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INLEIDING
N geen enkel literair genre is het thema misschien zo conventioneel als in het.kluchtige: bedrogen en bedriegende echtgenoten; oud en jong, mooi en lelijk gepaard; vergissingen; de
bedrieger bedrogen; de pantoffelheld, of de verdrukte vrouw,
die zich bevrijdt; de voorgewende of ingebeelde ziekte, etc. dit alles
gaarne opgeluisterd met vieze grappen, dubbelzinnige toespelingen
en vooral veel scheldwoorden en stokslagen.
Ondanks het beperkte der gegevens, door verandering van situatie
tot in het oneindige variabel.
In Nu noch is het motief van den pantoffelheld verbonden met dat
van de voorgewende ziekte, terwijl aan het slot de bedrieger zijn
straf krijgt.
In Hanneken Leckertant treffen we weer de voorgewende ziekte
aan, versterkt door de vergissing betreffende het onbekende gerecht, de herhaling van de grap der berkenstruiven en de afrossing
van den dokter.
In Nichte wordt de huistiran gestraft; het komische wordt
versterkt door de herhaling (de man ondergaat hetzelfde wat hij
zijn- vrouw te verduren gaf) en door de potsierlijke situatie van den
spartelenden, tussen het raam beklemden vrouwensmijter.
De grote levendigheid van handeling en van dialoog, het voor
realistische woordgebruik, zelfs binnen de door rede--treflijk
rijkerseigenaardigheden gekleurde taal, vormen de literaire verdiensten van deze kluchten en waarborgen tevens de belangstelling
onzer leerlingen.
De teksten zijn ontleend aan de bekende uitgaven:
Nu noch is uitgegeven naar P. Leendertz Jr. Middelnederlandsche
Poëzie, Leiden, pag. 198---212; Hanneken Leckertant naar
G. Kalff. Trou moet blycken, Groningen 1889, pag. 55-80; Nichte
naar de Spelen van Cornelis Everaert door Dr. J. W. Muller
en Dr. L. Scharpé, Leiden 1920, pag. 533-542. In de uitgave
van Nichte was ik zo vrij de moeilijke tekst te vereenvoudigen door
de voorgevoegde h tussen haakjes te plaatsen en door het aanbrengen -van een moderne punktuatie.
De schrijver van Nu noch is onbekend; ook is het stukje niet
nauwkeurig te dateren; waarschijnlijk is het uit de 15e eeuw.
Hánneken Leckertant werd geschreven door Jan van den Berge,
factor der Antwerpse kamer De Violieren, met de zinspreuk Wt

jonsten versaemt. In 1541 werd het bekroond op het haagfeest
te Diest.
Nichte werd geschreven door Cornelis Everaert, een Brugs rederijker (1480 ?-1556). Het jaar van vervaardiging van Nichte staat
niet vast, de uitgevers Dr. Muller en Dr. Scharpé gissen 1538.
Het is gespeeld op een „koningsfeest ", d.w.z. ter ere van den
nieuwen gildekoning, denkelijk op de dag van zijn inhuldiging.
VAN HAM.
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EEN GHENOUCHELICKE CLUTE VAN NU NOCH, VAN
IIIJ PERSONAGIEN TE WETEN, DEN MAN,
DEN GHEBUER, DWIJF ENDE DIE PAPE.
Den man Eylacen, die altoos is gheplaecht
Ende nemmermeer blijden dach en bejaecht,
Hem mach wel langhe dijncken den tijt.
Als ic buten ben, hebbic eenigh jolijt,
Maer als ic thuus ben, leijt mijn herte ghebonden;
5
Zo minnelic ben ic ghelevert den honden!
Mijn wijf, zij loddert 1), zij bouft 2) ;
Dan es mijn herte zo zeere bedrouft.
Dat waer te lieve, om claer vermanen 3) ;
10
Zij doet mij lachen, dat mijn ooghen tranen,
Zoo stijf versetse mijnen capproen 4),
Ghebuere Ghebuere, hoe vaerdij ..?
Lieve ghebuere, wat zoude ic doen?
Man
Mijn wijf es teghen mij zo quaet.
15 Ghebuere En beteret niet?
Man
Wacharmen ! Jaet,
Achter waert, als de hinne schert 5).
Ghebuere Anders niet ?
Man
Het staet voorwaer alzoo verwert
Als noynt garen dede up een strene 6),
Gheb uere Ic zal u leeren een rene
20

Daermede zuldijse up een ander ploije brijnghen.
Man
Up een ander ploije ? ic heb van als gheproeft.
Ghebuere Tsuere metten zoeten ?
Man
Ja, al datter behoeft,
Tquaet met goet, tes alleleens.

25

Ghebuere En blijvet noch altoos even quaet ?
Man
Godt weet, neens,
Maer lancx om quader ') dat sij wort.
Ghebuere Ic zal u wel raet gheven op een cort 8)
1. Zij bedriegt me.
2. zij deugt niet.
3. Dat zou te verdragen zijn, om duidelijk te spreken.
4. zo slaat ze mij om de oren. 5. Achteruit, zoals de kip loopt. 6. streng, kluwen.
7. hoe langer hoe kwader.
8. weldra.

Man

*

Dat beteren zal?

Ghebuere Godt weet.
Man

Nu zecht mij dan.

Verstaet wel toescheet 9)
Als ghy thuus compt, een voor al,
30
Spreect zij van quaet, zo zij ooc zal,
Watse u smijt of wat zij u doet,
Zecht altoos nu noch 2).
Waer dat goet,
Man
Dat waer tghene dat ic haer hiete.
Ende in 3) zij mij trocke, smete 4) of stiete,
35
Zeij ic nu noch, ic weet wel te vooren,
Zij sloughe mij doot, dat waer verloren!
„Haut, dat nu noch dat wert u droufheyt swaer",
Dat zou zij zegghen.
Ghebuere
Daer en vraecht niet naera
Ghij moetet herden, groot en cleene.
40 Man
En zoudic altoos nu noch zegghen?
Ghebuere
Ja, ghij, al teereen
Man
Goy, zo zoudic langhe nu noch zegghen.
Ghebuere Totdat ghyze verwect 5).
Hoe, zoudic pijnen mi dat an te legghen? 6)
Man
Gheefse mij een smete, ic zegghe nu noch,
Zo gheefse mij dusent mael meer toch.
Hoe zal ict daer mede maken?
45
Ghebuere En of zij namaels wel stoffeerde u caken
Met goeder spijse na u ghevoech?
Ja ic, man, mij passeerdet ') ghenouch
Man
Nu noch te zegghen even stijf,
5o
Gaefze mij wel tetene.
Ghebuere
jaese. Up u lijf,
Herderet in smijten in eenen doene 8),
Ghij zullet huer maken, alzoo ghewone,
Dat zij haer zal vervaren 9) dan
En wanen, dat ghij uus sins mist.
Man
Dats rechs die man! 10)
Ghebuere

:

1. verklaring, raad. 2. toe maar! 3. indien. 4. van smiten, slaan.
5. verweekt, zachter stemt.
6. Waarom zou ik me Inspannen om me dat op de hals te halen?
7. het zou me makkelijk genoeg vallen.
8. Houd het goed vol onder het slaan.
9. Dat zij bang worden zal.
10. Dat is net wat we hebben moeten.
\

8

55

60

Mochmense alzo ontrechten 1)
Ghebuere Jaet, zechdij nu noch.
ja ic, bij allen gho...n knechten,
Man
Ic zal nu noch zegghen, wat zij mij doet.
Ghebuere Sodat ic zal haer maken vroet,
Dat sij u heeft al dul ghesmeeten,
Ende dat ghij van den duvel zijt beseten:
Dat heefse met haren smijten ghedaen.
Man
Dat wort een groote boerde!
Nu, ghij zout gaen.
Ghebuere
Gaet henen thuuswaert, rasch.
Man
Ghij zecht zeker waer.
!

Adieu, ghebuur.

65

Ghebuere

Man

70

Gaet henen, gaet henen, ic warpe
(u eenen schoelap naer 2)
Want het zal zeker vremt te hooren wezen;
Daer wort een groot gheschal.
Nu, dus vooren
!

God zeghent hier al!
Zet ons teten ende te dryncken, haest u snel!
Wat duvel, waer blijfdijKe, zecht heer, willecomme, schoonspel 3)
Zecht drut 4) waer hebdij ghebeyt zo langhe?
Nu noch.
ja, ghaet u ghanghe,
Ic wedde, ic prouf u b).
Nu noch.
?

Wijl

:

Man

Wijl
Man
Wijf
75

Man
Wijl
Man

Wijf
so Man

Swij ght Godt bedrouve u,
!

Dat ghij dus langhe leeft, auden dwaes
Nu noch.

!

Jae, goeij faes 6),

Nu noch? eyst nu anders niet?
Nu noch.
Hoort dit bediet:
Met dezen nu noch wat hebbic gheleden
Nu noch.

!

1. tot rede brengen. 2. je moet het nu verder zelf opknappen. 3. mooierd, lieverd.
4. vriend (ironisch bedoeld); malle vent.
5. ik zal u op de proef stellen.
6. mooie praatjes.

9

Wijf

God moet u schaden en scheden 1)
Wat meendij hier me, vuil catijf 2 )
Nu noch.
Ke, hoort doch dit bedrijf!
En zal mer anders niet zegghen
Nu noch.
Laet ons met vreden met dezen nu noch!
Die duvel schende u!
Nu noch.
Ic wedde, ic vinde u,
Dat u zal rauwen; ic zecht u claerlic.
Nu noch.
Dats emmer die duvel baerlic 3)
Ghij en vraechter niet nae, dat mercke ic doch.
Nu noch.
Haut dat! zecht nu noch,
Vuil catij f wat hebdij voren? 4)
Nu noch.
Wey, tes al verloren!
Ic zals u noch gheven, dat u zal grouwen
Nu noch.
D
Ic zal u zo douwen, t)
Ghij zult dat nu noch achterlaten.
Nu noch.
En mocht niet baten?
Ic en hoorde desghelijcx noijnt mijn leven.
Nu noch.
Goy k), ic zals u ghenouch gheven,
Dat u grauwelen zal, zonder ghetal.
Nu noch.
Bij Goy, ic zal.
Haut dat! Wildijs noch meer?
Nu noch.
Aijmij, mijn hant doet mij zo zeer.
Al zoudij ramp hebben en die u droech, 7 )
Wat meendij doch?
Nu noch.
;

?

Man
Wijf

?

Man
Wijf
s5

Man
Wijf
Man
Wijf
90

Man
Wijf

;

!

Man
Wijf

!

Man

Wijf
95

Man
Wijl

Man
Wijf
loo Man
Wijf
Man
Wijf
Man

2. ellendeling.
1. wisselvorm van schaden; of van scheiden: verdoemen.
4. wat heb je daar mee voor?
3. de baarlijke duivel, de duivel zelf.
7. uw moeder.
6. bij God.
5. zo slaan, dat...

