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VOORBERICHT.

Coster's werken zijn in deze uitgave zoo nauwkeurig mogelijk herdrukt.
Onder aan de bladzijden zijn de varianten aangegeven. Afwijkingen in
de spelling zijn slechts dan opgeteekend , als zij mij om de een of andere
reden van belang schenen te zijn.
Wegens gebrek aan plaats moest de Woordenlijst -- hoewel grootendeels gereed — achterwege blijven en werden de Inleiding en de
Aanteekeningen bekort. De Uitgevers ondervonden in hunne kostbare
onderneming zóó weinig steun , dat zij het niet geraden vonden , het boek
grooter te maken , dan aanvankelijk was vastgesteld.
Op de Brieven van Coster en Nicolaas Fontanus werd mijne aandacht
gevestigd door den Heer J. H. Rossing te Amsterdam , die mij ook de
afgedrukte vellen van zijn werk over Samuel Coster welwillend ten
gebruike afstond. Ik betuig hem hierbij mijnen hartelijken dank.

Dr. R. A. KOLLEWIJN.
Deventer, 25 Dec. '82.

INLEIDING.
.............■••■••••■

Samuel Coster werd den 16e. September 1579 te Amsterdam geboren 1). Zijn vader
was de uit Montfoort afkomstige timmerman Adriaan Lenaertszoon , die beschuldigd
werd van medeplichtigheid aan de beeldstormerij , in 1566 te Amsterdam gepleegd 2).
Voor eene dergelijke beschuldiging bestonden vermoedelijk voldoende redenen. Lenaertsz
toch stond bekend als een fel anti-Katholiek. Hooft vermeldt in een' zijner brieven , 3)
D hoe de doctoor Coster placht te vertellen , dat zeker houten beeldt , gelicht ujt eenighe
Kerk in 't plonderen der zelve t' Amsterdam , ende op 't vuir gelejdt , door eersen Oom
(zoo my verstaet) van D. Coster , zich zelven over ejndt rechtte : doch entlijk vertreden
zijnde met de voet , zich verbranden liet." Niet onwaarschijnlijk is de bedoelde beeldstormer , wiens betrekking tot Dr. Coster den Muider Drost niet duidelijk meer voor
den geest stond , de vader en niet de oom van onzen Samuel geweest. Onder de Amsterdamsche kerken , die in 1566 geplunderd werden , behoorde ook die van het Minderbroeders-klooster , welke tot Gereformeerde kerk werd ingericht , nadat Adriaan Lenaertsz
haar „van gebroken beelden en outers gezuiverd en met stoelen en banken voorzien
hadt." 4) Dezelfde Lenaertsz werd daarop tot koster en doodgraver aangesteld. 5) Toen

echter in het volgende jaar de Katholieken in Amsterdam weer de overhand kregen ,
verliet hij , evenals vele andere Gereformeerden , de stad , trok naar Emden en vatte
het zwaard tegen de Spanjaarden op. Onder Lodewijk van Nassau heeft hij toen „den
slagh van Heiligherlee . . . helpen winnen." 6) Den Gen Juni 1569 werd Lenaertsz ,
„die ... uit Amsterdam geweeken (was) , . . door den Raad der Beroerten gebannen ,
met verbeurdverklaaring van goederen." 7) Hem werd ten laste gelegd , dat hij „de
beelden en altaaren , in de Minderbroeders-Kerke , gebroken" , „de Sectarissen als
gravemaaker gediend , en in de Minderbroeders-Kerke een winkel van nieuwe Psalmboeken gehouden hadt." 8)

') Wat hier wordt medegedeeld van Coster's geboorte , familiebetrekkingen , studie en huwe lijk, is
ontleend aan J, H. Róssing's nog onuitgegeven monographie : Samuel Coster.
-) Wagenaar, Amsterdam (fol. uitg. van 1760-1767) I, 287.
3) P. C. Hooft's Brieven. Uitgeg. door Van Vloten III, 36.
4) Wagenaar t. a. p. I, 290.
5) t. a. p.
6) Hooft's Brieven II, 191.
7) Wagenaar t. a. p. I , 317.
8) t. a. p.
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Den 17en Mei 1571 stierf Lenaertsz' vrouw Jannetjen Jans en kort daarop zijn Benig
overgebleven kind. Reeds den 4en Maart 1572 huwde hij weder en wel met Aeltgen
Jansdochter, weduwe van „de duytsce moeriaen van Amsterdam." Toen in het voorjaar
van 1578 Amsterdam de zijde des Prinsen koos, keerde Lenaertsz uit zijne ballingschap terug en werd hij tot koster in de Oude Kerk aangesteld. In 1580 vatte hij
evenwel zijn vroeger beroep van timmerman weder op. Den bijnaam Koster (of Coster)
bleef hij echter voeren.
Wij hebben reeds vermeld , dat Samuel Adriaanszen Coster in 1579 het levenslicht zag. Van zijne jeugd is ons nagenoeg niets bekend. Hij was lid van de
Rederijkerskamer In Liefde Bloeiende 1 ) en liet zich , nadat zijne ouders gestorven
waren , den 12en Mei 1607 (dus op 27-jarigen leeftijd) te Leiden inschrijven als student in de letteren , met het doel zich later op de medicijnen toe te leggen. Vier
maanden later , den gen Sept. 1 607 , huwde hij met Josina Albrechtsdochter van Beuningen , die in Naaldwijk woonde. Coster promoveerde den 30en April 1610 in de medicijnen en vestigde zich daarop in zijne geboorteplaats , waar h ij weldra tot dokter van
het Gasthuis werd aangesteld. In Amsterdam knoopte hij de betrekkingen met de Oude
Kamer weder aan.
Het bleek weldra , dat er in den Egelantier niet meer de eensgezindheid van vroeger
heerschte. Brederode spreekt in 1615 een krachtig woord van vermaan tot de „Broeders in Liefde Bloeyende." Hij zegt o. a.:
„Ach 1 Camer, Camer ! Ach ! als ick u nu bekijck
Hoe seer zijt ghy Helas ! u selven onghelijck.
V Bloeyende ghedaant , daar ick met plach te brallen ,
Is door 't twisten des tijts , becans en al vervallen .
Die jammerlijke toestand wordt veroorzaakt door
„Dit wraackgoet , dit uytschodt , dees onwetende Buffels" ,
tot welke Brederoo , naar het schijnt , in de eerste plaats Theodoor Rodenburg rekent.
Hij hoopt nog , dat
„.. Campen, Lambert, Hooft, en Samuel sal 't geschil
Wel slechten met voorsicht." 2)
Die hoop werd niet vervuld. Noch aan Samuel Coster , noch aan Hooft , noch
aan een ander is het gelukt , een einde te maken aan de verdeeldheid , of den
„onnutten en ongebondener , die alleene tegens de geregeltheit schoorvoeten" , de
Kamer te doen ruimen.
In 1617 kwam het tot eene scheuring. Met Coster aan het hoofd , scheidden vele
leden (en onder deze de beste) zich af.
Op de Keizersgracht , tusschen de Be erenstraat en de Runstraat , werd nu , geheel of
grootendeels op kosten van Samuel, een erf aangekocht , waarop in korten tijd een
houten gebouw verrees , dat sedert den naam droeg van Coster's Academie , of Eerste
Duitsche Academie.
') In zijne omwerking (1607) van den brief uit „Fiorenza" , aan de „Camer in Liefd' Bloeyende"
spreekt Hooft van „Koster, Vondelen, Breero6 en Victorijn, Die nu al toonen wat z' hier namaals zullen zijn."
2 ) Dit gedicht is o. a. te vinden din ,G. A. Brederoos Nederduytsche Rymen , Rotterdam, 1622.
Zie verder over de onderlinge twisten der leden van de Oude Kamer : Jonckbloet , Gesch. der Nederl.
Letterk. 3e druk, XVII eeuw, Ie deel, bl. 109 vg.

