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zingt y

een kittig haantje,
't niet over tyd dat ik uit vryen peur ?
BenEnIkikisbenniet
zo blank, gcly k een Zwaantje,

En dat is der vrouwen kleur:
Want zy graag wat blanks trouwen»
Ofzouwenze lieve r van wat langs houwen?
Ëh ik ben de kortfte niet ,
Maar wel zo wakker als je ziet.
Daar komt myn Engel, ik tree 'er zo regelrecht riae
toe, ee r datze my ontvlied.
TWEDE TOONÉEL

.

K R E L I S , ELSJE *

Myn diefje ,

A a My

n
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Myn zuikerde pry,
Myfl bekje , bis.
Hoe trekje,
Zo haastig voorby?
Ei laaten ,
Wy praate n
Een weinig in *t groen,
Gelyk wy plegten voor deuzen t e doen.
Myn liefje, my n diefje, enz .
ELSJE.

Ik kan het niet wachten, ei , Kreelis laat my gaen.
KREELIS.

Zoet, fchelmpje , wiltmyhooren ;
Of kom ik jou 20 vreemd te vooren?
Voor alles ben ik nie t te kort.
ELSJE.

Het is een praatje dat je fchort.

Ritornel.
De Vryers zyn gewoon de Meisjes fteedste Vryen,
Met opgepronkte kout,
Maar als men is getrouwd,
Ontdekt men, ontdektmen eerst hun fchelmeryen,
Die groote brand is haast gefmoord.
KREELIS.

Neen, neen , my n bakkes je dat elk bekoord.
Ik zei je eeuwig vierig vryen,
Ik zei je alles geven wat een jeugdig hart vermaekt,
Je zelt al eeten wat je fmaekt,
Ik zei je zo veel zoentje s geeven.
Als je van je leeven,
Ooit van iemant hebt gehad,
En noch iets finaekelyks, en noch iets fmaekelyks
boven dat,
Myn zoete bekje, rae d eens wat?
Ritornel.
ELSJE.

' kCeloofjy hebt hetuit een boek gefchreven, bis.
Maar

KLORISE N ROOSJE.
Maar oprechte trouw noch eer, bis.
Vind men by geen jongmans meer, bis.
Zy noemen ons haar Jeeven;
Zy heffen ons ten hemel toe,
Maar ?yn ons ten eerften moê, bis.
Als wy onze trouw haar geeven, bis.

5

KR E E LIS.

Dat zelje van my nooit niet zien,
Lieflte Zusje,
,Hocgfte Lusje ,
'k Zei jou altyd dienen op. myn kniên.
ELSJE.

Dees eer voegt maar alleen Godinnen.
KREELIS.

Ik ken geen ander als jou op aard,
Gy zyt dees eer alleenig waard.
ELSJE.

Het fchort gewis jou in de zinnen,
Of lees jy.boekjes van de min,
Dat jy zo hoffelyk kunt praat en?
Maar ik moet gaan.
KREELIS.

Hou ftant, mynEngodin,
Wou jy my zo verlaaten9
Ik zie je wel, i k zie je wel;
Al loop je noch zo fnel
Je zelt me niet ontvliegen,
Dat leevend zoet,
Zo vol van gloed,
Dat ken je niet bedekken.
DERDE TOONEEL
KREELIS

zingt voort.

.

had niet gedacht dat zyzohaaftig
Ze is weg,zou' kvertrekken.
A3
He-
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Helaas! wat heeft eenvrouw al kracht op ons geMaarteatonsdeuzefmartverzachten, (moed .
Met den alderbesten Wyn»
Die gewasfen is aan denRhy».
Vreugde geeft ons nieuwe -krachten»
Laat ons deeze fmart verzachten ,
Met den alderbesten Wyn f
Die gewaden is aan den Rhyn.
Maar ginter zie ik Tomas konten
Met Piet er nel, ditpa d gènoomen.
Om haar niet in den -weg te zyn.
VIERDE TOONEEL

.