10

105

Wijf

Dat es vremt bescheet,
Ja tvremste dat ic noijnt hoorde.

Man

noch.
Ic zal ghereet. 1)
Haut dat! nu zecht nu noch al teersen.
Nu noch.
Wat mach hij hier mede meersen?
Ic en hoorde mijn daghen vremder abuyse 2).
Nu noch.
Tjan, ic loupe uuten huyse!

Wijf
Man
Wijf

iio Man
Wijf

Nu

Lieve ghebuere, comt mij ter baten!

Gheb uere Wat ist, lieve ghebuere?
Dat zal ic u weten laten.
Wijf

115

120

125

Wat ic mijnen man goed of quaet doe,
Hij zeijt altijts nu noch.
Ic zoude den pape halen daer toe:
Ghebuere
Den man heeft claer suns sins ghemist
Met uwen smijtene 3 ).
Est dat dan best,
Wijf
Dat wij den pape halen?
Ghebuere
Jaet, Godt weet.
Wijf
Nu gaen wij dan!
Ic ga mede ghereet 4)
Ghebuere
Nu gaen wij den pape halen, onder ons beeden.
Man

Aldus zoumen deze quade wijven beleeden ! 5)
Bij sent Jan, dats goeden raet,
Dat ic ni noch zeyde. Al es twijf quaet,
Ic hebse emmers versubtilt hier inne ! 6)
Zij waent, dat ic ben uuten zinne;
Ic moeter om lachen, dats verloren! 7 )
Ic ben wijzer dan Zalemon hier te voren
Of Virgilius of Aristoteles met.
Dat ic nu noch zeij, was goet opset.
Ic zal haer quaetheyt nu af brij nghen.

1. dadelijk.
2. ik hoorde nooit zo iets vreemds.
3. Hij is vast gek geworden door je slaan.
4. dadelijk.
6. ik ben ze te slim af geweest.
7. dat is mis.

5. behandelen.
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Ghelijc den cochuit 1) zal ic zijnghen
Altoos nu noch tot mijnder vromen.
Zo waen se dat mijn nu es over comers 2),
Ende zal mij steerckelic smeekera 3) dan.

iso

Wijf
135

Pape
Wijf
Pape

Lieve heere, comt tot mijnen man,
En ziet toch, wat hem deert.
Wat mach hem ghebreken ?
Hij zeit altoos nu noch.
Wat? dat sun vremde treken.
Nu noch, wat ramp heeft dat inne ?

Ghebuere Hij es claerlic uuten tinne.

Dwijf heeft hem ghestooten en ghesmeten,
Dus mach hij wel zijn bezeten
Om deze onverduldicheijt 4) swaer.
Ic zal met u gaen tot Baer.
Pape
Haelt mij mijn stoole b) ende mijnen bouc 6)
Ende mijnen quispele 7 ).
Dit wort een schoon besouc !
Ghebuere
Nu zullen wij weten wat nu noch bediet,
145
Nu gaen wij ranch.
Pape
Hier wonic, heere, ziet.
Wijf
Dit es mijn man, spreect hem toe.
In nomine patris et flu 8)
Pape
Man
Nu noch.
Ic zegghe, den man es claer beseten
Wijf
140

150

....d .--/ .^I .^. ..^..

Man
Pape
Wijf
Pape
155

.......

.mod .- ► ._...

.._.^

6~ ..._./ ...-I .^► .^.

Des zoudic meenen.
Nu noch.
En spreect hij anders niet alteenen
Dan nu noch ?
Neen hij, heere,
Dit heeft hij carts anghenomen.
Ja orient, tot uwer vromen
Ic wil u belezen en besweeren 9)

1. koekoek. 2. Zo denkt ze, dat ik gek geworden ben. 3. vriendelijk behandelen.
4. wat niet te verdragen is.
5. stola, lange smalle band over de schouders en gekruist om de hals, die de priester
7. wijwaterkwast.
6. gebedenboek.
draagt in zijn bediening.
8. In de naam des Vaders en des Zoons —.
9. belezen - bezweren; een gebed of een toverformule over Iemand lezen.

-12

Ende manen, bij al dat u mach deeren,
Bij nachrudders 1) ende bij avond troncken 2),
Die achter den hoven de belle cloncken 3),
Bij cocketoysen 4), bij neckers 5), bij maren 6),
160

165

Man
Pape

Wijl
Pape
170

Ende bij den drollen uut noerweghen 7),
Bij catten die te danssen pleghen
Tswomsdaechs, ende bij varende vrauwen 8),
Dat ghij zecht, up goeder trauwen,
Wat u letten mach of- ghebreken.
Nu noch.
.. Wat? En condij anders niet spreken?
Neen hij, zeker, heere.
Tjan, noch bemane ic u meere.
Bij den zonnen boom en bijder manen,
Die Alexander verfierde in wanen,
Ende bij alle doode papen 9),
Ende ic bemane u bij alle die gheselschapen,
Dat te Babelonien leijt up tcasteel.
Nu noch.
Wey, Godt hebs deel,
Ic en weet niet wat hem mach letten.
,

Man
Pape
175

Ghebttere Ofinen hem teten gave?
Pape
ja, ja, wilt hem dat vooren zetten
Vanden besten ghezoden 10) en ghebraden.
Wijf
Ic heb hier een stic van eender vladen 11) ;
Wil ic prouven of hijse mach? 12)
iso Man
Nu noch.
Ghebuere
Nu rasch, zonder verdrach 13).
Haelt hem te eten, hij zal claer ghenesen.
Man
Nu noch.
Pape
Ten mach gheen quaed wesen;
Hij heet 14) zo mughelic al duere.
Man
Nu noch.
Pape
Hij machse wel ter kuere.
185
Ic zie wel, de man en heeft gheenen noot.
..

1. boze geesten, die 's nachts door de lucht rijden.
4. ook boze geest.
5. watergeesten.
6. vgl. nachtmerrie, kwellende geesten in de nacht.

2, = 1.

3. laten klinken

7. trollen zijn Noorse berggeesten, soms vijandig, soms gunstig gezind.

8. heksen, witte wijven.
9. spottende vorm naast alle heiligen.
11. taart.
12. zal ik proberen, of hij ze lust?
13. uitstel.
14. eet. Misschien eet hij het dóór.

10. gekookt.

13

Ghebuere Vrauwe, tes u schuit cleen en groot:
Gaefdij uwen man wel tetene

En ghij hem niet en waert zo fel,
Den man zoude hem hebben wel,

190

Man
Pape
Wijf

Nu noch.

Ghij moet den man smeeken schiere 1)
Ic zal, heere, in alder maaiere,
En bidden hem vergheeffenesse van alle mijn

[mesdaet.
Jan, vergheeft mij, dat ic u oijnt was zo quaet
Ende oijnt zo fel was teghen u.
195
Ic vergheeft u gheerne.
Man
Ja, wat zechdij nu?
Ghebuere
Den man es ghenesen ter stont.
Hoe vaerdij, Jan? hoe vaerdij, Jan?
Wijf
Ic ben al ghezont,
Man
Als ghij mij niet meer quaet en zijt.
Neenic, nemmermeer.
200 Wijf
Godt zij ghebenedijt,
Pape
Die man es vanden evel 2) ghescheijden.
Adieu, vaert wel.
Heere, Godt wil u gheleijden,
Wijl
Ghij hebt mijn herte ghepaeijt 3) ter deghe.
Ic wil ooc gaen.
Ghebuere

Dwijf es up weghe,

Wij mueghen wel spreken met goeden raet :
Dat ic u nu noch dede zegghen,
Was dat niet goeden raet?
Bij Sent Jacob, jaet;
Man
Maer metten eersten was ic daerom ghesmeten.
210 Ghebuere Maer nu hebdij namaels goede vladen gheten.
Man
Dat doe ic, sekere.
Ic en zach noynt twijf bat beghect.
Ghebuere
Wanleer si meer haer manheijt stect 4)
Of dat ,zij quaet spreect 5), een vooral:
Zecht altijts nu noch.

205

1. Ge moet hem.dadelijk vriendelijk toespreken. 2. de ziekte. 3. tot rust gebracht.
4. Wanneer haar overmoed, haar lust om de baas te spelen, haar weer aandrijft.
5. of dat ze boze woorden spreekt.

14

Bij Sent Thoon, ic zal,
Want anders, gheen zaken en mach mij vromen.
Ghebuere Ja, zo meent zij, dat u curen over comen
Ende ghij zullet al te boven blijven.

Man
215

Aij, lodders 1), datmen u moet ontlijven
Dat hebbic alte male ghehoort
Wacharmen Wacharmen
220 Man
Moort!
Ghebuere
Moort! Dwijf zal ons vernielen!
Nu zecht nu noch!
Wijf
Ic en zal, bij mijnder zielen,
Man
Nemmer, seker, lief wijf.
Suldijt meer zegghen
Wijf
Neen ic, up mijn lijf,
Man
Twas mijn ghebuere, diet mij riet.
225
Ghebuere Tjan, heere, ic en riet u niet.
Daerom willet mij verdraghen 2).
En wettij niet, dat hem misvalt 3) met vlaghen 4),
Wijl
Die zijn bant steect tusschen schus 5) en boom?
23o Ghebuere Och ic kenne dat waer es!
Wijf
So nemes goom 6).
Wijf

!

!

!

?

Elc wacht hem, die wel wil varen.
Godts gratie wil ons allen bewaren.
Die vader, die zone, die heilighe gheest
Verleene ons zalicheit alder meest.

1. vgl. loeder.
4. ontvellen.

2. wil 't mij niet kwalijk nemen.
5. schors.
6. let er op.

3. dat 't verkeerd afloopt.
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HANNEKEN LECKERTANT
PROLOGE
D'Eerste Vreucht is ons begeeren.
Tweede Vreucht sijn ons motijven.
D'E.
Vreucht is ons hanteeren.
Tw.
Vreucht is ons begeeren.
5 D'E
Vreucht wij nu vermeren
Tw.
Voor mannen en wijven.
D'E.
Vreucht is ons begeren.
Tw.
Vreucht sijn ons motijven.
D'E.
Daerom, goede borgers, om vreucht te verstijven 1)
10
Sullen wij hier spelen een aerdighe cluijt.
Tw.
Die belachelijck 2 is om vreucht te bedrijven
Tot elckx gerijven, verstaet het besluijt.
D'E.
Van Hanneken Leckertant, een aerdighen guijt.
En van Lippen Loer met sijn moer, die altijd most
[spinnen.
15 Tw.
Dan creech hij een schottel bonen voor sijn snuijt,
Maer Leckertant haelden de soetemelckx pap binnen.
D'E.
Lippen docht mee altfijt met hert en sinnen,
Om aende soetemelckxpap te geraecken.
Tw.
En hij wist niet, hoe hij dat sou beginnen;
20
Maer Hanneken gaff hemraet, verstaet die saecken.
D'E.
En seyden: hij most hem 3) seer sieck gaen maecken;
Hij deet oock also nae Hannekens vermeten 4).
Tw.
Waer door hij oock quam om allerley leckernij te
[smaecken;
Maer ten laetsten moste hij noch berckenstruijven 5)
[eeten.
25 D'E.
Van Mr. ran Leurequack, ten dient niet vergeten,
Diese oock coockten voor Hanneken, so ghij sult
[hooren.
)

1. te vermeerderen.
2. lachwekkend.
5. berkenkoek, pak slaag.