IX

Ret doel
doel,, dat men
men met
met de
de oprichting
oprichting beoogde
beoogde,, was niet
niet alleen
aIleen,, zich
zich aan
aan de
dedichtdichtHet
kunst tetewijden.
wijden. Ook
Ookoude
oudetalen
talen,
wiskunde,, sterrenkunde
sterrenkunde,, muziek
muziek,, dans
dans enz.
enz. zouden
zouden
, wiskunde
beoefend worden.
worden.,)1) Die
slechts voor
voor een
een betrekkelijk
betrekkelijk klein
kleingedeelte
gedeelteververbeoefend
Die plannen
plannen zijn
zijn slechts
de opening
opening hield
hield men
men zich
zich in
inde
deAcademie
Academie bijna
bijna uituitwezenlijkt; want
reeds kort
na de
wezenlijkt;
want reeds
kort na
sluitend
poezie,, voornamelijk
voornamelijk met
drama,, bezig.
bezig.
sluitend met poëzie
met het drama
Evenals
de eigenlijke
eigenlijke Rederijkerskamers
Rederijkerskamers had
Academie ook
ook een
een blazoen
blazoen en
en eene
eene
Evenals de
had de Academie
zinspreuk: een
een bijenkorf
bijenkorf geplaatst
geplaatst bij
bij een
een rozestruik
rozestruik (egelantier)
(egelantier),, met
met het
hetonderschrift
onderschrift
zinspreuk:
Yver
het randschrift
randschrift Fervet
Fervet opus
opus,, redolentque
redolentque thymo
mella. 1617. 22)
Yver en
thymo fragrantia mella.
en het
Coster
den 23en
een contract
contract met
met de
deregenten
regentenvan
vanhet
hetWeeshuis
Weeshuis,
Coster sloot den
1617 een
, 3)
23en Sept. 1617
waarbij
hij aan
aan deze
deze inrichting
inrichtinggedurende
gedurendededezes
zeseerste
eerstejaren
jaren
derde
, envervolgens
vervolgens
waarbij hij
eeneen
derde
, en
de helft
helft der
der„proffijten
"proffijtenvande
vandespeelen
speelen
andere
oeffeningentomende"
comende"afstond.
afstond.Het
Ret
de
en en
andere
oeffeningen
overige
zou hem
hem zelven
zelven ten
tengoede
goedekomen.
komen.
overige zou
Reeds in
in het
het jaar
jaarder
derstichting
stichtingbleek
bleekhet
het,
datdedeAcademie
Academieininden
denstrijd
strijdtusschen
tusschen
Reeds
, dat
en Contra-Remonstranten
Contra-Remonstranten voor
voor eerstgenoemden
eerstgenoemden partij
trok. In
InCoster's
Coster's
Remonstranten en
partij trok.
Remonstranten
treurspelen Iphigenia
Iphigenia en
enPolyxena
Polyxenawerden
werdendedeonverdraagzame
onverdraagzameGomaristische
Gomaristischepredikanpredikanfel gehekeld.
gehekeld. Deze
Deze lieten
lieten daarop
daarop niet
niet na
na,, van
vanden
denkansel
kanselheftig
heftiguituittetevaren
varentegen
tegen
ten fel
Arminianen". 4) Van
Van den
den EerEerden
dokter enenzijne
zijne„queeckplaets
"queeckplaetsvan
vanLibertijnen
LibertijnenenenArminianen".
den dokter
waarden Otto
Otto Badius
Badius getuigde
getuigde Vondel
Vondel (Een
(EenOtter
Otterinin't Bolwerck)
't Bolwerck):
waarden
:
„Het quyl
mongt,,
"Ret
quyl dat
dat loopt
loopt hum
hum uyt
uyt syn
synmongt
Soo
hy d'd'Academie."
Academie."
Soo schelt
schelt hy
)

Bij
schelden lieten
de predikanten
predikanten het
het niet.
niet. Zij
Zij wisten
wisten tetebewerken
bewerken,, dat
datdedeBurgeBurgeBij schelden
lieten de
meesters
zich met
met de
de zaak
zaakbemoeiden
bemoeiden en
enCoster
Costervermaanden.
vermaanden.Het
Hetschijnt
schijntzelfs
zelfs,
datzijzij
meesters zich
, dat
de
zaak zóó
zoo ver
verwisten
wistente drijven
te drijven,
Coster
zich
genoodzaaktzag
zag,
Academie
de zaak
, datdat
Coster
zich
genoodzaakt
, dedeAcademie
Zooveel is
minste zeker,
zeker, dat
dathij
hijafstand
afstand
geheel
Weeshuis over
over te
te doen.
doen. 5) Zooveel
geheel aan
aan het Weeshuis
is ten minste
de hem
hem toekomende
toekomende baten
baten,, en
enininden
denzomer
zomervan
van
1622
gebouw„De
"DeDuytDuytdeed van de
deed
1622
hethet
gebouw
6)
de Regenten
Regenten van
van het
hetWeeshuis
Weeshuisverkocht.
verkocht. 6)
sche
Akademie" aan de
sche Akademie"
1620isishet
het
laatste
tooneelstuk
(Niemant
Ghenoemt,
NiemantGheblameert)
Gheblameert) van
van
In 1620
laatste
tooneelstuk
(Niemant
Ghenoemt
, Niemant
Coster verschenen.
Coster
verschenen. In 1648 evenwel,
viering van
vanden
denMunsterschen
Munsterschenvrede
vrede,
werden
evenwel , ter viering
, werden
nog een
een zestal
zestal Vertooningen
Vertooningen door
door hem
hem „toegesteld."
"toegesteld. ~ Langen
Langen tijd
tijd beeft
men gemeend,
gemeend,
beeft men
nog
na '48
'48zou
zouzijn
zijngestorven.
gestorven. 77)) Uit
Uit een
een lofdicht
lofdicht van
van Vondel
Vondel blijkt evenevendat Coster
Coster kort
kort na
weI,, dat
wel
"Befaemde
en wonderlijck
wonderlijck ervaren
ervaren,
„Befaemde Koster,
Koster , out en
,
.• ....'t 't
Gasthuistrouw
trouwbediende
bediende een
eenryryvan
vanvijftich
vijftichjaeren.
jaeren. 8)
Gasthuis
Van
Lennep en
enaanvankelijk
aanvankelijk ook
ookJonckbloet
J onckbluethebben
hebben gemeend,
gemeend, dat
dat dit
ditgedicht
gedichtin
in
Van Lennep
') Zie
Zie C.
C.N.
N.Wybrands,
Wybrands,Het
RetAmsterd.
Amsterd.Tooneel
Tooneel van
van1617-1772,
1617-1772,
41.-- -TaalTaal-enLetterhode,
bl.hI.
4040
enen
41.
en Letterbode,
hI. 167.
167.
VI (1875)
(1875),, bl.
2)
2) Jonckbloet
Jonckbloet vergist
in zijne
zijne beschrijving
beschrijving van
van het
het blazoen
blazoen der Academie
Academic (t.
p. 146)
146)
vergist zicb,
zich , als
als hij
hij in
(t. a. p.
de bijenkorf
bijenkorf door
door een
eenschildpad
scbildpadgedragen
gedragen wordt.
wordt.Eerst
Eerst
wanneerdedeAcademie
Academie en
ende
de
vermeldt,
vermeldt , dat
dat de
wanneer
Egelantier vereenigd
vereenigd zijn
zijn tot
totde
dekamer
kamerDoor
DoorIJver
IJverininLiefde
LiefdeBloeiende
Bloeiende,
verschijntdedeschildpad
schild padonder
onder
Egelantier
, verschijnt
bijenkorf.
den bijenkorf.
3)
Wybrands t.t. a.
p. 36.
36.
3) Wybrands
a. p.
4)
4) Zoo
H.Gallée
Gallee,, Academie
Academie en
(Utrecht,1878),
1878),bl.
bl.1919vg.
vg.
Zoo over
over deze
deze twisten Dr. J. H.
en Kerkeraad
Kerkeraad1617-1632
1617-1632 (Utrecht,
5) Vgl.
VgI. JonckbloAt
p. bl.
bl. 185
185 en
en 186.
186.
.
5)
Jonckbloett.t. a.
a. p.
6) Vgl.
Vgl. Wybrands
bl. 225
225 en
en 226.
226.
6)
Wybrandst.t. a.a. p. bl.
7)
i) Zie
b. v.
v. Paquot
Paquot,, (Mémoires.
(Memoires. Louvain
Lonvain,, 1768)
1768),, die
dievermeldt
vermeldt,, dat
datCoster
Costergeboren
geborenwerd
werd'„vers
'"vers l'an
Zie b.
Pan
1580 ou 1590/1 en stierf livers Ie milien dn siecie suivant./1
1580ou9"enstirf,vlmudècesivant.
8)
Van Lennep's
Lennep's'uitgave
van Vondel
Vondel,, IV, 7.
7.
8) Van
✓ uitgave van

