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K L U C H T

Van de Bedrooge Vryer.
Ecrftc Uytkomf t
Remmert Lubbertfz..
Ck kom hier als verbaeft, en heymelijck uytgetogen
Om mijagefette tijde en Lief te fienvooroogen,
Gelij ck fy heeft befteme de tijde van hallef acht,
Dies icknaer me t vermaeck hie r op dees places verwacht 3
Die nu foo ick vertrouw mij n klacht en fmart fai hooren,
En dencken op mijn min Co m innelijck uytverkooren :
Waer is ter wereldt oy tvoor Minnaer meer verdriet,
Als dat men van fijnLief geen wedermin geniet,
Dan ftaetmen als verfuft, men foeckt ftaegyet te maeo
ken
Om met geluck aen 't endt en minluft te geraecken.
Jamtetjtnyt.
Maer facht. daer komtfe aen, geblooften wel geftelt >
Ift wonder da t diefchoone eens menfehen hartbeknelt?
Jan, WelVryerbenjedaer/tverdrietjealtewachten j
Trouwen ten is niet laet/t is eerft by hallef achten,
Juyft de beftemde rijdt:nou, nou, weeft wel te vree,
'k Wee t daer een Minnaer wacht daer Aaet benauthcyt
mee.
Rm. So o lang u foetghefichten'tglinftrenvanuw'oo gen,
My fonder veynfen voor u Minnaer kan ghedoogett.
Sooisbenautheydtweg ,mijn kart is dan vol vreugt,
Van uwe minn'lijkheyt, en eerelijcke deugt j
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Je fietommers hoe veel ick uwenthahren doe.
Jan. le k hoopje feit wel beter weten ,
Menfchaeckclt foo niet aen malkaer als fchaeckelen van
een yfere keten:
Maer foojé bemin t wilt zijn, fcofteljewa t eerbae r en
zedigh in,
(gewin.
Denck datje veur mijn doet, reeckentdat veurjoueyg e
Rem. Mae r hoorliefftcBtje^icklief jo u hartclijcknade wet
Jan. fcou'cfooweefen?
(t
e reekenen.
Soo hoordenwe malkaer eens in 't heymelijck d e wet te
veuren te leefen. (t
e leggen,o bloet!
Rem. Da t is byloo geen doovengefeyt, ick meen 't iou uyt
Laét ic k het bladtva n jou genadige vrolijckheydteens
omflaen, doe ïckje nou geen goede?
Jan. Hoorj e welj y moftwatfuyverdertewerckgaeno f
ivy fouden malkaer dedeur wijfen.
Rem. Wil j e raijnniet lecker in de liefde opvoea. foo wiltrae fleghsmetdroogh broodt fpijfen .
Jan.Houd jo u banden t'huis, watdefe Gek met fijngevoel.
Rem. Vergunm e dat ick mijn gloeyende kool, in jou vervroren water-emmer wat verkoeL (mallen
.
Jan. Steljewatwijüijckan , focy,foey , ho e fou men dus
Rem. Gu t meysje waerje ee n plasje bier, en ick een vlieg,
ick fouwerover hals en hooft in vallen,
Hoor Jannetje ick wod wel dat ^yëen Olifant e n ick de
fnuyt waer,ackerloot dan fchoot ick het rondt;
Want foo ras als icker een koeekje o f andre fnoepery in
kreegh ick ftack'et ftrackin jouw mondt.
Jan. Jehebteenvuyl e beck,endaerfchijthetLieuwtje n
in, verftaje dat wel ?
Hoor Rem-Oo m ic k moe t een roys achter gaen, blij f
hier foo langh ftaen.
bin.
Rem. Alsickfeeekerzel .
Ick moet een reys volgen en Gen watfe'doet. O bloet wat
viel daer een flagh-regen ,
Gans bloedt dae r gingh een ichot-deur open.
lan-
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ltmnetjegoyt hem met Pit in d'eegen.
Ian. Sie t daerjou reekel,ziedaerjou buls-kop., nou kenj e
te degen (cehoop
J
Sien wat ick gemaecktheb, daer hebjede vijf zinnen al
Sie daer ruyckt, en voel en proeft>en hoort, en zie' het ,
jou onbefchaemde buffel, loop:
'k Sel jou leeren de Meysjes te volgen alflè heur maeghdelijckewateruytftortenjojoufchellem. binnen.
Rem. Ick maghnu meteeren een Curaflïerworden, want
ick ben nu gekroont met een Tinne water-helm.
Hey jou kronje, dat jou potsnickel fchen, hier jou jonge overgeven hoer,
Doe op jou vertwijfelt vareken, of ick loop d e deur op
de vloer,
Hier verantwoorje jou fwijns-hooft .
Ion. We l buls-kop wat is je fegghen? flucx fegh ic k pack
jouw fptllen en gaetjouw'er weegen.
Dat rae ick jou, foo jy jou leven lief hebt foo gaeter van
daen, of ick felder jou van daen veegen.
Rem. Si e daer dat ging h deu r jou koónen.» had ick jou
flechts hie r een reys.
I<a», Hoe veel hebje van 't dozijn, fegh Markolras ?ja, ja,
kijck hier achter heb ick 't dickfte vleys.
Rem. Hie r jou feventhien-jarige-hoer, hier jou vareken ,
hier feg ick, komter onder.
lan.li wel vrienden kijk, dit is de breur van de ftiene Róelant, die met een flits-boogvocht tegens de donder:
Ojou fchelm,datfel ick jou verlieren datje met jou voeten op mijn deur loopt,
Hangen fel jou veürlandt wefen* (op-knoopt
.
Rem. ' t Is geen manie r datmen ee n man om leur en feur
lan. Da t geitje na de Schout. binnen.
Rem. Ja bruyt vry veurden droes.
Dat de Duy vel dat varken haeljgut de kop is me fo kroes
A3
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Tjtmie uyt.