TOMAS, PIETERKEI *

P

TOMAS.

zeg als noch, 't zyn vreeinde zaaken,
Zo ras een Huwelyk t e maaken.
Nu ons Kloor den Bruigom is*
Zei 't noodig zyn, dat wy den Dis
Hiel wel veurzien van alle dingen.
CJants bloed !\ hoe wil dut volkje fpringen i
Want'Roosje is een zoete meid;
Ik heb ook heur genegendheid
Al lang befpeurd an onze jongen.
P I E T ER NEL.

Dat loof ik wel* zy danften, -zongCn',
Den hielen dag, da n hier, da n daar,
Daar 't Zelfchop maar was by mekaêr.
Vaêr, no u begin ik eerst te feeven;
Wyl onzen Zeun hem heeft hegeeven
In de echt met Roosje, ' t is zo zoet!
Ik voel verheuging in men bloed.
TOMAS,

Jawel, moe r Jarts, i k wil je zweeren.
Pat, z o ik niet was in mya kleéren,

Ik
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Ik zeg niet veul.... Maar nu, wa t raad?
e weet nu hoe 't me t Elsje ftaat,
ïn Krelis - hy zei daadlyk kootnen.
Nu diend den tyd wel waargenoomen
Om haar te nooden op het feest .

{

PIETERNEL.

Daar heb ik lang al by eweest.
Zv zullen ook met lang wegblyven.
Wat zullen wy nou vreugd bedryven!
Myn hart luikt op, i k weet niet hoe!
O je! Wa t ben ik wél te moe!
Ik heb Manfette ook ftraksgefproökén
Met Teeuwis, ' t is al zo beftooken,
Dat zy de Bruid, h y Bruigom is,
Zy koomen ftraksme aan den dis,
Om ons gezelfchop by te woonen.
To MAS.
Maar, Moer , ho e hlooze jou de koouen!
Je lykt verjongt nae dat het blykt.
't Schynt hoe men oog jou meer bekykt
Hoe dat myn hart meer fchynt te fpringen.
PIETERNEL.

Ai, kom , we g met die malle dingen.
Kom, repjemaar , watftaaje ? hoe !
Ik weet zo waar niet wat ik doe.
To MAS.
Nou kom, a l lang genoeg te (happen,
Ik zei de kannen vol gaan tappen,
Haal jy de tafel voor den dag,
Enftoelen; Pietje , wa t "hoe" mag
Je hier noch langer ftaante maaien?
Zy koomen, wil den Dis uit haaien,
'k Loop om de borden; fa , "kom ras.
A4
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VYFDE TOONEEL

.

Kloris, Roosje, Man/Me, Teetewis, Pieterne^
sy dekken de Tafel.

Welkom, vrinden , da t ' s recht pas.
Bruigom! wi l je nederzetten
PlETERNEL.

Met uw Bruid; e n jy Manfette,
Met Teeuwis, hie r an deand'rezy.
Jawel! jawel ! watbinikbly !
Nou moet Kreelis hier noch weezen
Met zyn mooi Elsje uitgeleezen,
Zie zo dan is pns Zelfchop klaar,
Want zy maaken beide een paar.
K L O R I S , tegens Roosje.
Och!, Roosje lief, 1c zei jou zo,eeren,
En doen in alles jou begeeren.
Ja, ' s morgens vroeg en 's aevonds laat
Zei ik jon dienen.
ROOSJE.

Wat een praat,
Maak jy maar jou woord te houwen,
En dat ik op jou mag vertrouwen.
Dan bin ik tot jou dienst, e n jy
Krygt alle dingen dan van my.
KLORIS.

Ik zei je, n a d,at eerftenachtje,
Dangeeven.... Hoe. ' wat' s dit! wellachtje ?
Een zilvre beugeltas, ee n ring,
En dan noch zo een ander ding,
Hoehietmpn dat... . gant s clleweeken!
Een hairnaald om in 't hoofd te tteeken.
Je zelt al hebben wat jé wilt.
PIETERNEL.