X

1640 moest worden gesteld en dat vijftich jaeren veranderd diende te worden in dertich jaeren. Die onderstelling was evenwel onjuist. ') Nemen wij aan , dat Coster terstond na zijne promotie (1610) dokter van het Gasthuis geworden is , dan kan Vondels
lofdicht van niet vroeger dan 1660 dagteekenen. 2 Blijkt uit Coster 's dichtregelen op
het verkiezen van Jacob Van Wassenaar „tot L. Ammiraal van Holland , etc. ," dat
het dichterlijk vuur van onzen dokter in 1653 nog niet was uitgedoofd , wij weten
thans ook , dat op den 18" December 1655 Joan Deyman „op verzoek van Dr. Samuel
Coster tot diens adsistentie als dokter in het gasthuis" werd aangenomen , en dat
Coster „den 6 April 1662 emeritus werd." 3
Coster was toen twee en tachtig jaar oud. De onderstelling , dat hij niet lang daarna
gestorven is , zal dus wel niet al te gewaagd zijn. Zeker weten we — en al wisten wij
het niet , wij zouden het veilig kunnen aannemen — dat Vondel Coster heeft overleefd.
Als Antonides van der Goes in zijne „Uitvaert van den Heere Joost van den Vondel"
beschrijft , hoe deze na zijn verscheiden „het zalig zielenvolt" intreedt , zegt hij :
)

)

„Zijn tijtgenoten , hier vergaert aen alle kant ,
Omhelzen hem, en elk reikt hem de rechterhant.
Men ziet'er Spiegel weér zijn' ouden vrient ontmoeten ,
Met Roemer, en verheugt van Mander hem begroeten,
Met Koster, Viktorijn, en die den naem verdooft
Der dichtren zijner eeuw, de ooit volprezen Hooft.
(Gedichten v. J. Antonides van der Goes , Amst. 1685 , bl. 183).
Wat Coster's uiterlijk betreft , zijne afbeelding , die Wybrand's uitstekend werk „Het
Amsterdamsche Tooneel van 1617-1772" versiert , doet hem ons kennen als een man
met een hoog , breed voorhoofd , groote oogen , een dikken neus , een gedeeltelijk achter
een flinken knevel verborgen mond , eene sik en golvende haren. Zijn gelaat drukt
vastberadenheid uit , en doet ons tevens vermoeden , dat hij een vriend was van eene
goede tafel en eene goede flesch. Gezellig van aard , geestig, („men haalde zijne snedige gezegden aan” 4) ) , tevens een man van initiatief, moedig en met een vasten
wil , was hij een even vroolij k en prettig vriend , als gevreesd tegenstander. Op de
gemakkelijkheid , waarmee Coster zich in de maatschappij bewoog , op zijne vroolijke
levensopvatting wijst ook zijne spreuk „Overal Thuis" ; tot zijn wapen koos hij een
schildpad , het dier , dat zijn huis steeds met zich mededraagt.
Door zijne tijdgenooten werd Samuel Coster meermalen welverdiende (en ook méér
dan verdiende) lof toegezwaaid.
Slechts een paar bewijzen. Johan Van Heemskerk zegt :
„Leest Koster's zoeten zang, waarmeé hij ieder spel
Doorstrooid heeft tot sieraad zoo kunstig en zoo wel" 5).
') Zie V. Vloten, Beknopte Geschied. der Nederl. Letteren 2 e druk, bl. 238, noot. — Jonckbloet t.a.p.bl. 179.
2) Uit den laatsten regel : „Men eene nit dankbaerheit hem noch , als in zijn leven" blijkt, dat Vondel's
gedicht na Coster's dood (dus op zijn vroegst in 1662) geschreven moet zijn.
3) Jhr. J. Six , Twee verloren schilderijen vari het amsterdamsche chirurgijns-gild. (Nederl. Spectator
1882, no. 20 , 20 Mei, bl. 169).
4) Jonckbloet t. a. p. bl. 105. — „D. Coster plaght Amsterdam een modderpraem te heeten, om dattet
rondom in moeren lejdt" (Hooft's Brieven II , 42):
5) Geciteerd bij Dr. Penon, Bijdragen tot de Geschied, der Nederl. Letterk. 2e deel (1881) , bl. 60.
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Barlaeus wijdt hem het volgende gedicht :
„In effigiem Cl. Viri et Medici
Samuelis Costeri.
Cui toties molli recitata est fabula socco,
Qui tragicum Batavo carmine scripsit epos;
Serius adspicitur , vultumque Machaonis orbi
Exhibet , et Cois legibus aegra juvat.
Ista sales fundit gravitas , vindexque bonorum
Arguto solos verberat ore walos."
Jan Vos rijmde , eveneens op Coster's afbeelding , het volgende :
„Dus ziet men Koster , die de Doodt aan 't Y doet zwichten.
Natuur, d'Almoeder , wordt bywyl door Kunst geredt.
Het Stadt- en Staatnutspel deedt hem de Schouwburg stichten.
Zoo wierdt Apollo , door zyn zorg, ten troon gezet.
Hy leert ons, door zyn pen , de plicht der onderdaanen.
Wie 't woeste volk betoomt heeft loffelyke kracht.
Nu smelt de Schouwburg , door zyn treurspel, heel aan traanen.
Dan schaatertze van vreugdt, door 't kittlen van zyn schacht.
Hy wykt geen Martiaal , om 't boos gemoed te steecken.
Een afgerecht vernuft zal nimmer stof ontbreeken" ').
Een ander 2) schreef :
OP DE AFBEELDING
VAN

SAMUEL KOSTER , m.

D.

als dese man in 't gasthuijs comt,
en maar eens stampt , of maakt geluijt,
of tast , of schikt , of schrijft , of domt:
de doot moet straks ter poorten uijt.
Apollo geeft sijn kruijden cragt,
en rijm : dat niemant garen wagt.
Van Vondel zijn twee gedichten op Coster bekend. Het eerste luidt :
So sal Sandrart nog lang ons Koster laten sien ,
Den 1Esculaep, die stout den doot het hooft durf bién,
Tot datze tgasthuis ruimt , beschimpt van soo veel zieken.
Maer als Pegaes hem voert ten hemel op zijn wiecken,
Dan hoort men hemelval, een tong gestipt in zout.
Den Hollantschen Parnas heeft by aen 't Y gebouwt.