Tjem. Wel hoe ill hier geftelt Rem-Oom, vechtje tegen*
jou eygen fchaduw' ?
Item. Ay Tjemkeick ben malcontent, ick bengeafgronteert in fupcrlativo gradu.
Wat meent die hoer datPee n Leeckebreu r veu r het ,
dats mis, ick ben een Scudioos,
'k Heb wel een half j aer Latij n geleert by Magifter Stephanus Ingelheim, in de witte vergulde Roos;
Daer is mijn Sufter6 Seuntjediein 't Groot-fchool gaet,
die fal m ij n geruyge wefen,
Want ick kan hier e n daa r al ee n heel e rege l i n fijn
Grammatica ten naeften by vol uyt lefen $
Wat offe dan mient dat het flechtvoer is? O neen moer.,
'tisalvan'tpuyck.
Sie by gort hoe mijn dat vareken toegemaeckt het, ay
lieve Tjemfce ruyek.
Ijem. Mae r lieve deugt wat ftanckis dat, wat iflèt ?
Mem. Wel heykanje dar niet giflèn?
Hoor ick feitje feggen: fy liep nae achteren om een reys
tepiffen,
En ick volghde heur uyt nieufgierigheyt, en daer wierdt
die moers-kous foo quaet,
En goot my al den horlement over 't lijf, a y lieve Met
een reys hoe't ftaet;
Maer had ickfe onder mij n kluy ven gekregen, ick hadfe
gelijek Braed-Ael gekurven.
Tjem. Nou, nou vaer, jemoetopmijn Buur-vrijfterfo o
gram nier wefen.
Item. Bloe t hetfe dan mij n kliet niet bedurven ?
Tjem. Tut, tut, wat is doch daer aen, wel wat is dat ?
Maer laet ickeensfienRcm-oom, iftoockinjouaen fichtgefpat?
Rem. Wa t was daer aen gelegen ?
Tjem.
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Tjem. We l benje noch too flecht?
't Maegde-water is too fcharp als Loogh., 't fou al het vel
van jou aenficht af bijten, mij n lieve knecht,
Ja jy fout'eralseen Lazarusuy t Gen.
Rem. Oc h wa t rae t mij n alderlieffte Tjernker ? Oc h wat
raet, dedroely 1
Tjem. Geen noot vaer, ick heb noen een compofitie of een
falfjevanFoely,
Van ouw e verdroogde Mannetjes. Neuten, gemengh t
met oly quatcr cluniotn én corrferf van broot:
Och vaer, alwaerjefo o fchubbighabeenHondt , e n
al hadje een aenfiche £00 roodt
Als Pater Dijckmans gat, dat hy fomerdaegs met Kaersfmeer moet fmeeren,
Ja geen gout foo goet, deef' falf kan 't alteraael wegh nemen en verteeren.
Och 't is fulcken koftelijcken recept, mijn Over-Beftemoer heeft 'et van de Gravin van OöaV Vrieflafids
Vröe-moergeerfh
Rem. Oc h mijn goud e Tjemk e ftek het tochftracksin' t
werek, eermydeHoerenfpiegelheeleQalver «
derft.
Tjem. Nou ick fei heen gaenhoorj e wel vaer. Maeric k
wed ick jou w fulcken falfje fel koocken
Datje jou wel wachten feit hier weer i n de buurt te komen fpoocken.
Nou flaet'er eefc bettje^ëlje?ikkötBje terftönt weer by.
Binnen.

Rem. Da t fa l ick doen mijn extraordinare Tjemk e j wa t
dunckje van die loofe pry ?
Ick meen diejanne fou my fo bedurven hebben dat iet
mij n leven geen menfeh meer fouw gelij eken,
Maer geen noot, ic k fe l dat vareken tergeiegenertijd t
weer eens wacker deurftrijsken .
A4 .
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Tjemieuyt:
O bloedt Tjemke benje daer ? Och dat is te byfter wel.

Tjemte wrijft hem met feep om fijnaenficht.
"*)em. No u ko m aen mijn vaer.
Rem. O mijn je doet mijn feer.
Tjem. O ja,fla ftilof ick fchcyer uyt.
Rem. Ic k fel.
De Drommel moetje met jou falf halen, ganfch lijden is
dat bijten,
Je wrijftmefo o har t of je m e al' t ve l van't acnGch t
woud'rijten.
Tjem. Hoe ftaetde Geck enfpringh t al s de Veulen in de
way.
Rem. Ickhebdebru y van't wrijven, houjehande verftaje
dat wel.
Tjem. Rijdt jou de kay ?
Rem. Rijd t jou de Duyvel ; feghKronje ? offcheerjed e
Geck mit mijn, fou ick hoopen,
Ie fmeert my b y lo foovetalseenOoftinjesfchipdat
ierft van de werf (al loopen,
Bruy weghmit je backen, mit je falf, o f ickgeefjeee n
klinck veurjou beek.
Tjem. Ho , ho, komt het mal boven, wel bey, wat bruydtmedefeGeck.
Rem. We l watbruydt mijn jou oocic, d'een isfoo als d'aer,
je bent Hoeren met malkander.
Tjem. Jeminy Wijs-hoof t hoekenjeook , neenborftj e
bent vry loos en fchrander.
Rem. Har , har jouw Hoer, pack je biefen, of ick felje helpen packen.
Tjem. Wat wou jy toch doen.
Rem. Datfoujewelfien.
