, hoe wordic daer begoten !
435 Maer tegen dese quae tandelose marotten
En machmen houwen ghien parlement .
Hola ! is ben mijn huijs ontrent
En is sie die vrouwen voer die duere staen .
Dus gae ict kint eij sschen .
D'EEN .

440 Ou, siet, Heijn compt ghinder gegaen !
D'ANDER .

Hij en brengt dat vroetwij f niet, maer is sie Heine .
D'E .

Wijl is u seggen : is derf wel meijnen,
Dat hij't vroetwijf geseijt heeft bijsonder,
Dat het kint geboren is .
D'A .

445 Dat en waer ghien wonder .
Gans longen, so sullen wij int verdriet sijn,
Want het soe gebuert .
D'E .

Tsal so geschiet sijn .
Sij sal certein wel weeten den roock,
45o Dattet bueselen sijn .
STOETT . Drie Kluchten uit de Zestiende Eeuw .
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8o
H.
Hier ben ick oock
En is groet u alien, groot met den smallen,
Die hier vergaert sijn .
D'A.
Wel, wat sal bier of vallen ?
455 Compt die vroemoer niet, wat salt bedijen ?
Of en sal sij niet comen ?
H.
Sij wilt kint eerst siren .
Ock seijt sij mij, dattet van oude seden was,
Dat naet baren die meeste sorge geleden was .
46o Maer om mijn arbeijt niet to verliesen,
Geeft mij tkint !
D'A .
Wat raedij ?
D'E .
Van twie quaen tbeste to kiesen .
Siet hier tkint ; nu aldus gaet !
D'A .
465 Noijt quader stuck !
D'E .
Ic seg, dat sijt al verstaet .
Hij werdt van haer ook to scheren I) gedreven .
H.
Wel, sal is mij n kint hebben ?
D'A .
Men salt u geven,
470 Maer ghij moetet decken en warm houwen,
Want laet ghijt wt uwen arm vallen, in trouwen,
So waer ons nakende een groten thoren 2) .

i) hs. sheren. 2) hs . thorn .
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H.

Heij, nenick, en sorcht daer niet voren .
Geeft mij mijn kint, is loop omt vroetwijf !
D'E .

475 'Rout daer, loop seere !

Pausa .
H.

Gaedieu ! nu gae is vrij stij f .
Noijt en was in mij meerder vreucht I) beseven,
Dies wort van mij een lietken angeheven
Als is mijn lijden heelen moet .
.
.
480 Hola ! dat is to hoech e,en voet,
E,en ander sal is int weesen 2) setten :
„Een vroutken eedel . . . ." Wel, waer mach mij dat
[letten?
Roel wt .
Ic gaep oneffen, idat comet vant laepen 3),
Ic sou wel singen, wist is to pas to gaepen,
485 Want is bijn vast in mijnen sanck .
ROEL .

Is dat niet Heijne, daer is tavont mee dranck ?
Of heb is beij mijn ogen verkeken ?
H.

Jemij, wat compt ons ghinder gestreken ?
Mijn leden beginnen mij van anxt to vresen .
490 Ist een half 4) oft een nachmerrij ? Wat macht weesen ?
Ic wout dat is tonsen stont achter die duer .
This zeper een bij tebau, is siet wel ter kuer .
Ave ! salus ! credo int heij lich cruij s !
Waij, tkint moeter blijven, noijt sulcken confuijs,
495 Van vaer dat mij mijn hart gaet beven .
R.

Heijn, en vervaert u niet, mijn vrient verheven,
En weetij niet, dat wij vlus tsamen droncken ?
i) hs. vreuch . 2) hs . woesent . 3) hs . laeten . 4) hs . haljt .
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H.

Eij Roel, mijn hart was mij bij naest in mijn schoen
[gesoncken .
Ic sach u van varre to wonder aen .
R.
500 Heijn, moetij noch omt vroetwijf gaen ?

So sijdij een arm bloet, is segt u to voren .
H.

Lieve man, is hebt kint gesien, this geboren,
Dus moet ic, Roel, na der vrouwen raet wercken .
R.

Heijn, laet mijn tkints complexij eens aenmercken .
505 Ic salt u wel seggen, vaet mijn vermaen al,
Hoe dattet met dat kint vergaen sal ;
Dus laet mijn sien sonder eenich letten .
H.

Suldij t wel sien ?
R.