Het tweede:
Befaemde Koster, out en wonderlijck ervaeren ,
Die 't Gasthuis trouw bediende een ry van vijftigh jaeren,
') Den Eed. Heer Dokter Samuel Koster &c. Door Sandrart geschildert. (Jan Vos , Alle de Gedichten.
Amst. 1726 ,. I 266).
2) Wie P Uit de onderteekening lees ik S. I. 28(P) Zou misschien aan S. Ingen gedacht moeten worden P
Zie ook bl. XIII.
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Schonck eindelijek zijn beelt , geschildert van Sandrart ,
Sint Peters Gasthuis , uit een toegeneghen hart.
Heeft Godt dien Hippokraet tot 's levens stut gegeven,
Men eere uit dankbaerheit hem noch , als in zijn leven ').
Jan Van Duisberg , die in 1658 de ,,Dichtkunst van Jan Vos" de wereld inzond,
noemt in het woord tot den „Dichtlievenden Leezer" „den geestigen Koster" onder de
„starren (die) voor alle onbenevelde oogen en harssenen , eeuwig . ... blinken en
lichten."
Geeraerdt Brandt heet hem „een bekent Poëet , die , indien hy zyn geestige invallen
hadt willen bearbeiden , de grootste dichters hadt naar de kroon gesteeken." 2)
Dat Coster's tooneelstukken opgang maakten, blijkt niet alleen uit zijne voorrede tot de
spelen van Brederode (deze uitg. bl. 621), maar ook uit de volgende woorden van Jan Vos :
„Zoo menigmaal als Ulysses in het treurspel van Polixena , door den vermaarden
Samuel Koster gedicht , Astianax .... van de toorentrans wierp , scheen het nagebootste
kint d'aanschouwers zoo hardt op het hart gelijk op d'aardt te vallen : men zagh de
traanen niet min uit d'oogen dan het nagebootste bloedt langs het tooneel vloejen.
(Medea, Voorrede).
Coster maakte het evenwel niet iedereen naar den zin. In 1630, toen zijne
Iphigenia weder op het tooneel kwam , werd hij in een paar Contra-Remonstrantsche
pamfletten uitgemaakt voor een „Godtslasteraer, een Godtlose Iphigenia-quant ," een
„Smuller" , een „overgeven Arminiaen" , een „Leugeneer" , voor iemandt , die „de
genade onsen Heeren Jesu Christi misbruyckt tot wulpsheyt" ; men noemde hem
„Samel Coster Over-al-'thuya , bang voor Christi cruys" en „Schamel Coster aent
gasthuya" 3) _ maar dat alles belette niet, dat hij „tot zynen dood toe, de agting van
de aanzienlijkste burgers en van veele Leden der Regeeringe (behieldt)." 4)
In onze dagen heeft men Coster's talent zeer verschillend beoordeeld. Wilde Van
Lennep 5) hem alleen den „bijster (schralen) lof" toekennen van voor zijnen tijd „niet
onverdienstelijk" geschreven te hebben , M. De Vries roemt hem in zijn Warenar 6)
zéér als treurspeldichter , en C. N. Wybrands acht hem „als .comicus, even als Brederoo , zijn tijdgenooten verre vooruit" 7 ). Van Lennep 's oordeel is zeker het minst
juiste. Coster's Teeuwis de Boer behoort tot onze beste blijspelen, zoowel door de
intrige , als door de karakterteekening en den geestigen dialoog. Nemen wij in aanmerking , dat de Warenar en Het Moortje naar Latijnsche voorbeelden zijn bewerkt,
en dat in Den Spaanschen Brabander (hoe uitstekend de afzonderlijke tooneeltjes er ook
in zijn) nagenoeg alle intrige en alle handeling ontbreekt , dan geloof ik , dat de
Teeuwis in de lange rij onzer zeventiende-eeuwsche comedies zoo niet de eerste,
dan toch de tweede of derde plaats inneemt. De Tijsken heeft ongetwijfeld eene veel
geringere letterkundige waarde.
Het is ons voornemen niet, hier de verdienste van al Coster 's treurspelen te schat') V ondel's Werken uitgeg. door Van Lennep , IV , 7.
2) Leven van Vondel , uitgeg. door Verwijs, bl. 18.
3) Dr. Gallée t. a. p. bl. 44 vg.
4) Wagenaar t. a. p. III , 245.
5) t. a. p. I , 657.
6) Inleiding , XIX.
7) Wybrands t. a. pl. bl. 27.

XIII

ten. Wij verwijzen daartoe naar Jonckbloets „Geschiedenis der Nederl. Letterk. in de
Zeventiende Eeuw" , en merken slechts op , dat de vele schoonheden der Polyxena in
genoemd werk o. i. niet genoegzaam zijn gewaardeerd.
Coster 'B werken zijn voordezen nooit gezamenlijk uitgegeven. Zoowel zijne drama's ,
als zijne gedichtjes en zijne beschrijvingen van Vertooningen zagen afzonderlijk het

licht. De Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden
bezit echter eene vrij volledige verzameling van de werken van Samuel Coster , waarschijnlijk in het laatst der 17e eeuw door een beminnaar zijner poëzie bijeengebracht.
Zij bestaat uit vier 40 deelen in leer gebonden , op den rug gemerkt I , II, III en IV.
Inhoud van I:
1. Op een ingeplakt blad staan onder elkander drie eigenhandig geschreven gedichten ;
van het eerste is de vervaardiger mij onbekend, het tweede is van Barlaeus en het
derde van Vondel ').
Boven aan de bladzijde staat: 16?-197.
2. Op een schutblad leest men :
Samuel Costers

P OESY'
(Blazoen en Zinspreuk der Academie)
t' Amsteldamn ,
V oor Cornelis Lodewijeksz vander Pl arse , Boec-vericooper ,
woonende op de Beurs in d' Italiaensche Bybel.

Anno 1622.
Zoowel deze woorden als het blazoen zijn evenwel afzonderlijk op het schutblad
geplakt, nadat zij uit het een of andere werk waren geknipt. De titel is dus nooit

als zoodanig gedrukt geweest.
3.Spel van Tiisken vander Schilden. 1613.
4.Spel vande Rijcke-Man (met De Clucht van Meyster Berendt). 1615.
5. Itys. 1615.