Kom, kom , da t is maar tyd verfpild,

Mee

K L O R I S E N R O O S J E.
Met zo te kallen^ waa r blyft Elsj e
MetKrelis? wat , da t olyk pelsje
Blyft z o lang weg; a l ons pleifier
Zou niet veulzyn, kwamz y niet hier i
Zy kan mooi danfen e n mooi zingen
Met Krelis; ' t i s te wonderlingen,
Zo als zy paffen by mekaêr!
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Manfette, 'kwee t niet , ' k word zo raer,
Och! mogt ik jou een zoentje geeven ,
Geen blyder dag van al myn leeven.
MANSETTE.

Wel, Teeuw , kedaar , gaevr y jou gang,
Zoen jy vry a l je leeven lang,
Het zei me zeeper niet verveelen,
Jy bent hiel raer i n alle deelen.
TBEUWIS.

Wel dan noch eens daarop gekuft.
ZESDE TOONEEL

.

Pieternel, Roosje, Kloris, Teeuwis, Manfette*
Thomas, ftruikeletidemetde Tafelborden,
die over het Tbontet rollen.
yX7 PlETERNEL

.

W el , Man , hei ! wel,-dat 's verbrast,
Je zoud de vreugd hier wel verknollen.
Wel laat jy al de borden rollen?
TOMAS.

Wees maar gerust, vree s nergens veur.
Het gaat nu'met de Bruiloft deur.
Wat fcheelt 'e,r noch an onze zaaken?
Heb jy nu alles klaar gaan maaken ?
Ho! welkom , vrinden , welkom , al.
Wat, wat ! me t die verbrufte val
Had ik» kedaar , fchie r zelf vergeeten',"
A5
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Om jou lui wellekom te beeten.
PlitERNEW

Dat zei zo naauw niet komen ; Vtar ;
Was nou ma» *t volkje bv mekaêr.
ToMts.
Laat zien, wie moet 'er aouw noch weezen?
Ja, Kree l en Elsje.
TEEUWIS.

Zy zyn deezen
Laan in egafflt, e n zullen hier
Zo aanftonds weezen, 'k had het fchier
Verzuimd te zeggen.
TOMAS.

As zy maar koomen.

Niemendallen,

TEEUWIS.

Met dat vallen,
Kon jy jou hebben zeer «daan.
TOMAS.

'k Had dan zo haast niet op eflaan.
PIETERNEL.

Ja» ja , z y zullen wel haast komen.
TOMAS.

Daar zien ik ze al deur deeze hoornen.
Ze fchynen byfte r wel te vreên,
Ik zei 'er te gemoed gaan treên.
P*ETE-R,NE&..

Daar zyn ze.
ZEVENDE TOONEEL

.

Kr«Us, Elfje, Tomas, Pieternel, Kloris, Roosje,
Teitnois, Manfette.
W KREEI.IS

.

'k W enfe b je ffcam d e zeegen.

ELS-

K L O K I S te« R O O S J E . u
EUSJÈ.

Ik ook, daar heb jfe nou niet teegen,
Ik wenfch zo veel ik wenfchen mag»
Dat zy te faameft al den dag,
Li vreugden vrolykheidmagleeven.
Dat hoop ik» wil den Hemel geeven.
T o MAS .

Wel nouw, da t ken tot zo ver toe.
Maar, Elsje , be n je ook noch niet moê.
Om Kreelis langer op te houwen?
ELSJE.

O ja, w y zullen t'faamen trouwen.
Hyhet myn jawoord alleweg.
PIET'ERNEX.

Wel! wa t een vreugd! jawel, i k zeg!
KREELIS.

Ik dank je, fchoon e e n uit geleezen,
Ik zei je fta£ggedienftig weezen»
In alles wat je hebt van doen;
Stae toe, da t ik je daarop zoen.
TOMAS.