Tjem. Iy meughtfe bekacken,
Kijck
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Kijck Hann e metfijn Veur-broeck, wcghSat , weg b
Gek,wegNeske-bol,joujou. Binnen,
Rem. Sieje het wel d'eenbruydt fijndeur toe, hoeDuyc ker heb ick het nou,
Mijnaenüchtisfooglat o f het me t fiepgefmeert was,
en ten fcheelt, foo veel niet,
Ia werencigh 't is fiep, die verbruyde Meer, 't is fijnleven niet meer gefchiet t
Daer felder meer als ien veur halen, ' t is fooglatom
mij n muyl dat ick'er fclf in verwildert ben,
Ay lieve Vrienden fcgh een reys of ick befcheten of befchildert ben,
De Duy vel hael de Hoer, dat's de tweede van dien naém
die my foo bedrogen het,
Ickfelter, dat fweer ick by kris en kras, na dragen, foo
langh alflè in 'er boofe kop oogen het.
DiezeldermenfeKronje, wa t mientfè we l dat het een
menfch niet verdriet.
Ia wel of ick hier wat raes en bulder ten baet't minfte
niet,
Ick moe y my niet meer met die muffe en verfoord e
vellen,
Nou mach ick m e met eerentcHaerlemopdebliec k
beftellen,
Want d'een het mijn weltedeeghin de loogh geleydt ,
en d'ander wacker met fiepbefmeerr,
Trouwengeen nood, opeen quade merckt is 't befte dat
men wel teert
De duyfenter die fiepfabbery bijt mij n bylo o i n d e
oogen,
Daer fel ick veur wefen, ic k fel he t met mijn held'rc
neusdoeck weer afdroegen.
Colijntje uyt.
Gantstleweeckendat's eerf t ee n fchoo n Iuwecl, wa t
mover Meydt is dat!
A j Oc
h
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Och! hoegcluckig h fe u iel e wefeti, datic k fooee n
Schelmpje ia mijn bed faadt :
Och waerismijnDanaë, wacrblijftfe , waerismij n
Goude regen?
Och de liefde kruy pc mij n over 't hart als een Slack, daer
heb ickfe weer in 't verfier gekregen,
Lieve deugt wat is de liefde oock een wonderbaerlijck e
wen nis j
Ickftootwellichtelijcktot'erin, e n maeckeenpraet jen fonder kennis,
Of het ee n Moffin is datfe fulcke lange panten draegt ?
Ick fel mijn reverentie op fijnMofs gaen doen , en fien
of haer dat behaegt,
2©ol eble/ jatte / tugcntftafte tinü aufsectoelte/ vbit*
maften ftfjom Slwtffet /
gjefi bttt e ctoec tugemjjafte un b aufsettoeïjlte / ffe
toollentrfefettomfet/
Snti geringer;/ feboeï) groffet/ betamorfttet/ nitfjt abflagen/ efn bmtfcf r anfs jn foatfeten /
©ttfteïJet öa ö mefn tugentfame gionfet nfcljt* &9
boil f eg al fo baft fn efa anöec ^pjaaclj nut iljc
öffcurfren.
Wat ick loof dat het een Engelfche Worn is, ick fpreecker nou een rcys op zijn Engels toe.
Me lady : jty tin jourServtut, Servent, houdjejou doe,
Och wen jour precextly belief my als my ons fries Marry
doet,
Haf jour contemples in.mij» continans? Ai dat istruw*
dat is ferrygoet,
O Lord Cupido! jour haft etackt in dis -worldal meyfolaes,
Dat ey mus liep bakkejèndde mm, «Is de doghe nade haes j
Opacxmeydefolaet's jentelmanl eymus befink , Robbert
taak my ey kno no reet,
Ey zei de/per eetmyfelfbehenck, of eyfelkot of mykeet,
Mey
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Mey fioittbartvol jour goo mit mey inde blancke katsont
dnncke a koppefici ?
De Deyveltaai mey eyfelpey voor altogiddtr.
Col. Wel Markolfus wat fchort ou pay fe kick, wordy geck ?
Leflèz. cela, lejfex, cela.
Rem. Wat Duycker feydtfe daer, 'k loof fy fpreeckt Frans.
Ho Madame, par Ie bienfranco];
Ha mon belle, Mort Cour.
Col. Hou t ouwe handen t'huys, hoorde dat wel ghy rechte
Kay,
Voorts fegh ick, laetmey vertrecken, engaetouwe s
weegs.
"Rem. Antre Madame* s'il vousplaits yjevousjuiz, vray.
Col. Wawildy van my hebben? hoeftaickouan , fègge ï
eens ghy fnaeckfe vent.
Rem. Froy de comme la glacé, claire comme tm Crifial, (3 pure
comme find'argent.
Il me»faut boire aujfy: vrayement e la bongotu.
Col. Breeckt mijn hooft n i« ick moet'er op fitten.
Rem. We l hoe
Duycker oft hier is, verftaet fy my noch niet, wat benje
veur een Landsvrouw ? verfehoon mijn vragen.
Col. Mijn vriend t ick ben van Bruflde, mae r kheelan g
in Vlaendren verkeert.
Rem. We l hebje van alje dagen
Soo botte vent, als ick ben gefien, de duyfenter kon ick
dat aen u 1. vifimus niet fien.
Ick heb, behoudensjou propooft, lang op de Vlaemfche
en Brabandtïche Kamers verkeert, ic k ben ee ü
expert Retorfien .
Col. Rethoricafiet outenooge n uyt , gelijckd e Beuld e
genade,
Nou mij nen vrient, hout ouwe handen t'huys > gaet ouwes weegs het wort fpade,
Ay laetmygacn .
Rem.
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Rem. Oe n ghy hebt mijn hart verovert , a y lae t ic k he t
ranfoeneren met een kus.
Och ho e heeft my de min getroffen , als de bij l ee n
boer-Os.
Col Wach t tot flus,
Wat foume n hie r ftaen foenencnlackenopdeftraet j
hetvolck fiegetwel.