6.Een Tafel-spel van twee Personagien , te weten , een Quacksalver met zijn Knecht. 1615.
7. S. S. Apollo over De inwydinghe vande Neerlandtsche Academia De Byekorf. 1617.
(Door Suffridus Sixtinus ; op het titelblad het blazoen der Academie).
8. Iphigenia. 1617.
9. De Titel van „De Spelen van Gerbrand Adriaensz Bredero Amsterdammer (1617)"
en Coster 's Voorrede tot dit werk.
10.De Titel van „G. A. Brederoods Spaanschen Brabander Ierolimo (1618)" en Coster 's Lofdicht op dit blijspel.
11. Een blad uit „G. A Brederoos Groot Liedt-Boeck ," waarop aan de eene zijde
Brederodes afbeelding prijkt en vier gedichten -- van S. C(oster) , I. v. V(ondel)
H. C. H(ooft) en P. Schrijver ?) — op hem te lezen zijn ; op de andere zijde een
Latijnsch lofdicht van H. C. Hooft op Brederodes poëzie.
12. Titelblad van het „Trver-Spel Van de Moordt , begaen aen Wilhem by der Gratie
1 ) Deze drie gedichten zijn naar het handschrift afgedrukt in deze Inleiding op bl. XI. Dat van
Vondel begint : So sal Sandrart.
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Gods , Prince van Oraengien , etc. Ghedicht door G. van Hoghendorp (1617)." Op
de andere zijde een Lof-dicht van S. Koster en een Sonnet van R. Telle.
13. Vertoninghen Tot Amsterdam ghedaan door de Nederduytsche Academie , Op den
Inkomste van zijn Excellentie , Maurits Prince van Orangen , etc. 1618.
14.Eene gravure van Claes Jansz. Visscher (1618) , betrekking hebbende op :
15. Ghezelschap der Goden vergaert op de ghewenste Bruyloft van Apollo ... met
de ... Academie. 1618.
16. Vvare -nar. Dat is : Aulularia van Plautus. 1617. (Van P. Cz. Hooft).
Inhoud van II:
S.
S.
Apollo
over
De
Inwydinghe
vande Neerlandtsche Academia De Byekorf. 1617.
1.
(Door Suffridus Sixtinus. Op het titelblad het wapen van Amsterdam ; overigens
zelfde uitgave als genoemd is onder I , 7).
2. Spel van Tiisken vander Schilden. 1615.
3. Ithys. 1619.
4. Isabella. 1619.
5. Polyxena. 1619.
6. Boere-klvcht , van Teeuwis de Boer, en men Juffer van Grevelinckhuysen. 1627.
7. Vertoninghen Tot Amsterdam ghedaan door de Nederduytsche Academie , Op de
Inkomste van zijn Excellentie , Maurits , Prince van Orangien, etc. 1618. (Op de
keerzijde van het titelblad eene voorrede „Tot de Lief hebbers van de Nederduytsche Academi." (Andere uitgave , dan genoemd is I , 13.)
8. Korte Verklaring van de Ses Eerste Vertoningen , Gedaen binnen Amsterdam, op
de Eevwige Vrede. 1648. (Blad in folio , slechts aan ééne zijde gedrukt).
Inhoud van III:
1. Duytsche Academi. 1619.
2. Nederduytsche Academijs Niemant ghenoemt , niemant gheblameert. 1620.
3. Verthooninghen , Ghedaan by die vande Nederduytsche Academi. Door bevel van
de E. Heeren deler Stede Amsterdam : tot onthaal van zyne Koninglijcke Majesteyt
van Bohemen. In 't Iaar 1621, den 6 Iunij. (Blazoen der Academie). t'Amsterdam ,
Voor Antony van Salinghen. 1621.
4. Rijcke-man (met De klucht van Meyster Berendt). 1621.
5. De Titel van „Alle de Spelen van Gerbrand Adriaensz. Bredero, Amsterdammer"
(Rotterdam , 1622) en Coster's Voorrede.
De
Titel van G. A. Brederoos Spaanschen Brabander , Jerolimo (Rotterd. 1622)
6.
met de opdracht aan Iacob van Diick , en Lofdichten van S. Coster en eenige anderen.
7. Iphigenia. 1626.
8. Titel en vier bladzijden (opgeplakt) van de Iphigenia. 1631.
9. Isabella. 1627.
10. Boere-klucht , van Teeuwis de Boer , en men Ju ffer van Grevelinckhuysen. 1633.
(Bij vander Plasse).
11. Korte Verklaringh van de Ses Eerste Vertoningen , Gedaen binnen Amsterdam , op
de Eeuwige Vrede. Den tweeden Druck. 1648. (In 4°).
Inhoud van IV
1. Boere-klucht van Teeuwis de Boer, en men Ju ffer van Grevelinckhuysen. 1633.
(Bij Houthaeck).
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2.Spel van Tiisken vander Schilden. 1642.
3. Ithys. 1643.
4. Isabella. 1644.
5. Polyxena. 1644.
6. Boere -Klucht van Teeuwis de Boer, en men Juffer van Grevelinck-huysen. 1642.
7. Lof-dicht Ter eeren van ... Heyndrick Storm (opgeplakt).
8. Op het verkiezen van den Heer Jacob van Wassenaer , .... tot L. Ammiraal van
Holland , etc. (opgeplakt).
9. Kleynigheyts Lof (opgeplakt).
10. Vit Reinald Scots Ontdekking van Toover. Sonnet. Tot den Lezer (opgeplakt).
11. Grafschrift op .... Johan van Oldenbarnevelt (opgeplakt).
12. Lof van 't Landtleven (opgeplakt).
13. Op een Rol van den Ridder Dirk van Rodenburg , Gegeven aan Thomas Gerritsen
de Keizer Om van hem gespeelt te worden.
Voor de Bank van Leening , de Historie daar Jozef 't Egiptisch koorn uit deelt
(opgeplakt : ééne bladzijde).
14. Aen Iohan Koenerding (opgeplakt).
15.Liedeken , Op de wijze : Cornette 1Vlusicaal. (Onderteekend : By my , die ick zy. -Ingevoegd.)
16. Korte Verklaring van de zes eerste Vertooningen , gedaen binnen Amsterdam , op
de Eeuwige Vreede. (Zonder naam van den drukker en zonder jaar).
Behalve de genoemde vier banden bezit de Leidsche Bibliotheek nog een deeltje in
80 , hetwelk bevat : de Iphigenia (1630, zesde druk) , de Polyxena (1630) en de Boereklucht van Teeuwis de Boer, en men Juffer van Grevelinckhuysen (1663).
Omtrent het niet opnemen in deze uitgave van twee stukken , welke wel eens aan
Coster zijn toegeschreven , heb ik mij nog te verantwoorden. Het eerste is de beschrijving der „Verthooninghen .... tot onthaal van zijne Koninglijcke Majesteyt van Bohemen ," 1621. (Zie onder III , 3). Dit stuk werd gedrukt voor Antony van Salinghen , bij
„Nicolaas Biestkens , inde Lelie onder de Doornen." De opdracht aan „De Edele , Erentfeste, VVyse , Hoochgeleerde Heeren, Doctor Iohan Grooten-huis , Schout ende

Raadt : Ende den Heere Ridder , Doctor Adriaen Pau ,Pensionaris der Stede Amsterdam" is ook onderteekend „Antoni van Salinghen. Een der leden des Nederduytschen
Academie". Mij dunkt , dat het voor de hand ligt, Van Salinghen voor den schrijver te
houden. Aan het slot der „Verthooninghen" leest men ; „Dit navolghende schrift heeft
den Koning op den 7 Iunij in S. Costers Stam-boeck met zijn eygen handt tot memory
geschreven.

16. E. 21.

A.E.T.C.A.C.

Fridericus.

Wij weten , dat bij de komst van Maria de Medicis te Amsterdam (1638) 1) „d'overvliegende geest , wakkerheyt , en arbeit van den ervaren Arts Samuel Koster, en Joan

1)

Wagenaar t. a. p. I, 533.
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Victorijn koninglijke Vertooningen konden toestellen , die d'eere der Vorstin en vermaarde Stadt niet onwaardig waren" 1 ). Deze vertooningen zijn evenwel beschreven
door C. Barlaeus.
„Het jaar 1642 gaf het vernuft van onzen spitsvondigen Koster nieuwe stoffe tot
vertooningen ; want zijn Hoogheit Frederik Hendrik , hoogloflijker gedachtenis , geleide
haar Majesteit van Groot Britanjen , de Prinsse Wilhem zijn kooningklijke gemaalin ,
om Hollandt , maar inzonderheit om Amsteldam , de beroemste Koopstadt te bezichtigen" 2 ) . Nog in hetzelfde jaar zag „t'A msterdam , by Nicolaes van Ravesteyn , voor
Pieter Nolpe , Boeckverkooper inde Calverstraet" het licht eene „Beschrivinge vande
Blyde Inkoomste , Rechten van Zeegebogen en ander toestel op de Wel-koomste van
Haare Majesteyt van Groot-Britanien , Vrankryk , en Ierland." De opdracht aan Burgemeesteren van Amsterdam eindigt aldus : „Eedele , Groot-achtbare , zeer Wijze ende
Voorzienige Heeren , ontfangt deeze kleene offerhande , die wy van dit werk aen uwe
Ed. doen , dewelke wy houden die toe te komen , eer wy dit ons werck , onder uwer
Ed : wel-gevallen tot dienste van de Lief-hebbers des Vaderlands , gemeen maken.
Uwer Ed : Groot-achtbaerheyd , zeer Wijze ende Voorsienige
Onderdanige Dienaar

Pieter Nolpe."
Vooral met het oog op deze woorden geloof ik , dat er geen genoegzame grond
bestaat om met C. Kram 3 ) aan te nemen , dat de „Blyde Inkoomste" van de hand van
Samuel Coster is.