16

3. zich.

4. op H's advies.

Tw.

D'E.
30

Tw.

D'E.
35

Tw.

D'E.
Tw.

Daerom most hij wesen met vuysten gesmeten
Van Hannekens moeder, die haer daerom ging
[verstoren 1).
Dit sullen wij spelen, om vreucht te orboren 2).
U ter eeren, goede borgers, om vrolijck te wesen.
En oft wij ijet faelgierden 3 ) ons faulten wilt smoren,
So sult ghij doen als die waerdich sift gepresen.
Maar eer wij beginnen, hoort wadt wij u voorlesen:
Bewaert wel u buij dels voor der pickaerts 4)
[practijcken.
So hebt ghij niet voor eenich ongheluck te vresen
Oft dat een ander met u gelt sal gaeri strij cken.
Wij bidden u altsaemen, armen en rij cken,
Wilt noch niet wech wijcken naer ons vermonden
[plaen 5)
Maer staet een weijnich stil, wij beginnen van
[stonden aen.
(fijnfis vand. prologe. Lang 39 regulen
Volcht spel onder aen.)

1. die daar boos om werd. 2. voort te brengen. 3. en schoten wij in iets te kort
4. zakkenrollers.
5. onze onopgesmukte mededeling.
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Hier volcht het esbatement van
Hanneken Leckertant.
De personages sijn dese:
GOEY VROU VEUGHE, een vrou.
HANNEKEN LECKERTANT, duijpenachtig. 1 )
VRECKE WEBBE,
LIPPEN LOER, Vrecke Webbens soon, spinnende.
MEESTER JAN LEUREQUACK.
Goey Vrou Veughe

Alle goeden dach ! ick ben ommers opgraeckt 2) ;
Hadde ick nu wadt goets, dat leckerlijck smaeckt,
Dat Hanneken mijns soons mage mocht verteren!
Leet hij oock gebreck, och! tsou mijn deren,
Want noijt man en sach kirt so subtij1 3) van liste.
Waert dat de Prince van Oraingien wiste,
Hoe edel dat hij is in al sijn voorstel 4)
Hij sout mij affziemen, ja hij, dat weet ick wel.
Geen fraijheit en is aan hem vergeten;
En al wadt lecker is can hij wel eetes,
So natuerlijck groeijt hem d'edelheijt int lijff.
„Grove spijse", seit hij, „die maeckt de leden stuff"
Dies moet ick hem alle lieffelijckheijt bien.
Van hem sal mij noch deucht en eere geschien,
So eens tot mij een wijse vrouwe sprack.
Oock heeft mij geseijt Meester Jan Leurquack,
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.

5

10

15

20

Hanneken Moeij er ! ou !
G. V. V.
Wadt ist ?
Hanneken
Is dwidtmoes 5) noch niet gereet ?
G. V. V. Neent sone.
1. sukkelachtig. 2. ten einde raad. 3. schrander. , 4. verlangen.
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5. pap .

Hanneken Dats mij een alte grootex verdriet.
25

30

Trouwens ghij seijt mij gisteren — en dedij niet?
Dat ghij mij nu sout wadt lecker coocken.
G. V. V. Ick salt doen, kint, ik moet tvier eerst stoocken,
Maar 't is vuijte 1) mij dunckt ick geen en hebbe;
Slaept noch, ick gaen om vier tot Vrecke Webbe.
Suldij Hanneken? en sift wadt gerust.
Hanneken Ja ick, moeijer, maar ghij en hebt mij niet gesust,
Dat sal ick slagen tot Lijse mijn nichtgen.
G. V. V. Nu cost mij. En ist niet een vriendelijck wichtgen?
Wie en sou hem sijn willeken niet gehingen ? 2 )
Vrecke Webbe spreeckt tot haar soon Lippen.

35

Spint! wild y.
Lippen Loer spinnende.

Suldij mij dan t'eeten bringer?

V. Webbe Peijnsdij alre om eeten, seght, onaerdich gast?
Lippen En soudick niet? ick hebbe doch alders nacht gevast;

Ten is geen wonder, al quelt mij de honger straff.
alder eerst dien rocking 3) aff,
Eer ghij van eeten spreeckt, visijl slappe leure ! 4)

4o V. Webbe Spint mij

G. V. V. Mij dunckt, vrecke Webbe sidt voor haer desire;

Noijt en sach ick wijf int werk so vierich ! 5)
Goeden dach, Webbe, sijdij al eeven gierich? 6)
45
Sal u herte nimmermeer sijn vervult?
Wie sal tgoet verteeren, dat ghij winnen suit?
Ghy slaeft als eene, die in dachuere ') spidt.
V. Webbe Wiet verteeren sal ?
G.V.V.
Ja!
50 V. Webbe
Dien loeris 8), die daer sidt,
Daer sorghe noch eere in en schuijlt.
Hij sidt daar alre 9) om eeten en muijlt 10) ;
Nochtans en heeft hij nau drie draijen gesponnen:
G. V. V. Webbe, al en is den cost noch niet gewonnen,
55
Kinderen moeten eeten; wat baetet geseyt?
Hanneken, mijn soone, heeft wel een uere geschreijt
En geroepen om die witmoespappe.
1. uit.
2. toestaan.
3. spinrokken.
4. lomperd.
5. vurig, ijverig.
6. begerig (zonder ongunstige gevoelswaarde). 7. daghuur. 8. loeris-loer-luere, zie 4.
9. aldoor.
10. trekt gezichten.

19

Sweepen 1), mijn herte quackelt 2) van dien clappe
Mocht ick daer aff eens vol steecken mijnen crop,
60
Daer gaff ick omme mijnen besten top 3)
Van sulcken cost sou mijn herte verblijen.
V. Webbe Ghij sult u wel met een schootel bonen lij en 4)
Hebdij honger, verslaet daermede uwen lost 5).
Lippen
Ja, dats oock dagelijckx mijnen besten cost;
65
Maer quam u vrijer, die sou .wadt leckers crijgen.
V. Webbe Wadt segdij daer?
Niet moeijer, ick ga swijgen.
Lippen
Daar wasse bij cans geterden 6) op haeren teen.
Maer om die witmoespappe peijnsick alleen
Mocht ick daer op mijn tanden eens wetten,
70
Ick sou mijnen buijck so viercant setten
Als een biertonneken, vrij sonder sparen 7).
G. V. V. Webbe, wij souden van ons voorleden jaren
Wat coaten, gaefft pas en sweech Lippen stille.
Teerlinck 8) daer ontvalt mij mijne spille
75 Lippen
Eetex ! eetex ! off dwerck en sal niet willen sijn,
V. Webbe Wadt doelij mij al verdriets, ghij vuijle cockijn 9)
Ghij waert weert, dat ick tot uwen hooffde ginck. 10)
G. V. V. Sijt te vreden, Webbe, 't is al kinderdinck
Gheefft hem t' eetene en daer mee gedaen.
80
Och heere ick blijve hier oock te lange gestaen,
Hanneken sal hem hebben"), al waer hij sodt.
Hebdij geen vier?
Ja ick, in mijnen lollepodt 12).
V. Webbe
85
Een coolken oft twee; suldijt wel ontsteecken
G. V. V. Ja ick, daer toe weet ick al aerdige treecken 13)
Ick en machs niet hebben na mijnen geneuchge 14),
Adieu, vrecke Webbe!
Adieu, goeij vrou Veughe
V. Webbe
Compt hier bij ons spinnen, indient u belieft.
90
G. V. V. Ick zal comers, had ick mijn Hanneken gerieft;
Ick weet wel, hij schreijt van grooten hongere.
Lippen

!

;

!

!

!

!

!

!

?

;

!

1. uitroep. 2. trillen, popelen. 3. tol. 4. tevreden stellen. 5. lust.
6. getreden, getrapt. 7. zonder talmen. 8. komische uitroep: dobbelsteen.
9. luilak. 10. een pak slaag gaf. 11. te keer gaan. 12. doofpot. 13. daar weet
ik wel wat op. 14. ik kan het nu eenmaal niet hebben, zoals ik het 't liefste wil.
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Lippen Ick sou wel eeten, bij gans longere 1) !
Mijnen buijck valt in tot aan mijn rebben.
95 V. Webbe En ick sal heden geen vree mogen hebben!
Van eeten en rust niet uwen clepele 2) ;
Nu hout die schotele en dien lepele,
Daer is oock broot, wilt nu wel brocken !
Ick sal u gaen ander vlas oprocken 3) ;
Die wil eeten, die moet oock werkers beginnen.
100
Ick mach u bonen gaen halen hier binnen,
Mij dunckt, ghij hebt veel te lange geseten.

105

110

115

Lippen Ramp hebbe dleet ! moet ick al weer bonen eten?
Sal ick mijn leven met sulcken cost verslijten?
Och waerse doot; quets alle die ses mijten 4),
Die sij gepodt heeft, een groote Somme,
Daer soudick dan al waeffelen cooper omme,
Soetemelckxken, coecken, appelen en peeren.
Ick sal vrij dat goeijken wel anders verteeren,
Dwelck sij mij nu dus vroeij lij ck 5) verspaert 6)
V. Webbe Hebdij schier gebrockt ) ? seght, luijen draijlaert 8) !
Lippen ja ick, moeijer.
Hout! steeckt dat onder u snuijte
V. Webbe
En eet mij geringe 9) die schotel vuijte,
So dat ghij u dan weder aent spinnen rast 10).
Lippen Aijmij, ick (heb en) was schier van honger geheel

[verlast 11) !

Mijn herte dat clopt, hoort, al waert een steen.

Hanneken Wel become mij datte ende dan noch een 12);
Hier op en sal ick immers geen tanden breecken.
12o Lippen Nu wel, ick gae Hanneken Leckertant spreecken;
Hij heeft, weeet ick wel, die witmoespappe gereet.
Hij compt hier gaende, slet, bij gans sweet 13) !
Met een groote teijl pappen inde haat.
Hanneken Dach Lippen Loer!
1. bastaardvloek: bij Gods longen.
2. tong.
3. op 't spinrokken winden.
4. een strop voor die zes penningen.
5. in haar wijsheid.
6. onthoudt.
8. klaploper.
7. ben je haast klaar met eten?
10. rept.
9. vlug.
11. in 't nauw gebracht.
12. en dan nog zo'n bordje.
13. bastaardvloek : bij Gods zweet.
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ia Lippen Dach Hanneken Leckertant !