Rem. O Cupido, Cupido, o jou kleyn Schelmpjé, hoe
valje me foo rebel,
Guthadt ickje hier, ick trokje vleugels uyten verkoftf e
aen de pen en inkt man,
Och of ick'cr hartje winne n fel, lieve jongetjen f o fegt
het me met een wink dan,
Hoor,wilje'tmijnfeggenofniet,,ickfeltjemaerdricmael vragen:
Sol ickze hebben? dats eens,fel ickze hebbenPdats twies,
fel ickze hebben? dats dries,nou krijghje de huyt
vol flagen ,
Soo ïckje i n mijn kluyve n krijgh , da t beloof ick jou,
jou eerloofe guytfack.
Col. Affrönteert d e Goyen niet foo ghy wijs iijt.
Rem. I a dat ick in jou huyt ftack
Soofouick jo u verfian t hebben., maerno u he b ick de
bruy van de jongen.
Col. Hoor, fteckteghy in een Ezel, foo (leekte ghy in ou
breur, wacr toe defe krom me fprongen ?
Rem. No u mijn beekje, 'efehietmae r uyteencourtozy ,
beliefje dat ick u 1. geley ?
Col. ' k En waer geen honneur waert, mijn Heer, foo kick
oufulcxontfey.
Rem. Belief t U L. mijn U E. handt te geven. Hygaet
aen de rechte zijde.
Col Ho c nou? Ronneur de Dame,
Suldemy aen de lager-handt laten gaen, ghy onbeleefde
bloedt, ghy hoort u te fchamen.
&
'
Rem.
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Rem. Tardonnt moy Madame, de liefde had my fchierblint
gemaeckt.
Col. Nou mij n vriend t ick heb ou te bedancken, ick ben
hier foo 't fchijntaen mijn huys geraeckt:
Btmfiir Monfeur,
Rem. Bonfoir Madame, ick hoop ten fal u niet verveelen ,
Of ick hie r tenachtdoord'authoriteytenliberteytva n
de liefde een aubade quam fpelea>
SoudehetU. L. aengenaem zijn.
Col. Mi j n Heer, foo 't u belieft, ons manier
Isfulcx niet te commanderen, maer doet ou playfier,
't Is tijdt te verwecken, ick wil ou den Heer beveelen.
binnen.
Rem. Laet fienwat krijgh ick beft voor een Speulman om
defe Aubade re fpeelen ,
Ja ic k weet, Meefte r Ronfifox en Knipperdolling dats
volxken daer wat aen is,
Dats goe t want ick weet dat d'ien foo wel as d'ander een
kluchtige hae n is.
Och namfemevoorhaerServiteur,veurhae r flaef ,jae
veur haer Schoevager.
Welhey! wa t wil defe Steboo , ofwe l te leggen defe
uyt.
Roedrager. Stee-bod
Flor. U L . nae m mij n Hee r i s dieRemmertLubbertfz .
met verlof,dat ick'et jou vraegh ?
Rem. Iafe. Tier. U E . wort gedachvaert uyt denae m van
IannetjeSmickbuyls va n den Haegh .1
Margen te negen uuren voor den Rechter op 's Heerendeel te compareeren,
U E . neem t defe bootfchap aen, enfalfijnfchadefoe ken te keeren. binnen.
Rem. Ia bruy jy veur den Deuyvel, jy en die Karonje ,
Bloedt had t ic k mijn moetmeughenkoelen , gancfc h
wonje,
Had ick m y felver nie t ontfienickfouhemleerenwa t
een harck of hareken is,
Wat
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Wat bru y mij n di e Jannetj e Smickbuy Is oock,ofda t
gicn fnoo vareken is,
Hey wa t bruyt mijn di e Hoeroock, i k wilt met mijn
Brabanfe Tanneke houwen,
Eerft het geluc k wae r genomen, enongeluckfelhe m
van felfs waerfchouwen ,
lek fei t veu r de n Rechte r we l goet maken hoe fchoon
datfe oock kaJt,
lek peur j e nae r de Speulluy toe, me dunckt dat den avondtalvalt,
Jannetje, GerhtchjeenTjemkeuyt,

Jan. Neen , oc h neen mijn liefficTjemke, watmeughj e
praten,
Of mienj e da t ickmetdekopgcbruytbin , fouickhe t
daer by laten,
Neen gewi s niet, Gerbrech-buurismijngcwyg , nie t
waer Moer ?
Gerb. Ai s 't is Moer, daer ftaen ick jou goet veur,
Foey hy hoort he m te fchamen, fou hy op een eerlijke
Dochters deur
Soo me t voete n loopen, ick fwee r wy fullen hem die
parten wel uytwringen.
Jan. No u kyeren je bent alle bey mijngetuygen.
Tjem. 'k Weet nieuwers of.
jan. So o fel ick het op jou eedt dringen,
Al benj e no u foo hail igh, j e hebt wel eer een eedt Om
een ftruyf of pannekoeck gefwooren.
Tjem. Nou wor d ic k wa t ouwer en v. ijfer-, endenckeen
eedt gefwooren ee n ziel verlooren.
Och! och! die hier foo licht veerdig een eedt fweert, hy
felder hier naer foo dapper veur bloen.
Geri. Maer heer Tjemke, je bent oock foo confeientieus,
watje meugc dat met recht en met eeren doen.
Tut.

Va» it Bedrooge Vryer.
15
Tut, tut , ick fwoer wel een eedt en dat uythooren feggen,
Ick heb mij n leven wel honden certification en atteftatien helpe n beleggen.
Al had ick geen kennis aen deluyj al wjft ick van de faek
niet een beet,
Ick deed het uyt een vroom Chriftclijckgemoet, datj e
het weet,
Ick feit uyt gien valfch hert doen, ick weet van gien Ioofe treken,
Ick lee f flecht en recht gelijckje weet , da t ick altij teen
uur of twee voor 't preken
In de Kerck kom, trouwen eygen lof ftinck, ick felme
in de aerdfche welluft niet vergapen,
Ick ben 's morgens voor 't eerfte geluy o p, en genomen
of ick onder 't preken altemet begin te flapen,
Wat is daer toch aen gelegen, 't beurt de befte altemcr ,
Maer daer is niemanddie mij n bewijfen kan dat ick geflapen he b in t veu r of na Gebedt,
Dan trouwen daer is niemant die my wat geeft, en dacrom maeck ick'er oock niet veel werek van,
Als alleenigh van een Sinjeur van onfe kennis, och't i s
fulck een goet Kercksman,
En die fel m y , lo o lang als ick hier op defe bedroefde
wereltleeft, mijn noodruft welverfchaffên ,
Daerom ach t ic k a l de luy die fegge n da t ic k een gevey nfde Kerck pylaer bin,als honden ditfer blaffen.