') Inleydinge Tot de Beschryving Der zes middelste Vertooningen Van D'opkomst der Batavieren...
Op d'Afkunding der Eeuwige Vreede vertoont (door Geeraardt Brandt ; zie zijne Gedichten , uitgeg. door
N. B. A. te Rotterdam bij Ioannes Naeranus 1649. Bl. 249 — 286 (met de Aanteekeningen tot 347).
2) G. Brandt , t. a. p.
3) In de Berichten Histor. Genootsch. Utrecht. 1846. bl. 152.
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2. Die boer al op den houe tradt
die vrouwe op hoogher tinnen lach
Si lach op hoogher salen
Mocht ick een corte wijle bi v zijn
Ick gaue Jaer om mijn ros mijn wagen
3. Die vrouwe die reden so haest vernam
Si liet den boerman comen an
So heymelijc al stille
Al in een duyster camerken
Daer deden si twee haren wille
4. Doen hi zijn willeken hadde ghedaen
die boer moste vander tinne gaen
Ende hi bestont te claghen
Ik segghe v dat het deer is ghelijc dander
Mit rout mijn ros mijn waghen
5. Die heere quam wier iaechte ghereden
Hi hoorde den boerman seere claghen
Hi hoorde den boerman claghen
Ghi seght dat het een is als dander is
die waerheyt suldy mi saghen
6. Die boer had schier een loeghen bedacht
Ick hadde een voederken houts gebracht
Ende daer was een Grom hout onder
Ick seg v dat het deen als dander brant
Als si biden viere comen
7. Hierom was v vrouw so gram
dat si mijn ros mijn waghen nam
Om sulcken cleynen schulde
Ic bidde v lieue heere mijn
Verwerft mijnder vrouwen hulde
8. Die here ginc voor zijnder vrouwen staen
Wat heeft desen armen boer misdaen
Schaemt ghi v der sonden niet
Gheeft hem zijn ros zijn waghen weder
Laet hem varen tot sinen kinder
9. Vaert henen vaert henen goet boere mijn.
dat eerste sal v vergheuen zijn
Vaert henen dijnre straten
Och coemt ooc weder als ghi neoecht
Brengt ons dat erom hout vake.

S. COSTERS

BOERE -KLYCHT,
VAN

Teeuwis de Boer, en men
Juffer van Grevelinckhuysen:
Op het Woordt ,
't Krom hout brandt soo vvel alst recht, alst by de
vyer ken komen.

Overal. Thvys.

t'AMSTELREDAM.
Voor Cornelis Lodowijcksz. van der Plasse, Boeckvercooper op de hoeck van de Beurs,
inden Italiaenschen Bybel. 1627.

Varianten. Op het Titelblad van II (druk van het jaar 1633, uitgever C. Lz.
vander Plasse) staat onder het spreekwoord : „Op 't nieuw verbetert door den voorsz
Autheur" ; van III en IV (1633 en 1642 , uitgever D. Cz. Houthaeek) : „Door den
Auteur oversien ende verbetert" ; van V (1663 , J. Lestaille): „Den jongsten Druk,
van nieus oversien en verbetert. -- Uespeelt op d'Amsterdamsche Schouwburgli."

In III en IV vindt men op de achterzijde van het titelblad het volgende

SONNET.
Die oyt vermakelijck in Klucht of Boerterye
Te lesen soeckt , die lees my die vol soeticheyt
Van sin en woorden ben seer aenghenaem gheseyt,
Gelijck ghy hooren sult aen Teeuvvis maet en vrye
Lof Coster , lof segh ick , comt u tot allen tye,
Vermits u Pen de roem van uwe naem verbreyt,
Dit spel dat is van u soo sinrijck uytgheleyt ,
Dat het geneuchelijck doet yeder een verblye:
Daerom wie dat my leest, of immer lesen sal,
Recht op sijn Amsterdams, die sal my moeten prijsen,
Dus stuert versendt my vey van hier naer over al ,
Dat my een Doctor schreef, dat kan ick elck bewijsen
En dat het Crom-hout brunt so vvel gelijck het recht
,

,

,

Dat beelt den Joncker af met Teeuvvis syne knecht.
T. K. H.

TOT DEN LESER.

Goedt gunstighe Leser , alsoo mijn ter handt ghecomen is (door veel
moeytens) het boertigh en vermakelijck spel van den Geleerden Poeet en
Doctor , Samuel Koster , op het woort , 't Krom hout brandt soo wel alst
recht , alst by de vier ken comen
het welck voor desen , int jaere 1612
ghespeelt is , op de Ouwe Camer , In Liefd' bloeyende ; ende nu herspeelt
op de Brabantsche Camer , Uyt levender Ionst : soo heeft mijn goedt ghedocht , het selfde u metten druck ghemeen te maecken. Ende alsoo ick u voor
desen noch verscheyden Speelen vanden selfde Poeet , S. Coster , hebbe
mede ghedeelt; ende noch drie of vier Geschreven Copyen by mijn zijn ,
sal die oock metten eersten in druck laten volghen , die soo wel stichtelijck ,
als vermaeckelijkk zijn : wilt desen vermaeckelijcken Klucht , u lieden
behandight , ten besten nemen , alsoo onsen arbeydt daer toe meest
streckt , om u yets vermaeckelicks mede te deelen , van V. L. Dienaer,
C. L. VANDER PLASSE.
II heeft in de Voorrede (vgl. r. 5) » ende nu herspeelt op de Nederduytsche Academie."
Het voorberichtje van III luidt als volgt :

Tot den Leser.
Alsoo goetgunstighe Leser my door veel moeytens weer ter handt gecomen is het
vermakelijck ende boertige Spel van den Gheleerden Poëet ende Doctor Samuel Coster ,
op het spreeck voort : 't Kromhout brandt soo vvel alst recht , alst by
de vyer ken
komen : Het welcke voor desen Anno 1612. ghespeelt is op de Oude Kamer 1 n Liefde
Bloeyende , ende eenighe Jaren daer naer herspeelt op de Brabantsche Kamer Uyt
Levender Ionst : doch met verscheyden ende vele uytghelaten regulen, ende menichte
van faut-woorden, alsoo het Principael van den Poëet hem ontduystert was : Soc
heeft my nu goet ghedocht , met believen van den Poëet, diet op nieus noch heeft
overghesien ende verbetert , het selfde te herdrucken , tot vermaeckingh ende welghevalle van den Goetwilligen Leser , Vale.
-

U. L. Dienaer

D. C. HOUTHAECK.
IV verschilt hier alleen van III door de volgende inlassching achter Uyt Levender
Ionst : „en teghenwoordigh op de AMSTERDAØSCHE SCFÏOUBURGH door Yver in Liefd'
Bloeyende,"
De Voorrede ontbreekt in V.