Ic salder mijn malmorij toe setten,
510 Ic salt u wel seggen opt platte
Hoet noch varen sal .
H.

Hout daer, siet !
R.

Wat Heijn, dit is een katte !
Der waerheijt bij n is u een ontschaecker .
515 Wel Heyn ! siede nu een catte maecker ?
Wat neemdij vant dosijn ? segt mijn ongeblaemt .
H.

Noijt so beschaemt !
Maer wijldij u mij to helpen bereden,
Ic salt haer loonen .
R.

52o Hoe soe ?
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H.

Ic sal mijn vercleden
Alleleens tvroetwij f quansuij s
En wij sullen gaen cloppen, 't wart haer een abuij s,
Voer mijn deure mijt blijden gelate,
525 En criegen wij die labbaijen beij opter straten,
Ic salse die cat om d'ooren lappen
En ghij sulter een onder die voeten trappen
En lonent haer, dat sij u beginck .
Wat segdij daer of ?
R.

530 Och, twort noch een eel dinck
Dus gaen wij bier voer in dese tavaern,
De waerdijn is e-en goe ouwe quaern,
Sij sal mij wel als een wij f haebij tueren,
Dan gaen wij heerlijck haer tuijten stoffieren .

Pausa .
D'E .

535 Och, gevaerken, waer mach Hein al blijven ?
D'A .

Men salder noch wonder of schriven,
Hoe wel wijer nu mee staen en jocken .
D'E .

Hoe sal tvroetwijf lachen !
D'A .

Tsou wel f ock-en
54o Dat hij met het kint omt vroetwijf gaet .
D'E .

Ic weet wel, sie salder mee houwen haer gelaet,
Al heeft se hem tkint doen haelen,
Sij doetet wt boetsen .
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D'A .

(Heijn) wt .

Maer, gevaerken, men macher seper wel mee dralen ;
,545 Maer siet toch, waer sij ghinder comen .
H.

Roel, is heb dees wij f s vernomen,
Dus gaen wij haer beij en lichtelij ck thoe .
D'A .

Hebdij I) tvroetwij f gebracht ?
H.

Jae, of is doe .
55o Hout dat ! en datte ! Wijldij noch gecken ?
R.

Eij, vuijle sluere, is sal u tuijten of trecken !
Suldij ons mans noch meer bestoppen ?
D'E .

Ic sal u met dese vuij sten cloppen !
Comdij ons vrouwen dus bespringen ?
VA .
Eij
boeven
!
meendij
ons
dus to dwingen ?
555
Eij gevaerken ! sij sullen ons vermoerden .
D'E .

Haest u, gevaer ! met corten woerden,
Laet ons beij in huij s gaen to open !
R.

Had is a teve, ghij sout het becopen !
56o Ic soud u tegen mans leeren scampen 2 ) .
H.

Roel, is bijn nu recht gereet om campen !
E,ij, gans longen ! mocht icse noch gemoeten !
i) hs. hebdijt. 2) hs . slam pen .
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R.

Nu, gemeen rou doet versoeten .
Dus laet ons tsamen weer gaen bieren .
H.

565 Aldus soumen dese quae wij f s bestieren,
Als sij tegen ons wederspannich vallen .
R.

Heijn ! mijn bloet dunct mij to verwallen,
Om dat is niet en mach mijn thoren wreken .
H.

Had icse hier, is soudse beij die blaes breken !
57o Help gans ! is bijn recht tot vechten gehelt .
R.

Wij hebbense beij wel bestelt,
Want sij sijn voer ons gebleven als die crancke .
H.

Ghij constighe sinnen, neemt het in dancke
Dees sotte collacie van ons gedaen .
R.

575 Jonst deet bestaen I)
H.

Wt goeder minnen
R.

Simpel van consten,
H.

Maer thert is guet.

i) hs . bijstaen .

H.

Van buij ten en binnen
R.

T'uwaert met jonsten,
H.

Ghij sinnen vroet .
R.

Jonst deet bestaen .
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H.

R.

Hebben wij ons ontgaen,

Wt gueder minnen,
R.

H.

Simpel van consten,

58o Als plompe zinnen,

H.

R.

Maer thert is goet .

Jonst deet bestaen .

R.

H.

Bidt Godt mijt harten soet,
Dat hij ons altsamen neem
in sijn behoet .

Wt goeder minnen
R•

Wilt het in danc ontfaen .
FIJNIJS .

592 regelen .