Nou Tjemke, wat fegje, felje mee helpen certificcercn ?
Tjem. Ick macht voor defe tijdt doca.macr ick kom fecker
foo no veur de Heeren,
En ooc k feker h y he t fijn deel wel gehadt,wy hebben
hem genoegh weer gequelt,
Sy met Water en ick rnet Zien.
Gerk. Tutjtut, hoe leyt dit fwaerhooft e n lelt,
Fluoc feghick gae t me t Jannetje binnen, o f je feit ons
datje
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datje niet hebt, Gen laten,
Nou Jannetje vat'er by de handt.
2}"«». Me dunckticklaetmeoock bepraten.
Jtm. HoorTjemke , ick fel mijn kaper opfetten,enfalna
een Procureur van mijn kennis gaen,
Siet ten kan niet fchaden dat ons de goede luy een beetje
ten befte raen.
Gert. Al s 't is Moer,je fpreeckt wijffclijck> we l ick fou het
oockdaer mee houwen. binnen.
Remmert,JaJ'fer, Meefter Ronfifox, en Tüntfferdolling
SpeeLluyuyt.
Rem. Ackermaftcn je bent brave borften, op fulcke karels
mach men hem byloo vertrouwen,
Ick fou o m de wapens niet eens gedacht hebben hadje
het mij n niet gefeydt,
't Is my een reys vertelt datter een Sinj eur die een aubade liet (peulen wiert neergcleydt:
Hou waar Jarpcrtje bewaer mijnRondasmetmijnHelJebaert, daer fel ik mijn Moriljou neerleggen.
JJo». Selwe fpeulen Heerfchop)
Rem. Nee n byloo , wacht foo lang totdat ick't jou felfeggen.
Hy hatlt refereyntjes vanfin gordel en leeft.
Eerbaer, Gratieus voorwaer, fchoon maegdelijk greyn,
als Venus amoureus.
I«f Oo m wat is dit veur goet ?
Wat doej e me t al defefeeltjese n papiertjes?
Rem. Iou flechtebloedt,
Dat zinnereferynen, fonnetten, ketel en kreefdichten
en rondcelén,
Die 'k noch bewaert heb > doe 'k in Brabandt en Vlaendren pleeg te fpeelen ,
Sta
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Sta ruym opdat ick beginne mach, en als ick op hon te
pronunceren,
Soo moetje elcke reys paufe maecken, en wacker mufl
ceren.
%en gebedt tot de Godinne der "Liefde, te vete»
Vrou Venus,
puur! ijck!
O AVenus
enhoort mij n klagen,
Die ick foo fuurlijck
By nacht en dagen,
Als regen-vlagen,
Moetftortenfiet:
Mijn liefde muurlijckj
Hoort mijn gewagen ,
Is onverduurlijck,
Ick moet verdagen ,
Soo u behagen
Mijn geen trooft biedt. Dat

s paufe.

Knip. O Heerfchopdatje nou de (bareneen reysfmeerdej
fefoudea kljncke n alseenboere-poocki n eenvilt hoedt.
"Ron. Nou je bloetbeulingh vraeghjedatjjeweetdathydat
garen en mildt doet.
Rem. Hie r Jalpertjc, luftigh als een man, fchcnk de Muficanten een reys, felje.
Knip. Gan s bloedt dat rmaeckt, avous Meefter Ronfifox,
daerisdebotelje,
Wel moe t het jou bekooraen,
Rff». Kaipperdolling h ick danckjou feer ,
Dat kind} fieick garen ia fijngat, avous mijn Heer,
Al quam'e r honderdt mae l ' s daeghs fulcken regen- *
vlaeghj'k wed tforayniet fou ver veelen.
B Bloed
e
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Bloedt Heerfchop darjc reys met een roemer wij n op de
gefontheyt van je Matres woud fondeelen.
Rem, Da t fel ick doen, mijn goede maet Ronfifox, maer
offe my ondertuflehen fag,
Oordeel jy een reys o f fulcke n aöen op mijn rondelen
wel pafferen mag.
Knip. Pafleere n Heerfchop, foo goet alsyemandtopde
Schouburgh fou doen mie gedachten.
Rem. Dat s goet, fta ruym mannen, ay wilt een wey nigh
wachten.
Ditvaersje zy gejfroocken egael,
Ter eeren vanBackus, en mijn Matres Royael.
L zi j n ons geeft en lichamen gefchey den >
Soo dient nochtans geconfidereert,
Dat fy haer t'famen noch koften vermeyden,
Daerom onsliefde niet geheel renuncieert,
Noch oock mijn liefde niet r'eenemael abandonneert >
Vermits geen liefde in mijn lichaem fterft,
Wanthy nu in ceuwigheyttriumpheerc,
- Soo lang als hy gratie van uw verwerft,
Mijn hittige liefde niet en verfterft,
Maer flachtde Oyevaers, Muflen en Kranen ,
En meer veramoureerde voogflcn, gelijc k Hane n en
Swanen.
Wat dochtje daer van ?
Rm. Da t ging Homerus teboven,
Alhadje mijn gefwooien Heerfchop, datje fo o dichten
koft, ick fou het naeu gelooven.
Rem. Ho e wey nigh wee t jySotte-bollen by watvollick
ick dagelijcx verkeer,
Jou botte Efeïs koppen.