Wadt eet ghij daer?
Ick eete al watte.
Lippen Aij, 't is witmoespappe, wat goeijer cost is datte !
Laet mij toch mee eten wijt uwer teijlen,
130
Ick sal u van mijn goeij bonen deij len ;
Ghij en aet u dagen noijt beteren cost.
Wildij, goey Hanneken?
Ick en hebbe geen lost,
Hanneken
Lippen, u bonen sijn mijn veel te hart.
Siet, si) hebben vellen so dicke als een bert 1) !
i35
Dunckt u dat goeijen cost? hoort toch desen goeijen
[bloet !
Lippen Jaet, want moeijer seijt: sij sijn voort stoppen goet.
En aet ick geen bonen met groten hoopen,
Mijn dermen, seijt sij, souden wech loopen;
140
En dan most ick sterven met een groote pijne.
Hanneken Mij en lust nochtans niet gestopt te sij ne ;
Ik hou mij al open, so ick best can.
Lippen Hanneken, laet ons mangelen 2 ), sijdij een man;
Ick sal u dat versch steertgen toe geven, siet.!
145 Hanneken Neen manneken, ghij en hebt mij noch daer niet!
Meijndij mij te verdullen ? ick en ben geen boer!
Hoe gaerne waerdij aan mijn pappen, Lippen Loer!
Ghij en haelter niet, ghij hebt te cort geschooten.
Lippen Deijlt mij nu, ick sal u geven al mijn kooten 3).
Die ick thuijs hebbe en hier in mijnen sack,
Igo
En dien top oock, daer eens een pinne in stack;
Ick salt u al geven, noot mij te gaste!
Hanneken Lippen, eet bonen, so blijven u darmen vaste!
Dees pappe sou u veel te qualijck smaecken.
is5 Lippen Ick hou 4), cost icker nochtans an geraecken,
Ick sou met haer spelen alte schoonen spel.
Hanneken Lippen Loer, dat gelooff ick berde wel,
Niet veel en soudt ghij met haer slapen;
Maer oft ik u deijlden, soudij wel gapen
Wijt genoech om in te steecken nae mijn gevoech? 5)
iso

Hanneken

1. plank.
2. ruilen.
5. naar mijn behoefte.
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3. bikkels.

4. ik houd het er voor.

Lippen Ghapen segdij? ja ick, siet is dat wijdt genoech ?

Suldijt wel in steecken sonder genaecken ? 1)
Hanneken Ick staeck wel die heel teijle in u caecken.
Tjan, Lippen, u aensicht is wel gecloven 2),
Ghij sout wel gaepen tegen eenen (h)oven;
165
Daer sou wel een catte metter jongen in woonera.
Lippen Nu deijlt mij pappe !
Neen Lippen, eet boorsen !
Hanneken
Dees pappe en waer u niet gesont.
17o Lippen En ghij soutse mij steecken inden mont ?
Hanneken Ick en seyts niet; als ick niet doen en woude 3).
Nu gaept dan en doet beij u oogen touwe ! 4)
Ick salse u insteecken sonder respijt 5).
Lippen Willick dan gaepen?
Jae ghij, Lippen, gaept wijt!
175 Hanneken
Lippen Noch wijder gapen? dat sal ick doen.
Hanneken Wadt dunckt er u off, is dit niet een goet fatsoen?
Alle de ghene, die hier nu sun vergaert,
Die noijt en sagen eenen grooten gapaert,
Die mach hier comen en sien hem nu.
180
Lippen Waer blijft ghij Hanneken? steeck in, haest u!
Ick wachter, siet, naer, en doet mij geen loos s).

Hanneken Neen ick, trouwens, Lippen, maer gaept ghij altoos?
Doet u oogen vast toe en dat ghij niet en kickt!

Hout! 7) ghij hadt mijn hant bij cans oock opgeslickt
Metten lepele; ick spranck uijtten weghe.
Lippen Ja, ja, ghij en doeget niet te degen 8 ).
Was dat pap?
Hanneken
En ist niet?
boonex, ick kouwe.
LippenTsijn
190 Hanneken Hoe meijndij, dat ick u bedriegen souwe ?
Lippen Ja, ghij, twaeren bonen, ghij hebt mij verdult.
Hanneken Nu, ick sal insteecken, dat ghijt sien sult,
Gaept wijt, ick en sal niet meer met u gecken.
Lippen Ja, dats beter.
Siet Lippen eens lecken !
195 Hanneken
Wat segdij daer aff, quant, smaeckt u dat niet badt? 9)

185

3. ik zei toch niet, dat ik 't niet doen wilde.
1. zonder te raken.
2. gespleten.
5. talmen.
4. toe.
6. houd me niet voor de gek.
7. houd op.
9. beter.
8. je doet het niet goed.
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Lippen Ghij hadt mij vlus bedrogen, ick seijde wel dat,

Quansuijs offt ick niet beters en wiste.
Hanneken Ghij sift een geselleken van schalcken liste,
Dat ghij wel bonen kent voor witmoespappe.
200
Lippen Ick heb verstant, al en draech ik geen cappe ! 1)
Och, hoe wel smaeckt datte ! Noch eens, och! och!
Hanneken Nu, gaept dan!
Hanneken Leckertant, noch! noch!
Lippen
205 Hanneken Hoe gaet dat keelgat open, al waert een sluijsse.
Lippen Noch! noch!
So seijt de soch 2) oock vanden gasthuijse:
Hanneken
,,Noch! noch !") ja, ghij singt al eenen sanck.
Neen, Lippen, uwen derm is mij veel te lanck;
Ick Nebbe u gegeven, dat ick u jonne 3).
210
Ghij ater wel vol een haering tonne,
Eer dt uwen buyck sou sijn versaeijt.
Lippen Ke, noch een lepeltgen !
Lippen, hout u gepayt ! 4)
Hanneken
Ick wil dit selve steecken in mijnen mage.
215
Lippen Dat ick sulcken cost moch eeten alle dagen,
Ick sou oock worden een aerdich pronckere 5).
Hanneken Men sou u eer lang noch heeten mijn jonckere,
Gelijckemen mij doet; ick sal vlus ridder sijn.
Omdat ick leckerlijck eete, ben ick dus fijn;
220
Dan en sidt ick oock nemmermeer inden roock.
Dies ben ick so schone.
Besiet mij eens oock!
Lippen
Ben ick niet goetaerdich 6) en jent 7) van leden?
225 Hanneken ja, ghij, al waerdij vuijt eenen stronckeijck gesneden,
Viercant gedraijt als een mulders stock.
Lippen Ick, heb ick niet goet fatsoen in desen rock? 8 )
Hanneken ja ghij, ghinck deur de mouwe een strepe 9).
Lippen En heb ick oock niet een aerdige nepe? 10)
Die mij wel besiet, ick ben een fraij geselleken.
230
Hanneken Ghij hebt een nepe als een akerwelleken 11)
Daermen de cluijten opt land me breeckt ontwee.
1. al draag ik geen monnikskap, al ben ik geen „cierck". 2. zeug, varken. 3. gun.
4. tevreden. 5. een fijne mijnheer. 6. goed. 7. deel. 8. jas.
9. let op onze uitdrukking: er loopt een streepje door. 10. kneep, plooi. 11. eg.
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Lippen Aij van dees bonen doet mijnen buij ck so wee!
'T is jammer, ick ben anders net en propere.
235 Hanneken Uwen cost is te groff en ghij sijt sopere 1) ;
Ghij most al lefij en een ander leven.
Lippen Ghij segt wel, Hanneken, maer wie sout mij geven?
Mijn moeijer is veel te vreck en quaet.
Hanneken Tjans hofij 2), Lippen, ick weet u goeijen raet,
Dat ghij u moeijer wel sult verschalcken.
240
Lippen Ick spronge van blijsscap tot aen de balcken,
Cost ghij dat gedoen en mijnen commer stelpen.
Hanneken Sijt te vreden, ick sal u wel helpen,
Dat ghij wel sult verlacken den blieck 3).
245 Lippen Maer hoe soo ?
Ghij sult u gaen maecken seer sieck;
Hanneken
Crochen 4), steenen en clagen van veel gebreecken
En seggen uwen buijck is al vol steecken,
En dat ghij moet eetes, om u verfraijen 5)
250

255

Pasteijkens, taerkens, roffioelen
ioelen 6) en vlaijen 7);
Ghij sullet so crijgen, ic derfs mij beroemen.
Lippen Alsulcken cost en hoordick noijt noemen.
Platteij ckens, quaertgens en pompornoelen, quant?
Hanneken Hoe segdij dat? dats immers quaet verstant ? 8)
Tsijn pasteijkens, taerkens en roffioelen.
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Lippen So sou ick alleenskens tverstant gevoelen;
Maer off ick so dede, sout hem 9) wel schicken ?
Hanneken Jaet, want u moeijer Balder haer aff verschricken,
Om dat sij uwer sieckten is ongewone;
En want ghij dan 10) sijt een eenich sone,
Sij sonde u herde noij laten sterven.
Lippen Ick salt doen, al soud ick de peeper bederven.
Hanneken Maer wadt ghij doet, maeckt altijt een wemoedich 11)
[getier.

265

G. V. V. Waer sijdij Hanneken?
Moeijer, ick ben hier
Hanneken
Bij Lippen Loer; dus moeijer en sijt niet gram.
1. armoedig. 2. St. Jans hooi (uitroep). 3. dat je de vis wel zult verschalken, dat
je de boel wel voor de gek zult houden.
4. zacht kermen.
5. ter verheuging.
6. pasteien.
7. koek.
8. dat versta je niet goed. 9. zou het zich.
11. klagelijk.
10. en omdat gij immers.
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G. V. V. Neen ick, kint.