REG-EEL.
REG-13EL.
Ret Krom
Kt·om hout
hout brant
brantsoo
soowel
welalst
alstrecht,
recht.
Het
Vyer ken komen.
Alst by
by de Vyer
komen.
Alst

PERSONAGIEN.
de Boer.
THEEUWIS de
Boer.
GREVELINCKHUYSEN.
Ioncker BARENT VAN GREVEL1NCKHUYSEN.
Iufl'rou
MEYKENVAN
VANG}REVELINCHIIYSEN.
GREVELINCHUYSEN.
Iuffrou MEYKEN
ANNE KOME
KOME WOUTERS
WOUTERS Boerin.
Meester BARTELT een Advocaet.
IAN SOETELAER,
SOETELAER, een Stalmeester.
Stalrneester.
KRIJN de
Ionckers Knecht.
Knecht.
de Ionckers
BELY
Meyt.
BELY Iuffrous
Iuffrous Meyt.
KEESJEN het Boeren Soontjen.
KEESJEN
Twee Bedelaers.
Bedelaers.
D'Een.
TweeSanghers.
Sanghers.
D'Ander. ÍIfi Twee
D'Ander.
Rederycker.
Rederijcker.
Twee Getuygen
Getuygen,, Storn.
Stom.

DE EERSTE UYTKOMST VANT EERSTE DEEL,
IS
Teewes een boer brenght eenich brandthout op 't Toneel ,
met een bijl om dat te klooven , een weynich ghehouwen hebbende, roept hij
sijn zoontgen aldus.
Keesje , Keesje op as een man , nou wel op mijn vaer.

Keesgen van binnen roept.
Wel. Teeuwis. Hoor jet wel. Kees. Ja alree man , Terstont ben ick klaer.
Theeuw. Nou dan 'k selt wel sien , wijf hij wijf, benje al op ,
Alrie 't gadt uyt , schadi ick , eer den Icker sijn schoenen an het, isse haes-op.
5. Dorst ick het seggen 'k loof niet ofse rijt snachts op kol,
'K heb daer alsulcken Anne se is soo blanck as een • mol ,
Se het een paer oogen in haer kop soo bruyn as een schellevis ,
Met een nues , en de meer mient noch , datset self is ,
Daer by hetsen mongt vanner ien oor totter aer,

10. En ooren as een vries varcken , die slingertse after teughen mekaer ,
Asse quaet is , trouwen dat selden buert , maer seven dagen inde weeck.
Anne komt singende nyt, Teeuwis haer siende seyt voort.
De Nicker isser altijt ontrent as icker van spreeck,
11. Anne komt singende uyt. II heeft: „Anne singht, boenende een Melek-emmer.
Tanghdeloose bolle Trijn
Die wringht de Kaes met wangten,
Die wat van d'ontijge zijn
Dat zijn haer beste klangten."
In III , IV en V , vindt men: „Anne singht.
Wie wil hoore singhen, Al wafter is geschiet
Van een soo loosen boerman, Die sijn vroutgen in dolen liet.
Teeuwis haer hoorende seyt voort."
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'Khoorse al duncktme , liefelijck ; seecker dats een keeltghen ,
Saegiese nou eens grijnsen dan sou je u eerst verwonderen vant beeltgen,
15. Hoor byget dat is een stemmetgen as een mager varcken ,
Op me siel godis tis om een bensut hart wat te verstarcken ,
Dat selje beter ghelooven asse voor den dach komt en dat jese siet:
Daer komt den droes.
Anne tomt uyt en seyt.
Arme vaer daer staet hy en werckt dat hy swiet,
Laet ick liever wech gaen want dat hy my vernam ,
20. Smeet hy de bijl in 't hout en vatterne, 't is sulcken haen met een dubbelde kam,
En ick maecker niet veel werck of.

Anne gaet binne , Teeuwis seyt.
Jae Anne ick noch al vuel min.
Gans bloemer harten hoe wispeltuerich setmen oock op een meydt sijn zin,
Wat dochtje daer , was ick mee niet wel te deghen begaen om vleys ,
Dat ick so te marckt ging , 'khou jae 'k , maer mocht 'k nou een reys ,
25. 'Ksoume soo niet wech werpen , dat vertrout me vrij toe ,
Ick prijs wat moeys , want 'tkostme nou altemet wel een koe ,
Datse so verbrant lelijc is , en dat machse niet lyen en nocht alder miest
Sy is al goet schick jeloers , en een' mensch is immers gien biest ,
Jonge , jonghe , ic wed hy alweer slaept die besuchte guyt.

Teeuwis treedt binnen , en seyt.
30. Jou leckertgen. Keesgen van binnen. Och och mijn gouden vaertgen.

Teeuwis nyt.
Her , her dan, der nyt jou bengeltie. Keesgen uyt boomende seyt.
Neen , neen , Pestelency neen. Teeuwis. Jou guytgen is dat jou gebedt ,
Her , her , lustich dan , alle ochtens heb ick hier sulcken pret ,
Dan leg ick eens met de moer over hoop, en dan eens met de meyt ,
35. En dan ien reys met jou , jou leckertgen en ick hebje so dickwils gheseydt
Datje mit jou moer op sout staen sochtens heel vroo,
Maer neen , een luye naers , en een werm nest , die scheyen soo noo ,
Nu wel aen dan duese reys sie ickje noch duer de vingeren ,
Maer soo 't weer beurt, sel ickje soo dapper om de oores slingeren,
16. II Op me siel 'tis . . . IV en V Op me siel gorts 'tis. — 24 III, IV , V Doe ick . . ,
37. II die scheyen noo. III , IV , V die scheyen te noo.
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het jeje hueghen
hueghen sel
sel verstaeye
verstaeye dat
datwel
weIlecker
lecker,
40. Dat het
,
Sulcken
he , he, dats
,
datssucken
suckenmoyen
moyenwrecker
wrecker,
Sulcken eyntgen swieps
swieps, , he,
Keesgen. Wel
WeI hey
hey ick
ick bin
bin immers
immers al
al op.
op.
lustich dan.
dan. Keesgen.
Nou lustich
Theeuw. Voort
Voort dan
dan scherluyn.
scherluyn. Keesgen.
Keesgen. Wat
Wat paerden
paerdensal
salick
ickdan
danneemen.
neemen.
Theeuw.
Maer
de
jonge
blaeu
,
met
de
bonte
ruyn.
Theeuw.
Maer
de
blaeu,
met
de
bonte
ruyn.
Theeuw.
We moeten
moeten wat
wat briet
brietuyt
uytcoomen,
coomen,we
we varen
varenalle
aUedaech
daechniet
niettot
totmen
menHeer,
Heer,
45. We
de starten
starten wel
weI op
op steeckt
steeckt,, dat
dat isisjou
joueer
eer,
Pastmen datje
datje de
Pastmen
,
ien sway, met een
krul mier
de nieuwe snof
snof,, hoorje, met
met een
een dray
dray,, met
metiensway,
eenkrulmier
Na de
Jaep,, Jan
Jan pier,
pier,
Gelijck jou
doen Claes
CIaes,, jonge
Gelijck
jou buer
buer jonges
jonges doen
jonge Jaep
potsen,
dieis iswel
weI
soodreeps
dreeps, ,
een hangie
hangie van
van een
eenpairt
pairtopoptetepotsen
Die het een
, die
soo
50. Je bent
bent niet
niet een
een ding
ding sindelijc
sindelijc,, nou
nou lustich
Iustich iens
iens op
opsijn
sijngroot
grootscheeps.
scheeps.
Keesien. De bongt
bongt het
het maer
maer een
eenyser
ysermaer
maerdedegraeu
graeuhetse
hetseallegaer
allegaer,
,
Keesien.
die twie
twie ien
ien reys
reys gaen
gaenslaen
slaentegen
tegenmekaer
mekaer,
Laetewe die
Laetewe
,
de blau
blau loopt
loopt immers
immers niet
niet een
een ding
ding ande
ande hanght.
hanght.
En de
Theeuw. Ick wil
wil de
de bongt
bongthebben
hebben,, wats
wats hier
hier je
je hebt
hebt geen
geen verstangt.
verstangt.
Theeuw.
WeI,, wel
weI beghint hy
hy dan
dan op
opstraet
straettetehincken,
hincken,soo
sooheeftiet
heeftiet
55. Keesien. Wel
my
my niet te
te wyten.
wyten.
Kijck
wilsheyt
hoe
na
sorchje
dat
hy
sijn
bienen
sou
verslyten,
Teeuwis.
wbsheyt
hoe
na
sorchje
dat
hy
sijn
bien
en
sou
verslyten,
Teeuwis.
eerse tot
tot de
de knien
knien ofofbinnen.
binnen.
Hij sel
sel lang
lang songer
songer ysers
ysers loopen
loop en eerse
Hij
binnen,
Keesien. Aswe so weyts uyt komen, selle de luy mienen dat wy vant hof binnen,
juystselt
selteen
eenjoncker
jonckervan
van
Losduynenwesen
wesen, ,en
eneen
eenboer
boerin
insijn
sijn gat.
gat.
En juyst
Losduynen
60. Theeuw. Lustich
dan dat
dat gaeter
gaeter duer
duer,, hou
hou daer
daernoch
nochiens
iensBats
datsdat
dat,
Lustich dan
,
bogaertleyt
leytheb
hebick
ickpas
passoo
sooveel
veelalsme
alsme paerden
paerdenmuegen
muegen trecken.
trecken.
Mit dat inde bogaert
benjealalwech
wechsoo
soomach
machicker
ickerselver
selverme
megaen
gaendecken,
decken,
JJongetie
ongetie,, jongetie,
jongetie,jajabenje
de wagen
En stuwent
stuwent na
de kunst
kunst,, en
en na
na me
me sin
sin iens
iens op
op de
wagen,,
na de
'K
weet niet
niet of
oficichet
hetten
teniersten
ierstenaltemael
altemaelselselkennen
kennendraghen
draghen,,
'K weet
65. Ackermenten
een haer
haer lap
lap ick
ick het
het wel
weIweer
weerneer
neer,
Ackermenten dat
dat weecht,
weecht , om
om een
,
Waer
nou mijn
miin Anne
Anne hier
hier,, die
die blauwe
blau we starcke
starcke meer
meer,,
Waer nou
Byget
se ken
ken soo
soo wat
wat doen
doen seseisissoo
soostarck
starckasasien
ienpaertjen
paertjen,
Byget se
,
Lichtelijck
aIde rest
rest voor
voor ien
ienstaertjen,
staertjen,
Lichtelijck schorten
schorten sy
sy alde
En
ick selder
seIder wel
weI twie
twiemael
maelover
overmoeten
moetentorssen
torssen,,
En ick
memoye
moyekleeren
kleerentetebemorsen,
bemorsen,
70. Dat was
was een
eenkleyn
kleynscheel,
scheel,maer
maeric ic
vreesme
vrees
En
ick bin
bin soo
soo sindelijck
sindelijck dat
dat icker
icker gien
gien vuyl
vuyl aen
aenmach
mach sien.
sien.
En ick