Ros. Ay , ick bid jou excufeert my mijn Heer,
Iftoockpaufe?
Ew>. Gu t Miefter Ronfifox wa t bcojc oock een domme
Diommedaris, tHeer
-

A
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'tHeerfchop mocteerft o p de wijn en fijnJuffrourondelea
Rtm. Knipperdollin g feydt dat waer is.
Een rondeel geff roockenfijn ,
Ter eer enmijn Matres en defe roemer wijn.

H

' Yn lieveken Royalijck
. Verheugt mijn finnen,
Gelijck de wijn fpecialijck,
Mijn lieveken Royalijck
Ift eynde van mijn verdriet finalijck,
Sy ontfteeckthet harte van binnen,
Mijn lieveken Royalijck
Verheugt mijn finnen.
Wat dunckj e daer van ?
Ronf. Sij n leven noyt beter.
Rem. Nouishetpaufe .
Knip. Gans feiten Heerfchop daer is jou lieffte.
Colijne in de vewQer.
Rem, OHemelfchefaufe !
Ghydiedelaufe
Weet va n mijn verdriet,
O Venus bedaufe!
O Cupid o krauwfe!
Op datfe mijn liefde biedt.
Col. Wel Jongman zydy daarPnacr bed en ïpeel den flaper .
Rem. Oc h was ick nou een Uyl, enjy Jufrrou de Gaper >
lek fat een heelen dagh geduurigh in j oü mondt
Gutjafpertje fpreeck t Latijn, mae r maeckt het niet te
bondt,
Ickfelhetjouvantutteltjetottutteltje, va n mannetjetot
mannetje nafeggen,
laf. Ja , maer waer verfchuyl ick mij n beft ?
Rem. G a hier after me leggen.
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laf. Egopauper, mifer, commiferatione dignus freontemptijfftmut ajïmis, orotuam millies vitiatam, perditam,
profligatifjimum. (o) puetla virginitatem , ut meam imf udentim& enormem ruditatem re/fif at oculis maxime
meretricis aqui folem evanefcere & retroceder ecogunt
bafilijci in tuituitme quia pot esviribus<t medufa acceptis
vivos enecare ut meferves a pot ent mm te Domiceüarum
f avere ab amorl f do , adivitiis > aut quifquid hominem
kic maxime beat ,fc mefeceris afinus mancipium > canem
venaticus, uno excubitorem , noüurnus fierquilimitui
purgatorem, <&per cujus ob ventrem exomeres in omnibus qua 'mpotefiatameaerunt.
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Rem. Wa t dunckt jou liefltentje va n mij n geleertheyt
mach dat niet wel pafieren ?
Col. 't Is feer extravagant.
Rem. Pauf e de bruy, het behaeght'er.
Col. Ick bid mijn Heer gelieft he m eenweynig h te verneeren,
Engaen wat aen een zijde ,eer dat mijn Oom dit hoort.
Heeft Dido, Venu s ofThisbe oy t beter vryergehadt
alsickrechtevoort
Heb? foo wil ick certeyn mijn hoot en Ieeven verliezen,
Dat ick de keur van hem, en een Deenfche Os had, ick
weet niet wie ick van bey fou kiefen.
Hoort daer, dat s een Muficael deuntje, da t komt feer
net,
Weeft mae r te vreeii, ic k falouterftond t trompetten
. Ieeren,opdeeP mijn trompet.
Rem. Wa t dunckt jou van onf e aubade? mag» bet deur
den beugel ?
Col, I a wel zydy geen Soon van Pallas, fo zydy eenbf oetfelvan haren veugel.
Ron. Een Uyl wilfefeggen, dat komt feeckerfaaeckj.
Rem, Ka n ick u 1. ergens in behagen ?
^ /
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Col. Noytmeervermaecks
Kundy my doen, indien u 1. het niet verveelde*
Dan datge een deuntje op dit fcharmaytje fpeelde ,
Sefeggendathet va n 'rhautgemaecktis> daerdenSa tir Marfias aen gevik is*
Rem. Ic k fal doen het geen u 1. belieft, dewijl ickbefpeur
dat ui. foomildtis.
Wel dat is kluchtigh, ick blaes dat ick barft, en ick en
kan geen geluyt hoorerr.
Col. Troof t ou met het geficht, al hebdy 't gehoor verlooren,
Alwieoufietfaloordeelen.. fonder hooren , watghy
voor een Speelman zijr.
Rem. Wat Duyvel, hebje mijn fwartgemaeckt ?
Col. A y mijn Vriendc, 't istijt ,
Datge flapen gaet, en ick raed ou wilt gy voortaen d e
Juffers harten winnen,
Söo converfeert, en leert haren handel, foo kendy hare
finnen.
Rem. Caronj e dat fouje my te veuren gefeyd hebben, wat
bruyt mejou* jou Brabandtfche Hoer.
Col. Wat fchorto u t e hoeren, fegheen s ghy onbeleefde
Boer,
Laetop een ander rijdt eerlijcke dochters met vreeden ,
en gaet ouwes wegen.
Rem. ' t Is wel Vareken, ha d ick jou hier, ick wed ick fou
jou oock te deegen
Wijsmaecken, laetlosdebruy , ic k wil dieMot-huy f
aen boort,
Col. Al recht roij n vrind, maeck vry ou gefchut klaer J ick
open vaft mijn poort.
Rem. Si e dat fou deur joubackhuysgaen, jouTovenaer fter, kon ick jou maer veroveren.
Col. DatliegbdydatickeenTovernacrfterben : maer dit
venfter kan toveren >
B 3
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Dat felou lcugenachtigh maacken, fny nou vry toe > en
fiet da t ghy u beft doet.
Rem, Hierjo u hoer, kom beneden, hebje het hart wel in
jouvleysenbloet.