Moeijer, eenen witten bootterham
Haddick seer geerne.
Longeren en rebben!
27o Lippen
G. V. V. Compt in huijs, mijn kint, ghij sullet hebben;
Twaer schae, leet gebreck sulcke schoone spruijte.
Hanneken

V. Webbe Waer blijffdij Lippen en hebdij noch niet vuijte? 1 )

Mij dunckt, van uwen wercke crij ch ick cleijn
[gebruijck 2 )
275 Lippen Och neen ick, moeijer, mijnen buijck ! mijnen buijck
Ach mijnen buijck die doet mij al te zeere.
V. Webbe Sijdij dan sieck soone?
Dat weet godt de heere !
Lippen
Och noijt en was ick so vol sieckten gelaijen;
280
Moeijer, siedij niet mijn hoot staen draij en ?
Mij dunckt daer in wonen pijpers en bommers 3).
V. Webbe Kint, u hooft staet stille.
Moeijer, het draijt jommers ?
Lippen
Och noijt so en leedt ick meerder smerte.
Aij mij, die milte smijt 4) daer op mijn herte !
285
V. Webbe Smijt u de milte?
Lippen
Och ja, sij niet doet dan smijten.
Aij! noijt so seere als mij die mieren bijten.
Mijn dermen tegen een 5) vechten en sammelen 6).
290 V. Webbe Vechten u dermen?
Hoordijse niet rammelen?
Lippen
Ick sorge, die doot sal mij genaecken.
Moeijer, hoordij daer niet mijn lever craecken?
Och noijt en leet ick meerder pijn!
Ick sal sterven.
295
Lieff kint, wadt mach u sijn ?
V. Webbe
Meuchdij ijet quaets hebben ingenomen?
Lippen Neen ick, moeijer, 't is mijn vande bonen gecomen.
V. Webbe Van de bonen, segdij ?
Ja, die niet en deugen.
300 Lippen
V. Webbe En sout ghij gheenen goeijen brij meugen?
Ick soots u coocken eenen vollen ketele.
1. ben je nog niet klaar?
3. fluitspelers en trommelslagers.
2. voordeel.
5. tegen elkaar.
6. rommelen.
4. slaat.
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Neen ick, moeijer, set mij in vaeijerkens setele 1).
Mij wort so cranckelijck, ick moet wat rusten.
305 V. Webbe Lieff kint en sou u nergens naer lusten?
Segt u gebreck en laetet mij weten.
Moeijer, ick sou gaerne vlaykens eeten
Lippen
En plateij erkens 2 ) wilt mij die copen, siet.
V. Webbe Plateijerkens, kint? die en ken ick niet;
310
De eyeren sijn rondt, die de hennen leggen.
Goey vrou Veughe die salt u wel seggen;
Lippen
Gaet, haeltse, nu rasschelijck sonder draelen.
V. Webbe Suldij wel sitten
Lippen
ja ick.
Ick gaese haelen.
315 V. Webbe
Och, noijt en was mijn herte so swaer
Hout seck, hou! isser niemant thuijs
Jaet, wie is daer
G. V. V.
V. Webbe Ickbent, goeyvrouVeughe, comet t' onsent geringe 3 )
320 G. V. V. Wadt isser te doene
Mijn handen ick wringe
V. Webbe
Lippen Loer wilt sterven, noijt meerder noot.
G. V. V. Waer houwet hem?
Sijnen buijck is bij cans doot
V. Webbe
325
Noijt kint ter werrelt en leet meer ongemack.
G. V. V. Twaer best, dat ghij ginck tot meester Jan
[Leurequack;
Dat is een meester, die veel consten thoont.
V. Webbe Ick en weet niet, waer die groote meester woont;
Want hulpe soeck ik vroech ende laete.
33o G. V. V. Hij woont hier, siet, inde rechte strate;
Daer en is nijemant die hem helpen mach badt.
Hanneken Wil ick hem halen?
Hanneken, doet doch dat.
V. Webbe
Gaen wij, ick salt u lonen, lieve gebueren.
335 Lippen
Ick hope nu oock mijn querne te roeren 4)
Hanneken geraijde dat wel beschelijck 5)
G. V. V. Hoe vaerdij, Lippen?
Lippen
Och noyt so weelijck
Mij overquam vlus een alte quaijen vlage.
Lippen

-

?

!

?

?

?

!

!

-

;

!

2. hij bedoelt: pasteykens. 3.
1. in de stoel van vader.
4. mijn molen te bewegen: goed te eten.
5. heel goed.

snel.
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34o

G. V. V.
Lippen

345

Waer lettet u, Lippen?
.. Al in mijn mage
Ende in mijnen buijck princepalijck;
En hout mijn hoot! mij wort so qualij ck,
Ick gevoele daer wadt na mijn blase cruijpen.
Webbe, oft ghij hem maeckte een goet suijpen 1)
Oft een papken, ten waer hem niet ongesont.
Och, dat sou mij wel helpen inden mont.
Goey vrou Veughe, ick en cans niet, comt,
wijset mij!
..

G. V. V.
Lippen
V. Webbe
Meester jan

Leurequack Waer ist Hanneken?
350 Hanneken
Meester, 't is hier bij;
Maer eerst voor al, so moet ick ontsluijten 2)
Al gelaet hem 3 ), Lippen Loer seer cranck van
[btu"jten.*
Hij en is vrij niet sieck, al spreeckt hij flouwe.
Leurequack Wadt ledt hem dan?
355 Hanneken
Tjan, dat hij geernne souwe
Eens leckerlijck eeten, dwelck ik hem reedt,
Dat hij hem sou sieck maecken, verstadij tbediet
So heeft hijt gedaen, daerna moettijt passen 4).
Leurequack Eest 5) soo
36o Hanneken
Jaet, meester.
Leurequack
So sal ick mee brassen.
Nu genoch van dien, ik hebbe tverstant.
Sijn wij schier bij 't huijs, Hanneken Leckertant
Hanneken Siet, hier ist, gaen wij naerder ons tweester 6).
365 Leurequack Goeden dach, ghij vrouwens
..

?

?

?

!

V. Webbe

Wellecomme meester!
Mijn kint wilt sterven, het werf u geclaecht.
G. V. V.
Meester Jan, oft ghij sijn water besaecht;
Sout ghij u dies wel dorren onderwinden? 7)
37o Leurequack Wat segdij ? waer soot ghij mijns gelijcke vinden ?
1. soep.
5. is het.
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2. openbaren.
3. al houdt zich.
4. daar moet je het
6. met ons tweeën.
7. zoudt ge dat wel durven doen?

naar richten.

375

G. V. V.
Leurequack
380

!

!

V. Webbe
Leurequack
385

V. Webbe
Leurequack
390

395

Sulcken meester als ick ben en was noch noijt
[gebooren.
Ick besie dwater wel in eenen koehooren,
Mij en roeckx, 1) crijg ick tgelt rechs in mijn
[tessche;
Oock besie ickt wel in een leeren flessche.
Meendij, dat ick geen water besien en can?
Ja, ghij, en belght u doch niet, goeij meester Jan
Wij bidden, cost ghij hem gehelpen lichte.
Ick sal tgebreck wel sien vuijt sijnen gesichte,
Ghij en dorft mij daerom geen water togen.
Heij laet ons sien dlock 2) in sijn oogen:
Dees knecht 3) en mach niet eeten erten, bonen
[noch bock 4),
Het hout hem 5) al inde mage.
Meester, dat seijt hij oock.
Dees knecht is zeere inden buijck gequelt;
Sijn dermen sijn binnen al vrempt gestelt;
Sij leggen gewrongen, gelijck eenent palinck lefij t.
Meester Jan, 't is oock seecker also hij seijt.
Rassch haelt hem soetemelckxken en werm
[rijsken,
Een gebraijen hoenken oft een patrijssken,
Haelt hem taertgens, vlaijkens en pasteijkens,
Haelt hem wittebroot en gedoopte eijkens 6).
Haelt hem gebotert bierken voor een medecijnken,
Braet hem kiecxkens, laet hem rijnswijnken
Drincken, so mach sijn pijne wadt worden gestilt.
Ja, ja, daer stoot ghij hem rechts daer hij vallen
[wilt
Lippen Loer sal nu eens varen inde feeste.
Siet, hier ist meester.
Nu, met lichten geeste!
Set hier van als, wilt u selven toeven!
Dees witmoespappe wil ick eerst gaan proeven,
Op dat ick daarmede mijnen noot ontlaste.
Webbe, segt den meester, dat hij oock toetaste,
Oft hij spraeckx u schant inde taverne.

Hanneken

!

!

V. Webbe
Leurequack
40o

Lippen
G. V. V.

1, het kan me niet schelen.
6. zachte eitjes.

2. oogappel.

3. jongen.

4. uien.

5. het blijft.
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V. Webbe Meestere, eedt oock!
Wel vrouwe, herde gerne,1
Learequack
Lippen

410

Hanneken
Leurequack

.Dat kiecxken tast ick ane, dat leijt mij naest 1).
Meester, dat ghij u niet te seere en haest!
Ick moet van dien oock een beetgen behouwen.
Dats goet ondersproocken 2)
Wel zoone, in trouwen,
Ick en sal u den cost niet al ontvremen.
Wadt ou desen siecken sal wel wadt innemen;
Hij werckt op sijn stucken 3) hij haest hem te
[degen.
Die schootel is vuijte; setse vuijtte wegen!
En can Lippen niet schoon schuetten schieten?
Dit gebotert bierken wil ick binnen gieten.
Aij mij! dat doet mijn mage verwarmen;
En met dat soetemelckxken spoel ick mijn dermen.
En ick aen dit pasteijken, soo ick schatte.
Eet properlijck 4) meester, ontbeijt watte 5)
Ick moet van die spijse oock eeten mede.
Ick sal beijen also ons koeije dede.
Lippen vreest te verliezen sijn paertgen.
Nu aen dees vlaijen en aen dit taertgen
Mijn bloet verblijt hem tot in mijn teenkens.
Hout daer, Lippen! Cnaecht aan die beenkens
Neen meester, tvleijssken sal mij oock wel
[smaecken.
Siet, hoe vol steeckt Lippen bij sijn caecken
Vrij, knecht, crijget oppe, waerom soudet sparen?
Och! nu sal alle mijn potgelt qualijk varen,
Dat ick lange so wijsselijck so gespaert Nebbe.
Ick heb u wel lange geseijt, Vrecke Webbe!
Dat ghij daermede so sout varen int inde.
Ghij gaeft veel te groven cost uwen kinder
Nu en valt u int leste niet dan tegenspoet.
Aij mij! dees pasteijbrocxkens sijn oock seer goet
Ende dit rij nswij nken mijn herte verblijt.
!
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42o

Lippen
Hanneken
Lippen
Leurequack
Lippen
Leurequack
Hanneken
Lippen

425

Leurequack
Lippen
Hanneken
43o

V. Webbe
G. V. V.

435

Lippen

1. dat ligt 't dichtste bij.
5. wacht wat.
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!

!

!

!

2. afgesproken.

3. hij doet zijn best.

4. netjes.

Betert het niet, mijn soone?
Jaet, moeijer, metter tijt 1 )
Hij swemt in vreuchden als een enddekuij ckentgen.
44o Manneken
Lippen
Moeijer, hou!
Wadt ist kipt ?
V. Webbe
Lippen
0 snij ckertgen, snij ckertgen
Geeft mij voor die bitterheijt in mijn kele
Lieff Lippen, zone, ghij eet so vele;
445 V. Webbe
Ick en siet niet, waer ickt al halen sal.
Lippen
Lieff moeijer, die sieckte verteret al.
Leurequack Ja, so doende soudij noch veel behoeven!
Wadt segdij doch van dese jonge boeven,
450
Weeten sift haer ouders niet aff te strijen
Gans doot 2 ) ick en saechs niet langer te lijen 3)
Hou, Lippen Loer, ick wil u noch badt verheugen.
En soudij geen berckestruijven meugen?
Ghij souter fraij 4) aff worden en heel gesont.
455 Lippen
Moeijer, ick moet berckestruijven eeten terstont,
Meester Jan Leurequack heeftet gesproocken.
V. Webbe Wat cost is datte
Leurequack
Ick salt wel coocken.
Geefft mij eenen bessem, dat ick mach stoocken
[tuier,
460
Sedt ditte wech en gaet altsaemen van hier.
Ick en wil mijn conste niemant leeren.
V. Webbe
Lippen

..