Kom, no n an 't eeten en an 't fmullen ^
Al 't zoenen kan den darm niet vullen.
Kom, fchen k de glaaeen vol met wyn,
En laat ons lustig vrolyk zyn.
Aide Vrienden gaan. nevens de Bruid en Brui*
degom, aan de Tafel zitten, terwyl *<r
een Boeredeun ge/peeld w$rd.
ROOSJE.

Wie bf 'no u Yeerfte zal beginnen?
Ensj«.
Mahiette 't eerst .
MASSETTE.

^ He b niet veel binnen.
Wacht

ia D E B R U I L O F T v A H
Wacht noch een beetje, Elsj e 't eerst ,
En dan dans- ik met haar om 't zeerst.
Ec SJE.
Kom, Kreel , genoe g met al dat kallen,
Wy kunnen (baks weer an gaan vallen.
KB.EEC.IS, zingt.
Goeden aevond, my n zoete troosje;
Myn zuikerdoosje \
Nou eens gekust, w y zyn alleen;
\ Ma g jou fchoonheid heel wel lyen,
En al myn vryen
Dat is rm jou, e n anders geen.
Myn liefje, my n diefje, my n hondje, myn fc hat,
*k Zweer je by 't bont van Lubbert Oums kat.
Enoch! och! och ! da t ik je reis had, bis.
Eu SJE, zingt.
Wel, wa t praat die vryer aerdig!
-En }y bent waerdig
Een meisje, di e het maar wil doen.
'k Loof je zoud me wel licht bekooren,
Naeikkan hooren ,
Jy fchynt me zo geweldig groen*
Jv zegt het zo geertig, zo aerdig, z o raer,
'k' Wenfch jou de Bruigom al binnen het Jaer.
Enoch! och! oeh! mynzuikerdevaêr , bis.
KREELIS, zingt.
Wel, my n alderliéffte Briudje ,
Myn malle guitje,
Daar is myn hand, ontvan g myn trouw;
Dan zo zweer ik zelje weezen,
Mynuitgeleezen,
Myn ejge zelve; ja, myn vrouw.
Maar zeg het "wat haaftig, e n maek me niet bang-,
Zo zing ik van vreugde de vrolyke zang.
Maar och! och! och! je wacht me zo lang. bis.
Eu SJE, zingt.
't Is wel, i k zal 't myn besje vraagen,
't Is
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't Is licht t e waagen,
En kom dan morgen o m befcheid ,
Dan zei ik het jou al verbaaten,
En gaa n vertaaien
Wat dat my n besje heeft gezeid .
Maar 'k zorg zy is 'er niet wel toegezind ;
Praat i k van trouwen, z o zeid ze: my n kind*
Enoch! och! och ! zi e wat je begint, bis.
Kreeli'y zingt.
Wel, my n alderzoettte liefje ,
Myn hooning diefje »
Gae by jou Besje met fktfóen ,
Dan ze i je haar oude koude zinnen
Wel haas t verwinnen.
En zeggen wa t jou ftaat te doen. •
Dan ben ik de Bruigom e n jy bent de Bruid »
Haal een Notaris die 't huwely k fluit,
Enoch! och! och ! my n vryenis uit, bis.
Roosje.
Kom, Kloris , lusti g als een man,
Nou jy, e n ik, j y moet 'er an.
Kloris.
Welaan, i k ben 'er meê te vreeden»
Zo ken men onzen tyd befteeden .
Kloris en Roosje danfen.
Tomas na V danfcn*
Zie, zo ! z o moet men Bruiloft houwen ,
't h ee n pleifier o m dus te trouwen.
Nu lustig, Kreel , ga e wéér jou gang.
t Gaat wel, my duurd het nie t te lang .
Kreelis zingt met Elsje.
Al die niet meugen,
O vrolyke Baas!
Die lekker e teugen,
Zyn fuffent o f dwaas!
Uw Kannen te leegen,
Uw Glaazen te velgen,
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Dat's 'teenigfte goed,
Dat's ' t eemgfte zoet.
Komt, laat onsdan Bachus met danfen begroeten.!
De vreugd, d e vreugd,
Die fpringt van de kop in de voeten.
Elsje en Roosje danfen.
Kloris na'/ danfen.
Kom, Toma s Vaêr, noumoe t jy danfen»
Met Pietje, * k zal terwyl wat fchranfen .
Tomas.
Kom, geef my eerst een glas met wyn:
Speul op een Deun van Jakkelyn.
Na 't danfen.
Ziezo* Moêrjans , gantichelleweeken !
't Was tyd, my n beenen die bezweekenj
Had deuzen dans noch lang eduurd,
Zo had ik haest myn kwast efchuurd.
htetcrnel na V danfen.
Nou moet men eens de Bruid bedenken.
En haar wat in heur Huisraadt ichecken»
Daar is een Leepel met een Kom.
Tomas.
Ziedaar, daa r heb je, Bruidegom »
Een Pispot, o m je blaas'te leegen.
Manfette.
Daar is een Luur, o m 't Kind te veegen,
Als jy hét hebt.
Ebje.
Houwaar, nee m an,
Daar is een Peeperdoos, goeman .
Teeicis.