Ron. Wel hoe Heerfchip > hoe raesje dus, wat iffer acn gelegen,
Benjefwartgemaeckt, datsniet , j e kunt het haeft weer
of veegen.
Knip. A y Heerfchi p tie r jou fo o ma l nie t > vondje d e
Wacht fe fchovenje mee.
laf. A y Rcmmert-Oom,ay lieve houtogjeruft, e n weeft
togh te vree.
Rem. So u ick te vreeden wefen»wat bruy mejou luy, ick
wil mijn revenfy foecken.
Knip. Ic k bidje bedaer mijn goede man, al dit fchelden, al
dit vloeckcn ,
Is toch nergens veur.
Rem. J e weet niet watje fcgt.
Knip. lek weer het wel, was ick als jy ick riep haer voor het
recht.
Rem. Pit' s goetKnipperdolling, e n MeeftcrRonfifox ,
ja wel het fchij oen dromen,
Had ick noulannetj e Smickbuylsloogh , enTjemke s
fiep ' t fou men wel te pas komen,
Rtn. Ko m Heerfchop gaenwe eer men jou verraft ,
Je üet'e r uy c als deÖuyvel, 'tistijdtdatmenjouwa t
af walt,
Jiiiiocaet en Jannetje Smickbuyh > Tjemke en
Gerbrich uyt.
Jan. Goede n dag mijn Heer Advocaet, 't is heel wel, wy
fullen jou raet in acht nemen,
Gut krijgh t hem de Schout in de neus, hy fel hem foo
onfachtneemen.
Mv.
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Mv. Doetfoo , e n komt mij n flus eens fegge n wa t de
Rechters hem hebben gefey t,
lek wedt h y fe l da n we l hooren wat het te feggen is te
ftooten op de veur- deur van een foece mey t,
Nou ickg a wedero m naerhuys , e n neemt toch mijn
raetwelinacht:
Want daer en is geen flimmer ti jdt verquift alsdat men
over die (aeck al te lang wacht.
Jan- ' k We d f y brenge n he m nae r de Bocyen toe, die
overgeve Guy t,
Ik meen Meefter Hans de Haerlemmer Leertouwer fel
hem die Bufrèlfe-huy t
T e degen touv e n, en bereyen.
Gerb. Dats recht mijn Moer.
Jan. Si e daer komt hyaen.
Gerb, Nie t waer ,'t is Dirckje Drol fijn broer,
'k Mee n droncke Gerïitj e he t Procureurtj e va n qu a
faecken,
Daer hebben wy fes fchellingen van confultafy gel d gegeven > wat mochten wy maecken,
Deefe maa fou ons wel foo vee l raedtsgegeven hebben
voor een half mutsje brandewijn , of een pijnrje
bier.
Ger. Wel Gerbrechje buur, ouwe kennis, wat doeje hier?
Trouwe je meught feggen wat roert hetjou, of wat letje
te vragen.
Gerb. Defe dochter isgeweldt gefchiedt, en daer willenwe
over klagen.
Ger, H y heeftfe niet verkracht deynck ick.
Gerb. Neen h y tochnie t : maer hy.lie p met voete n op
haerdeur,
Verkrachten daer had hy geen noo d van , daer was een
eyeken fchut veur.
Ger. Mae r wie is toch defe haen, fegh is hy oock van mij n
kennis ?

B4

Soo

14
K L U C H T
Soo bid ick veur hem > dat jy luy geea fchenois
Hem aen doet, wie iffet ?
Gerb. Wie fou't wefen , Remmer t Lubberfz . heef t dit
werckfoo mooytjesgeklaert ,
Ger. Dat docht ick wel, dat mal by puur mal was vergaert:
Maer wat hebje nou met hem in de fin?
Gerb* Da t kan jy lichtelijck overwegen.
Hem aenklagen yan kracht en geweldt, op dat hem de
beul de fchouwers wat mach veegen.
Ger. Byloadats te hart geprotefteert J ay Vry fterhoe benjefoo wreed van aert,
Deynckje niet dat het je confcientie wroegen fel.
Tjem. Oc h Jannetje ick vind'er my ia befwacrt.
Mijn gemoed vermach hetniet .
Gerb. Ho e benje dus ongalijck.
Tjem. Ic k bin mijn leven niet veur de Heeren geweefb en
kom ick'er nou veur, ick weet dat ick foo quab'jk
Sel worden dat ick daer heene ftort.
Gerb. Wa t een praet,
Je hebt'ergeen noodt van Tjemk e buur , kom my n
moer,, ick weet raedt,
Wy feilen eeril een foopj en Genever gaen drincken, en
dat fel aide befchaemtheyt ftelpen.
Ger. Tutjtutjgee n onkoften,ic k weet een ander remedie
omje te helpen,
Siedaer, alsjeveurde n Rechter komt, fo o fnuyft hie r
een beetje van, foo de befchaemtheyt niet wegh
gaer,
En fooje nietfoo ftout als de Drommel wordt, en klappen fuk als een Advocaet,
Sou wil ick myn hals verbeuren, want ick gebruyck het
altydt onder 't pleyten^ myn goede Gierrje.
Gerb. Myn naem is Gerbrcch, maer dat is even eens, geef
ons ekk wat in een Pampiertje .
Gw.Sie daer hebje wat,maer bewaert het als Bagyne-koek.
Gerb.
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Gtrb. Wybedaacke n jou hartelijck Sinjeur Gerarduj.
Remmert en Jafpertjen.
Rem. J a hier vind ick de rechte man die ick foeck ,
Wie drommel is daer by hem, dat moet ick eens beloeren,
Al e keeken, Iannetje en Tjemke, hier jou overgeven
vertwyfelde Hoeren ,
Sta vaft den bruy, nou feljer of hebben al was Belfebuy k
jouBefteyaer.
Ion. Da t leggen wy in kennis, dat zelje rouwen,
Jannetje, Tjemke, en Gerbrech binx.