!

?

?

Nu Lippen, ghij sult u gaen ommekeeren
Doet uwen rock vuijte, ghij leves te sachtere.
Lippen
Hoe, sal ick berckenstruijff eeten van achtere?
465 Leurequack Men sal u wadt strijcken tegent vercoelen.
Lippen
Ist oock goeij en cost?
Leurequack
Dat suldij wel gevoelen.
Her! her! Lippen, eet nu leckernij e
Lippen
Aij mij! lijeff meester! wat maeckt ghije 5)
47o Leurequack Tsijn die berckenstruijven, die ick u bieck s ).
Lippen
Aij mij! meester Jan, ick en ben niet sieck
Wech, wech met uwen berckenstruijven
;

!

?

!

!

1. kalmpjes aan.
4. vrolijk, fris.

2. bastaardvloek: Gods dood.
5. wat doet ge?
6. bakte,

3. ik zie het niet langer aan.

31

Leurequack So salmen dees jonge boeven huijven 1).

Die haer ouders aldus willen bedriegen..
Ick en sals niet meer doen.
Leurequack
Suldij noch liegen?
Lippen
Neen ick, lieff meester, laet mij nu gaen.
Luerequack „Neen ick, lieff meester ?" siet, dat ghij u niet en
[maeckt meer sieck.
Lippen
Neen, meester, dats gedaen.
4so Leurequack Adieu, Lippen, peijnst om die morgensoppe 2)
Lippen
Wadt on! die leckere beetgens comer mij suerlijck
[oppe.
Ja, berckenstruijven! ick en salts niet vergeten.
Ontbeijt, Hanneken Leckertant moetse oock
[eetera,
Dat sal mijn pijne wadt doen versoeten.
Hij compt hier gaende op sijn voeten,
485
Ick weet wel, hij heefter naer grooten lost.

475

Lippen

!

Hanneken Wel, Lippen, hoe sijdij gevaren?

Noijt beteren cost!
Sij sonde u goet sijn, want ghij sift teere.
490 Hanneken So sal ick se oock eeten, wilt Ghodt den Heere !
Ick Balder mijn moeijer om gaen senden.
Lippen
Ja, maer ghij sult een roei] 3) vinden op u lenden;
Ick en begeer niet meer alsulcken hindere.
Hanneken Wadt segdij, Lippen?
Lippen

495

Lippen

V. Webbe
Lippen
500

V. Webbe
Lippen

V. Webbe
5o5
1.

bedotten.
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Mijn moeijer compt gindere;
Haer verlangt zeere, hoet met mij mach wesen.
Wel Lippen, hoe ist?
Moeijer, al gehesen !
Die berckenstruijven maecken mij gesopt en vet.
Ick salsse u oock noch coocken altemet.
Als u eenich pijne sou meugen deeren.
Tjans hofij, ick en sonde niet meer begeeren;
Ick sal liever boonex eeten en seer spinnen.
Nu laet ons in huijs gaen en dwerck beginnen.
Wel, gaet voort, hadde ick nu goeij avontuere.
2.

morgensoep.

3.

roede.

Om berckenstruijffen loop ick nu rasch duere;
'T is verloren, mijn kint moet hebben sijn gemack.
Ick heb geen geluck; hier compt meester Jan
[Leurequack.1
Meester Jan, compt, gaet met mij sonder toeven
[en beij en ;
Ghij moet Hanneken berckenstruijven bereijen,
So ghij voor Lippen Loer deet, verstadijt wel?
Leurequack Ick wil hem geerne verwermen sijn vel;
Maer ghij en mostet niet sien, dus gaet wat
[wech dan!
G. V. V. Gheerne, in trouwen.
G. V. V.

510

515

Wellecomme, meester Jan.
Hanneken
Leurequack Gherass haelt mij eenen bessem, doet mijn
!

[beheet 1)
En doet uwen rock vuijt en u ondercleet
Wij sullen gaen speelen een vremde cluijte.
Hanneken Daer is den bessem, mijn cleeren doe ick vuijte;
Coockt nu berckenstruijven, thoont u practijken
Leurequack Nu sal ick u rugge gaen bestrijcken,
So dat ghij sult lachen als een huerpaert.
Hanneken Au mij! meester, wadt doedij
Leurequack
Sijt niet vervaert;
Ick sal u noch al beter hebben vrij.
Hanneken Aij mij aij mij! meester, waerom sladij mij?
Sijn dat de berckenstruijven? tsijn een goet jaer 2 )
!

!

520

!

?

525

!

!

Ontbeijt ! wel wat schreijen hoor ick daer?
Is dat niet Hanneken Leckertant, die daer weent?
Hoe ? sijn dat de berckenstruijven, die ghij meent?
ja, meester jan, dat sal u veel meer costen ook:
Hout datte en datte! Hoe smaeckt u dat vuijst[loock ?
Hanneken Moeijer, hij heeft miy al met roei] en gehouwen.
Daer voor sal hij stockvisch sonder botter
G. V. V.
[cnouwen.
Hout dat en datte!
G. V. V.

530

535

1.
3

gebod.

2. 't is

wat fraais.
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Leurequàck Och, 't is genoch, hout stille!
Hanneken Moeijer, smijt stijff 1 )
Leurequack
Och ick Beet om beters wille!
!

Hout oppe, hout oppe wildij mij vermoorden?
!

Wel vrou Veughe vichten, met veel woorden?
Mij dunckt, jaesij; ick en weet wadt bedien mach.
Lippen
Siet, meester Jan Leurequack sidt oock inden
[slach;
Al is hij loos en schalck, hij wordt ook verdult 2).
Hanneken Ja, Lippen Loer, dat is al u schalt.
545 Lippen
Hebben u die berckenstruijven qualijck getoeft?
Hanneken Dat weet ghij wel.
Lippen
Ick hebs oock geproeft,
Dus gaewij even swaer geladen naer tstede.
V. Webbe Hout, goey vrou Veughe, geeft vrede, geeft vrede!
550
Laet u gespreecken 3) hoe hebdijt aldus ge[maeckt
Leurequack Aij mij! ick ben ommers vuijten druppe geraeckt.
G. V. V.
Leert noch der lieden kinderen castijen
Leurequack Voorwaer, Leckertant sou hem dickwils wel lijen
Met bonen, gaeffdij hem op sun rebben
555
Berckenstruijven, als hij wadt leckers wil hebben;
Ick wedde, 't sou een kint werden ten inde.
G. V. V.
Wijse, discrete, notabele, geminde 4),
Lippen
Hier mede uwen oorloff 5),
V. Webbe
Soot best betaempt,
56o Lippen
Nemen wij, Violierkens 6), vuijt jonsten ver[saempt 7).
54o

V. Webbe

!

..

-

;

?

!

..

FINIS
Is gespeelt bij die Violieren van Antwerpen indie feeste der
Lelijen 8 ) in Diest a° 1541 en hebben den oppersten prijs gehadt.
Fecit e) Jan vanden Berge.
1. sla hard.
2. beetgenomen.
3. wil naar woorden luisteren.
4. zij richt zich tot het publiek. 5. afscheid. 6. leden van de kamer de Violieren.
7. zinspreuk van De Violieren-uit genegenheid verenigd.
8. de kamer van Diest: de Lelybloem.
9. Jan v.d. Berge heeft het gemaakt.
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NICHTE
Personen:
DEN MAN.
'tWYF.
DE NICHTE.
Den Man Eenen persoon, die om huwen ghaet,
Moet thooghen, als jc, dat by een man zy.
Want die hein') van zijn wyf verduwen 2) laet,
Tes een laenekaert 3) of puer en Jan Bry 3),
Myn wyf en sal huer, en jc can vry,
5
Tmywaerts niet thooghen als donbesuuste keyen 4).
Se moet doen, laeten, ende houden van my
Of ze zoude tjeghens dien vuuste reyen 5).
1

o

15

20

Van (h)eten, dryncken, moetse juuste beyen 6)
Tot dat my thuus om commen past.
Lietset, jc dedese als de ghepluuste pleyen 7)
Met een stock achter huse, naer myn berommen vast.
Jc en bem gheen jabbekin dat naer de bommen tast 8)
Of die my thuerwaerts thooghe jnt poretten 9) mal.
Jc doese hout draeghen, bonen sommen last 10)
Dat huer de leden dyncken ontsetten al.
Wilicxse smytten, datmer niet up letten sal
Soo ghae jc in myn veynstre een liedekin synghen.
Se hout huer tmywaerts jnt cauwetten smalls)
Soo can jcse als een ryedeken dwynghen.
Jc doese naer myn ghebiedeken sprynghen, onghe[stoort voort.

25

Waer zytge, au wyf?
Wyf
Hier, die naer (h)u woort spoort 12).
Jc wil my, man, naer (h)u gherief gorden.
Man Soo doende zout ghy myn lief worden
Als ghy (h)u wilt naer myn ghebienesse spoen.
1. zich. 2. kwellen, het leven onaangenaam maken. 3. een pantoffelheld.
4. zot, vgl. ridder Keye 5. dansen. 6. wachten. 7. pleyen- dansen plusen plukken. 8. ? 9. plichtplegingen maken.
10. bovenmate. 11. klein in 't schelden,
zij durft mij niet te schelden. 12. spoedt.
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Wyf Bedy 1) moet jct vut ontsienesse 2) doen.

Et doet bedwanc, al eist my leet vry.

Man Maect dat de spyse te noenen ghereedt zy.

Ende haest (h)u licht int bemercken cort
Tjeghens dat ghedaen jnder kercken wort.
Wilt (h)u zinnen naer myn verstant menen 4)
Wijf Gheerne, man.
Man
Soo zoude naer zyn handt wenen b)
Een man zyn wyf ende doen tsynen ghebode stam.
Nu willic ter kercken, ter eerera van Gode, ghaen
Ende myn deuocie zonder veil ghescals spreken.
^
Wyf Ghaet datge moet den hals breken
Ende de beenera jc moetge by moete 6) vloucken.
Jc weddic eer lanc sal boete soucken
Dat by my niet meer meshandelen sal.
Jc scaems my voor dese verstandelen ') al,
4o
Dat jc hem tmywaerts een vercleender laete.
Ten salhem cowmen te gheender baete
30

Dat jc slaeghen moet van ghewichte draeghen. 8)

Quaemse en jct mochte myn nichte claeghen
Jc en zoude niet langhe jn delen staet lenen.
Jc weet wel ze zoudeme ter stont raet gheuen
Ende de remedie vut huer ghetyden 9) lesera.