'k Heb ook een Tang, ee n Schop , eea Heugel,
EenBeuzem, e n een Asfche-vleugel.
Roosje.
Wel zo, z o raakt'ons Huisraad klaer.
Ik dank je, vrienden ? allegaêr .
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Pieternel
Myn kynd, wat.konj e meer begeeren?
Tantes.
*k Schenk haa r een bed met [varkens veeren»
Wel hoe, wat' ? dat? we l lachje, aar ?
't Is maklyk, want het ftuiftniet var.
Kreelis.
Zie, Bruigom , wa t ik jou kom fchenken,
Daar gy me altyd kunt aan gedenken.
Zingt:
Ik heb een Eendje e n een Waardjc,
Dat 's een paartje,
En een hondje e n een kat-.
En een hennetje, e n een haantje,
En een kraantje,
Om te fteekenin het vat.
Spreekt,
Als jy bier in komt te leggen.
Kloris.
Ja, ja , ' k verftae wat jy wik zeggen*
Tunes.
Dat he b je wonder wel cklaerd;
Ja, Kreelis , ' k aeg dat het zyn aard.
Nou eens de Glaazen vol efchonken,
En op dat deuntje braaf gedronken.
Kedaar, da t gaat je nae je gat.
PtiterML
Och! Man , j e drink t je noch wel zat.
Tomes.
paar is nou niet veul aan geleegen,
Ik heb een Jyf da t kan 'er teegen.
Te Zal zuipen dat myn wambe* fcheurd;
Het valt me daeglyks nie t te beurd.
Pieternel.
Kom, Jongens , no u al t'faam aan 't fpringen.
^et an cen kant al deuze dincen,
KIe
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Kloris.
Daar ben ik meê te vreên, beget .
*kGaê me: myn Bruid dan voort nae bed.
D
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Hier word een Ballet van V heel Gczelfchdp
gedanst.
Z A N G ;
I.

Wat is ons al vreugd gegeeven,
In '/ vermaaklyk Buitenleeven? bis.
*s Is zoo aardig, V is zoo zoet,
utiles vaat den Landman doet* bis.
2.

Hy verheugd zich onder V lommer
Van't Geboomd , en vreest geen kommer; bis.
Niemant weet bier van verdriet,
Hooftfcbe Staatzucht kwek ons niet. bis,

3Al deez* liefelyke. St reeken,
V Ruisfeben van dees' klaart Beeken, bih
'/ Pluim-Gedkrt, dvtgeeflig kweelt,
*s Landmaat oog en ooren jlreelt. bis.
U I T .