Ger. WelRem-oom watfalditwefen , go e Man hou jou
gemack fegh ick , bedaer.
Rem. S y hebben my bedrogen.
Ger. Beklaegtfe voor de Heeren:
Wat hebben fy jou gedaen ?
Rem. d'EenbegootmymetPis,end'anderging my met
Ziep befmeeren ,
En dan was'e r noc h een Brabantf e Hoe r die maeckt e
my foo fwart als de Droes,
Trouwen rek heb haer mee voor 't Recht ontboon, gut
de kop is my foo kroes
Dat ick wel plockhayren zou willen, hoe poeken fal ick
my beft aen tieren
Als ick op's Heeren deel kom.
Ger. Wel jy moet jou felven beft beftieren ,
Rem. Wif t ick maer wat raedt voor d'oploopentheyt.
Ger. Si e daer mijn goede man,
Neemjyditbusjenals j y voor de n Rechte r komt , e n
fnuy ft'er altemet een rey san ,
Datwy Procureur s defe remedi e nie t gebruyektew y
fouden altemet plockharen:
Siedaer, neem jy het op myn woordt.
B f Rem-
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JfrsB.Hou waer Italiaenfche Waerfegger, daer is eea vacn,
lek fel jou 't Doosje wel weer befchicken : kom lafpertjelaetonsgaen. b'mn.
Ger. Ickgeloo f vaftelijc k /datvoo r dees rijdt geen van
beyden het proces fallen verliefen.
Dat fel een fchoon pleydoy wefen wanneerf e elck om 't
feerfte beginnen te fniefen.
Colijntje uyt.
Col. Met verlof dat ick u lieden vraegh, weet ulieden my
niet te recommanderen aen een goet Procureur?
Ger. Heef t mijn IUÓTOUW een van doen» ic k ben van dat
ampt om u te dienen, fie hier jou Serviteur:
Wat is de quefti Iuffrouw ?
Col. Datfalickouverhalen :
Nu te nacht heeft ee n vremde Quidam voor mijn venfterleggen malen ,
Seggende dat by op my verlieft was , en kick heb hem
naueens gcfien,
En om dat kick hem wat fwart gemaeckt heb, doet hy
my voor den Rechter ontbien;
N u wilde kick ou lieden gevraegt hebben o f hier oock
fwarigheytuyt ontflaen foude.
Ger. Mae r Iuflter, wat is het voor een fnaeck ?
Col, Myn Heer het was een oude en mikanikeVent, h y
hay een hooge Hoed,
EenWambays met een timp^een knorrepot.
Ger. Gansbloedt !
D t ó Rem geweeft: neen Juffrouw,wilt niet fthromen,
Ick ftajou borgh voor al de fwarighcydt die'cr af mocht
komen,
Gelieft Me-juffrouw mee te gaen ? Ick heb dat werekje
'foo mooy gewracht,
Dat hy wel te deegh vanden Rechter fa l worden uytgelacht.
Col.
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Cth Gh y looft het in der waerheytfco.
Ger. Ghykontfoo'tü belieft , het felfs aenfchouwen.
Col. Soogae kick mede, e n fal my op ugoede gratie vertrouwen, bomen.
Schout en Floris de Steeboo.
Schout. GaFlorisjickbengereet , e n roep de partyen binnen.
Flor. Jannetj e Smickbuyls, Remmen Lubbertfz. en KolijnePottiers.
Remmert alfniefende uyt> Jannetje, Tjemkeen Gerbrech
fniefen oock. Droveke Gerritje en Coltjntje mede nyt.
Rem. Met verlof Heerfchop, holla ! ick i'oum e foowel
verfinnen.
Schout. Wi e is hier de aenklager ?
Jan. le k mijn Heer j
Defe Remmert heeft mijn gewclt gedaen.
Rem. Onwaerachtigh, maerdeufeMcer
Die het . . .
Schout. Wathetf e
Rem. Gans lichters is dat fniefen!
Mijn reputatie.
Schout. Wa t reputatie ?
Rem. Eer'oosdoen verliefen.
Jan. Da t ontken ick, maerhy heeft . . .
Schout. Wa t he t dit fniefen t e beduyen ? fpreec k uytj e
mondt.
Jan. Hie r zij n mij n getuygen.
Gerb. Jadieeer-vergeetenhondt . . .
Schout. Wa t is hier te honden ?
Tjem. Maer in der waerheyt mijn Heer hy heeft . . .
Schout. Wa t heeft hy gedaen ?
Hier
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Hier beg'naunfi tefniefen datfe naufpreken komende Schout
wort quaet engaet wecb, en beginnen altemaelop
droncke Gerritje in te vallen.
Schout. Benick hier met gecken gcbruy t: kom Floris laet
onsgaen.
Rem. AymynHeer , noch maer een woordt
Schout, bteeckjedenDraeckmitmijn, vlucxlaeimylos ,
ick wil voort. tinn.
Gtr. KomIufftouwlaetonsgaen , ickforgh' t fe l hier op
't landt weycn.
Gerb, Hierjoueer-vcrgeetehont , hie r jou droncke Gerritje, meen jy fo te fcheyen:
Kom Iannetje helpme, foo Tj emke, bonft hem op fijn
fack.
'Rem. Hier jou Brabahdfe Karonje, kom hier jou eer-vergeeten pack.
Syjlaen malkander tuacter en hof en binnen.
'Droncke Gerritje "meer alleen uyt.
Droncke Ger. Da t fpulletjehad ic k gerockent,wat dunckje
mocht het niet paffeeren ?
'k Wed ick morgen een paer blacuwe oogen fel hebben,
de duycker is dat af- fmeeren,
Ik mis wel drie of vier handen vol hayrs uyt mij n hooft ,
en mijn halve baert,
Trouwe, fulck fpeelen gaen is met recht wel een Bilfla g
waert.
U Y T .