45

Nichte Seker, een dochter 10) mach wel blyde wesen,
Ghelyc myn nichte, die eenen man heift,
Vroylic, wellustich ende dan leift
5o
Paysich ende vredich, zonder disscoort 11) (h)iet,
Alzoo ic onlancx hebbe ghehoort, ziet,
Vande sulcke, die daer ontrent wuenen.
Men hoorter gheen twistich regement stuenen 12)
Soo ouerlicke 13) wel zijnse ghepaert tsaemen.
55
Jc dancke Godt, datse verghaert quaemen.
Men vynt van zyns ghelycke niet vele cnechten.
Se mueghen altemets jn spele vechten
Tjeghens elc andren, men darf niet segghen hoe,
Twelck men de. joncheyt moet legghen toe.
6o
5. roemen.
4. bedwingen.
2. vrees.
1. daarom.
3. zonder veel praatjes.
6. bij moete- kalmweg. 7. verstandigen, de toeschouwers. 8. dat Ik zware slagen
10. meisje, jonge vrouw.
verduren moet.
9. gebeden, gebedenboek, hier fig.
11. twist.
12. rumoeren.
13. buitengewoon.
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65

70

98

80

90

95

Want myn nichte, jc beins my vermetelachtich,
Es zeer lodderlic 1) ende met allen ketelachtich
Ende van lachghene esse vutreessende 2) zeere.
Jn my seluen jc my vreessende keere 3)
Of de lieden huer mochte mesprysen dat.
Jc wilse best ghaen onderwysen wat
Binnen dat scoon weir es ende claeren dach
Om te beziene, hoe dat zou vaeren mach.
Se wuent hier. Jc cloppe ghejngient 4) lichte.
Au Beck au.
Wye es Baer?
Wyf
Tes orient nichte.
Nichte
Jc comme besien hoe dat ghy vaeren muecht.
Wyf Alzoo ghy ziet.
Benedicite, uwen claeren juecht
Nichte
Dynct me verdeluwen 5) ghelyc een wimpel slyt.
Hoe court, dat ghy dus simpel s) zyt ?
Mescomt (h)u (h)yet?. Laet my dat weten bloot.
Wyf Mynen druc es onghemeten groot.
jc en weet my seluen gheenen raet.
Nichte Kir nichte, doch (h)u veeenen laet.
(H)u verdriet my oock ter droufheyt port, ziet.
Wat mescomt (h)u?
Veil te cort biet
Wyf
Mynen man tmywaerts, met onwerden groot.
Jc wildic laeghe jnder erden Boot
En jc waere ghedect met der eerden ghescup sekere.
Tmeeste verdriet, dat jc (h)u claeghen moet
Dats dat by my slaeghen draeghen doet
Dies ic hem nu te gruwene worde 7)
Dat jc my oynt te huwene porde,
Dat moet ic met weenenden ooghen claeghen.
Nichte Wat dynghe, moetge ghedooghen slaeghen?
Jc en hadt niet ghelooft, diet my ghezworen hadde.
Wyf Waeric ghelyc een verloren zwadde 8)
Ledich, vuul, zoo mer vele vynt,
1. dartel. 2. buitensporig. 3. ik vraag mij wel eens bevreesd af. 4. verstandig.
6. oorspr. eenvoudig, maar wordt op velerlei wijze in ongunstige
5. verflensen.
zin gebruikt, hier: minnetjes.
7. zodat ik nu een afschuw van hem krijg.
8. ?

37

100

105

140

Of als een, diet al duer de kele dwynt 1)
Met scossen 2), brossen 3), poyen 4), limpen 5),
Of dat jc hem wilde met thoyen scimpen 6)
Ghelyc sulcke 7) ghehuwede metter spoet doet.
Nichte Et dochte my nochtans een goet bloet
My wondert, dat hy (h)u vyolenche biet 8)
Wyf Al sietmen de lieden, men kentse niet.
Noynt wyf en was, zoo my heift verdult desen 9).
Nichte Nichte, tmach lichte wel (h)u scult wesen.

Wat es de cause van uwen twiste dan?
Twaere goet, dat wy daer of dan spraecken.
Wyf Hy wil te zeere den man maecken 10).
Nichte, ghy moet hebben tbevroet betere 11)
Hy acht my rechs als zyn voetsletere
Jc wilde hy van sulcker teenynghe swichte 12)
Nichte Ghy wilt vrauwe zyn?
Dats de meenynghe, nichte
Wyf
Ende dat achtervolghende de trauwe myn

150

155

160

13).

Wil hy de man wesen, ick wil oock de vrauwe zyn.
Ende om dat ic weten wil t(h)uut ende jngheuen 14)
Daer omme moetic quaelic naer zynen zin lenen.
Jc en mach niet eens naer onsen staet vraeghen,
Noch oock van gheenderande daet claeghen.
Wanneer jc spreke, therte hem ghepynt scynt.
Nichte Tjan, hy hout (h)u cort ?
Ghelyc men een kynt dwynt 15).
Wyf
Hy acht my, nichte, of jc een dwaese waere.
Ter stont eshy jnden haeselaere 16),
Jc en mach tsynen onpasse niet een woort spreken.
Nichte Hy zoude my lieuer de moort steken,
Waert myn man, eer ict verdroughe, ziet,
Dat hy my dreechde, of sloughe (h)iet.
Hy en zouds hem niet lichte daer naer vitten 17 ).
Wyf Wat zout ghy hem doen?
5. drinken.
4. drinken.
1. doet verdwijnen.
2. slempen.
3. brassen.
9. nooit was een vrouw
7. menige.
8. dat hij geweld gebruikt.
6. bedriegen.
10. de baas spelen.
vgrduld (buiten zinnen gebracht), gelijk deze mij verduld heeft.
12. dat hij daar van afzag.
11. ge moet nog duidelijker inlichting hebben.
13, en dat in overeenstemming met, als gevolg van mijn trouw. 14. inkomsten en
17. zich voegen.
uitgaven.
16. terstond is hij boos.
15. dwingt.
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Nichte

In zyn haer Bitten.
Dat hy my wilde te mynder derre 1) quellen,
Jc zoude my ruterlic ter veerre stellen
165
Ende doen hem de cnueckelen van mynen vooste
[cessen.
Soudic tsynen passe moeten juuste sussen 2)
My zoude van hem de walghe steken.
Jc saeghe hem lieuer byden balghe queken 3)
Dan hy my zoude als de vigghen 4) dwynghen.
ivo Wyf Alshy my ghesmeten heift, ghaethy ligghen zynghen
Inde veynstre, nichte, ter straeten voorera.
Altemets machmen by zynen ghelaete hoorera
Scuuffelen b), hem thooghende zonderlynghe 6) dan
Of my gheen zwaerheyt en ghynghe an.
175Daer omme doet hyt, den boosen gheck.
Nichte Seker nichte, Bats eenera loosen treck.
Jae bouue') eshy sulc een rynghelaere ?
Jc en verdroucht niet, dat jc een (h)ynghel waere.
Soude hy synghen ende jc veeenen moeten
180
Jc zoude hem lieuer met steenera groeten
Ende weynschen hem tlichaeme vul plaeghen stranghe.
Wyf Jc en salt oock niet verdraeghen langhe.
Moet jc met hem noch in onwerden staen,

Jc salhem laeten Bitten ende mynder eerden ghaen 8)
Ende dat eer lans 9), zoo hebbict gestat waen 10)
Nichte Neent, nichte, neen, laet ommers dat staen.
Sult werck waere noot van (h)u gescuut snel"),
Jc weet hem andersins vry beghuut 12) wel,
Jc wilde, ghy sulcke woorden te (h)utene sweicht.
iso
Maer sechtme, hoe (h)u veynster te slutene pleicht.
Dat wetende, jc worde hem behuuende 13) lichte.
Wyf Hoese sloot?
NichteJae.
Wyf
Stovende, nichte.
Volcht my, jc salt (h)u thooghen stier.
185

1. derre=dere= verdriet, pijn. 2. indien ik naar zijn believen op 't juiste ogenblik
moest zwijgen. 3. balghe, romp; queken, sidderen, bungelen; dus aan de galg hangen.
4. biggen.
5. fluiten.
6. zich opzettelijk juist houdende.
7. boeve, uitroep.
8. weggaan. 9. binnenkort. 10. zo heb ik 't me voorgenomen (waen, stoplap).
11. dat mag je in geen geval doen.
12. voor de gek gehouden, gestraft.
13. een huuf, een kap opzetten, misleiden.
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195

Nichte

Wyf
200

Nichte

205

Wyf

210

Nichte

215

Wyf

220

Nichte

Wyf
Nichte
Wyf
225

Nichte

Hy synght, nichte, int beooghen 1) hier,
Naer dat j c hebbe meneghen drouuen slach.
Lichter jn als hy, vp dat jc prouuen mach.
Jc sal (h)u wyssen em (h)u verweerren coen.
Nichte, jc sal gheerne (h)u begheerren doen.
Van uwen raet en coric niet een kanne most vooren 2)
Ghy sult hem tusschen de veynstre ende post scooren 3)
Alshy (h)u smyt ende comt met zynder tonghe
[synghen,
Dan sult ghy licht met eenen spronghe sprynghen
Ende hem ter stont tusschen veynster ende post sluut.
Scoorret vast, dat hy hem niet en lost vut
Of anders mocht (h)u t(h)uwen onbeclyue 4) gruwen.
Al zoudick hem de daermen vut den lyfue duwen,
Van my en crycht hy gheen gracie dan.
Sye jc pas 5), ic vlieghem jn corter spacie an
Lichter dan eenich scipper jn zyn stip stept.
Ende als ghy hem, nichte, dus jnt kip hept 6),
Hoort ende wilt naer myn besceet leuen
Ghy sult hem met eenen stock cout ende eedt ?)
[gheuen.
Ende jnt smytten, zonder bezwyc, vry spoet,
Synght ende scufelt, ghelyc hy doet.
fly en salhem vry niet vander feeste dancken.
Al zoude hij als een beeste jancken,
Jc ghelooue, ic hem met slaeghen ghedwee maecke.
Of hy tusschen de veynster ende post alree staecke,
Jc en zoude zyn leden niet als de steghe smouten 8).
Vp een ander tyt sullen wy te deghe coaten.
Adieu, nichte, zyt vp (h)u hoede snel.
Dan sullen wy naer ons (h)oude pleghe mouten 9).
Vp een ander tyt sullen wy te deghe coutten.
Godt laet my, nichte, tmynder zeghe stouten 10)
Vp dat ic vaeren mach als de vroede wel.
Vp een ander tyt sullen wy te deghe coutten,
Adieu, nichte, zyt vp (h)u hoede snel.

1. al rondkijkende of: onder 't oog der mensen?2. Boven uw raad koos ik geen
kan jonge wijn.
3. schragen, stutten, hier: vastzetten.
4. schade, tegenspoed.
5. zie ik 't juiste ogenblik.
6. in de knip.
7. heet.
8. als stugge, weerbarstige
invetten.
9. naar onze oude gewoonte kletsen ( „konkelen” Wdb.).
10. moed ter overwinning krijgen.
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Myn man sal nu worden van moede fell)
Alshy vynt, datter niet en sal ghereet zyn.
230
Hy sal my toe ghaen met een wreet schyn,
Al zoude by my met slaeghen als eenen beerre vellen.
Jc sal my tjeghens hem ter weerre stellen.
Dat hebbic ghenomen 2) voor een advys styf.
By mer trauwen, myn nichte es een wyf.
Hueren raet sal my noch ter baete sommen 3)
235
Laet myn man, tsy vrouch of laete, commen,
Jc sal dat wel binnen mynder mole bynden 4).
Hy en sal my niet meer zoo _goede een jole 5) vynden.
Pa usa cl eerre.
Man Den dienst es ghedaen, nu willic naer hues wesen.
Den priester moeste jnt abuus lesen 6)
24o
Hy maectet zoo lanc jnde messe vooren,
Moesticker noch vyf of sesse hooren,
Jc hads ghenouch tusschen tdoncker claere.
245
Nv ghae jc thous sitten of jc een joncker waere.
Jc worde-ofjc en slae by belet swycke — 7)
Ghedient van myn wyf, als een cadet 8) rycke.
Waer zytge wyf ? My wat besceets biet. 9)
Eist al bereet ?
jc en weets niet.
Wyf
Met besien macht (h)u de wete baten.
Die antwoorde moetic naer mynen vermete 10) haten.
250 Man
Ghy zoudt by dien my den zin tot stooren wenden.
Wyf Ghy hadt mueghen (h)u bodeken zenden.
So haddic my mueghen naer sboscips bediet 11) spoen.
Man Dect de taefele.
Wyf
Jc en sals niet doen.
255
Jc en achte (h)u woorden nauwe plume of verdere vry.
Man Hout dat ende datte.
Hout dat weder ghy.
Wyf
Ghy en sult my niet langhe met uwer voere 12) quellen.
Jc sal lieuer al tghebuerscip jn roere stellen
Dan ghy my meer verackebacken 13) zout.
Wyf

1. kwaad van humeur. 2. aangenomen als een vast besluit. 3. sommen = nopen,
opwekken; ter bate sommen, tot voordeel strekken. 4. mole, hoofd.
5. sukkel.
6. de mis lezen. 7. ik sla ze, als ik niet door talmen hierin te kort kom. 8. heertje.
9. geef mij antwoord. 10. volgens mijn recht.
11. naar de bedoeling van de boodschap. 12. gedrag. 13. vernederend behandelen.

41

aso Man Waenen court (h)u dit lackesriacken 1) stout?
Aldus en plocht ghy te zyne niet.
Van gramscepe my jnt herte pyre sciet.
Noch beuelic (h)u eens voor al, ziet,
Dect de tafele.
jc en sal niet,
Wyf
Al zoudic eeuwich met (h)u jn onvreden leuen.
265
Man Van gramscepe dat my de leden benen.
Myn wyf tmywaerts jc noynt zoo fel ghiste 2).
Hy waere zeer wys diet wel wiste
Hoe jc jnwendich vul erruers vliete.
Dat jct niet omde ghebuers liete
270
Die by dien mochten tot ontstichten keeren 3)
Jc zoudese wel doen swichten leeren 4)
Ende doense slaeghen ghevoelen plat.
Maer nu sallict laeten ende om vercoelen wat
275Vp dat jc my mach duer tghesciedeken dwynghen 5),
Soo willic ghaen ter veynster een liedeken synghen.
Jc sal de wraecke tot past in myn duumken rigghen 6).
Wyf . Synght vry, jc sal vp myn luumken ligghen').
(emu quaetheyt wort van my ghegroet styf.
aso Man zynghende
Myn wyf es gheworden stuer rebel
Sy ghelaet huer te my waerts fel
Want zou wel cauwetten can a).
Wiltse niet laeten huer voorstel,
Huer tuten sallic versett er dan 9)
Hier scufelt hy.
285 Wyf Jc sal (hu) dat wel beletten, man,
Mach jc (h)u sluten als de fraye zaen 10)
Man Ay, ay, ay.
Ten baetge gheen aye waen
Wyf
Ghy zyt als een, die men binden kippe scacht 11).
Man Bey, bey.
Dynct datge de snippe slacht
Wyf
Of dat ghy (h)u vint als den gheparsten druut 12)
290
3. die zich mochten ergeren.
2. veronderstelde.
1. kwaadspreken.
5. opdat ik mij over deze gebeurtenis beheersen mag.
4. tot toegeven dwingen.
8. schelden.
loer liggen.
7.
op
de
6. uitstellen tot 't beter uitkomt.
11. die men in de
10. ik zal u spoedig fraaitjes vastsluiten.
9. om de oren slaan.
12. druut, ruwe kerel, toespeling op een andere klucht?
knip vangt.
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Man
Wyf
295

Man
Wyf
300

Man
Wyf
305

Man
310

Wyf

Hout vp, eer ghy my te barsten duet 1)
Men zoude een thunne niet zoo ghescoort houppen 2)
Moort, moort.
Ten baetge gheen moort roepen.
Naer dat ic (h)u hebbe in myn bewelt fyn,
Ghy salter of hebben, maer ten sal gheen ghelt syn.
Ghy moet prouuen of (h)u slaeghen my te deerren
[plochte 3 )
Hout dat ende datte.
Of ic my weerren mochte,
Ghy en zoudt my dus niet dwynghen, vrauwe.
Dats waer, ic moeste synghen, trauwe.
Maer myn gramscip en salder niet coelen by.
Ghy en zoudt met my niet loelen 4) vry,
En ic my mochte by besceede weerren.
zynghende.
Eer myn man was jnt streek,

Gheen slaeghen haddick ghebreck.
Tmoeste my met leede deernen.
Maer eer hy crycht vertreck
Hy salt laeten naer myn bespreek 5)
Ende dat by eede zweerren.
jc grimme van spytte, ghelyc de wreede beerren.
Of j c (h)uut waere, hoe zoudic hoeren crooc rufelen s).
Hier scufeltse.
Als jcker om peynse, ic moest ooc scufelen.

Soudic conferfeyten myns mans pleghen al.

Nichte
315

320

Of myn nichte oock beweghen sal
Den raet dien ic ghef, alssic van huer sciet ?
Om besceet van dien hebbic bekeer 7 ), ziet.
Den zin inwendich en sal niet claer staen
Voor jct weet, dus willic best daer ghaen.
Want als den man vutter kercken quam,
jc weet wel, datter tscemynckel om wercken clam 8)
Mids dat hy niet ghereedt vant (h)eten dryncken.

1. duwt.
3. plachten.
2. zo stevig van een hoepel voorzien.
4. voor de gek houden. 5. volgens mijn voorwaarden. 6. de rimpels gladstrijken, slaan.
7. lust. 8. toen kwam de aap uit de mouw (van den bootsemaker) om te gaan
Glimmen; toen had je de poppen aan het dansen.
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325

330

335

340

Waert myn man, ic zoude vp myn vermeten 1)
[dyncken,
Ende met eenen stocke de rigghe 2) zoeten.
Jc zye hem jnde veynstre ligghen wroeten.
Jc wil my best haesten ende veil delays staecken 3)
Ende my thooghen of ic quaeme om pays maecken.
Meughelic ic de vechtynghe stelpe lichte.
Man Wel, wat scuult hier?
Wat helpe, helpe, nichte.
Man
Jc sal my van (h)u als belouere rommen 4)
Nichte Bey nichte, wat mach (h)u ouere commen ?
Ghy parst den man nauwer dan een stroo ziet.
Laet den man vut.
N-een, neen, alzoo niet.
Wijf
Hy moet van slaeghen zyn een verwachter bet.
Hout dat ende datte.
Ay, my, myn achterlét.
Man
Waeric vut deser trauaylge 5) ende verlost, dan
Soudic my beteren.
Neen, neen, gheenen cost 6), man.
Wijf
Ghy moet naerder 7 ), of jc smyt (h)u als een ghevilt
[hoen.
Man Jc sal, wyf, al dat ghy wilt, doen.
Om hier vut te zyne, myn begheerren meerst.
Wijf Ghy moet my beloouen ende zweerren teerst.
Dat ic (h)u segghen sal, naer myn verstant, man,
Eer ghy vut sult.
Man
Wijf

345

Gheerne wyf.

Heft vp (h)u hant dan

Ende seght naer 8 ) my, met besceede claer:
Dit zweerric ende beloue met eede zwaer
Om gheenderhande saken ofte ghebreken, ziet,
Myn wyf te slaere, noch te steken niet,
Noch vut euelen moede, aercheyt of spytte haeten
Voort de wete van als thueren profytte laeten 9)
Den hose naghaende, van achter tot vooren al,
Ghelyc een vrauwe betaemt ende behooren sal.

1. rechten. 2. rug. 3. ophouden veel vreugde te tonen. 4. als een belover roemen,
7. moet nog beter en
6. dat is nog geen betaling.
veel beloven.
5. hoefstal.
9. tot haar beschikking laten alles wat het huis
8. na.
vaster beloften geven.
betreft, zie regel 149, 150.
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350

Voort van hoer te houdene, in sweerls ghespan vry 1)
Ghelyc ende alleens alsse doet van my.
Ghy belooft niet achter te laeten de weerde van
[semelslycxs 2 )
Vp myn deel hemelrycxs.
Ende al de eeden, dien ic bevaeten can.
Vp die condicie sallic (h)u vut laeten, man.
Syt ghy wijs, ghy sult (h)u van deser traepe 3) wachten.
Je mach seker wel de paepe slachten.
Jc hebber gheweist, tblyct an myn vel wel 4)
Of 5) alle dele vrauwesmyttters, van nathueren fel, snel,
Die goede wyfs hebben, ende ouerweluen cunnen
Met quaetheden, zoudic vanden seine jonnen
Als hier ghethoocht es, naer onser jnvenscher zede 6)
De boerde es ghebuert binder Ghendtscher stede,
So ons gheseyt es, om vruechs vermeeren fier.
Ende es nyeuwe ghestelt t(h)uwer eeren, hier.
Laet (h)u danckelic, heer conync ?) vp dit termyn zyn.
Duer sHelichs Gheest gracie 8 ), jn wiens divyn scyn
De Drye Santinnen 9), edele ende reyn zoet,
Tryonpherende zyn, in shemels pleyn goet,
Die met ons rethorisienen hier bekent fyn
Als drye blomkens int herte gheprent zyn.
AMEN.
Per my J so reine verclaert lo).
?

Man
355

Wijf
Man
Nichte

360

Wijf
365

Nichte
Man

370

1. in de loop der dingen. 2. zemelslijk? 3. knip. 4. toespeling op een andere klucht ?
5. Lees: Aan. 6. volgens onze wijze van voorstellen, naar onze toneelschikking.
7. Nichte is gespeeld op een ,,koningsfeest"; hier wordt de „koning" tot wiens eer het
stuk geschreven en gespeeld werd, toegesproken.
8. De Heleghen Gheest en De Drye Santinnen zijn de namen van de beide Brugse
kamers; Everaert stond tot beide in betrekking; misschien factor van beide.
10. De cursieve letters geven de naam Cornelis, de andere (na de streep) Everaert.
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