Teeuwis
meent met
met het
het hout
hout op
op te
te rysen
rysen,, en
en hij
hij valt
valt en
en seyt.
seyt.
Teeuwis meent
41.
I! wecker.
wecker.
41. II
49.
hanckje. III,
IV,, V
V hachje.
49. I!
II hanckje.
III, IV
55.
I! so
so hebjet.
hebjet. III,
II!,IV
IVheeftjet.
heeftjet. VVhoeftjet.
hoeftjet.
55. II
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Bloemerherten is dat vallen , ey men arm , ellemente me bien ,
Pestelency me bil , dunckme tis schier uyt het lit ,
Dat isse oock by gans bloet.

Anne comt uyt en seyt.
75. Benedijstes wat is toch dit ,
Wel lieve Krijnen kint , wel lieve vaer hoe koomje te vallen?
Teeuw. Krijnen kint , he datje sint Felten schen onder je allen ,
Dat icket by gans bloet omme eer niet en liet ,
'K souje wat aers seggen. Anne. Wel kindt ick en doetje niet ,
80. Nou mijn Teeuwis Krijnen , nou mijn vaer ten is gien noot.
Teeuwis. Dat denck ick wel , kijck pruym , viel ick maer doot ,
Je weet niet , watje anme sout verliesen , dat ick sturf.
Oy , oy , 'k moetme qualick houwen, 't is sucken slechten slurf ,
Oy my Anne , jae wel wat ist nou , nou bin ick wel weer op de bien ,
85. Maer ick vil weer los int hol neer lietjeme allien ,
En wat raet Anne , 't hout moet evenwel op de waghen.
Anne. Was daer alle ding wel me , ick souter wel op draghen ,
Maer lieve Krijnen kint dus te vallen , wis , wis , wis ,
Gaet daer wat sitten rusten , moghelij ck oft flus wat over is ,
90. Ick sel terwijl gaen schicken 't hout op het voer.

Anne set Teeuwis wat neer , in een stoel, Teeuwis seyt aldus.
Ja , ja , misselijck is wonderlijck , soo soo men moer ,
Laet my iens kijcken , hoe starck datje bent , gants bloet Anne ,
Gaet tweemael. An. Niet een meyt , 'k selt ten eersten wel vermannen,
Hou jij je stil mijn Vaer , waerje slechts uyt de smart.
95. Teeuwis. Ja wel lieve Anne , hier sit ick, de pijn slaetme schier an 't hart,
By get Anne , dat sou ickje niet tonnen na doen :
Anne hoorje wel , segt Keesgen dat hy hem moet dra spoen ,
Wangt ick sou evenwel garen te middach tot men Joncker baneken.
Anne ingaende seyt Wel. Theewis blijft, en seyt.
Daer gaet moer heen , dat heb ick al wech met me rancken ,
73. II, III , IV , V duncktme is schier.
74. I Dat is ick oock. III, IV , V Dat ick oock.
75. IV, V Bededijsters.
79. II 'k Souwe wat.
99. II jancken.
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100. Datse me dat werck afneemt , ick had pas soo veel noot an me bien,
As an men ellebooch , an men bil , en an me knien ,
Maer heb ick inme sin voor de kloek thien of elf,
Of voor de middach in den Haech te comen so mach ic self
Gaen stuwen me wagen, sy scheyender niet af, ic sel toch moeten aanhouwen,
105. Mijn vole weet aers met mekaer niet te doen as te wiewawouwen ,
Daerom moet icker self by wesen , en sien hoe 't werk voort gaet ,
Anne , Kees , Neel , by gans kraft , datje de moort slaet ,
Waar nicker steeckje allegaer in ien gat , waer benje ontrent.

Anne komt uyt , en seyt.
Hoe loopt hy dus tieren dese herseloose Vent ,
110. Wat of sijn roepen en tieren nou weer beduyt ,
'k Sie wel watter of is , hy speult de schavuyt ,
Hoe sier had toch de man flus sijn bien ghedaen.

Theeuwis binnen zijnde , smijt Keesien zijn Soon ,
Anne hoort dit, en seyt voort.
Hoort daer , 't viel hem soo suer , soo 't scheen allien te staen ,
Dat icker hiel in beducht was , maer hij loopter al weer heen.

Keesien Bomt huylende uyt, Anne seyt.
115. Wat isser Keesje. Keesie. 'k Vraech me vaer of ic me sel, en hij zeyt neen,
En hy hettet me gister avont immers noch belooft.
Anne. Je Vaer Keesje is ien recht breyndeloos hooft.
Het hy je smeten ? Keesien. Jae , en hy smijt soo besucht stijf.
Anne. 'k Loof niet oftje Vaer smijt om tijt verdrijf ,
120. 'k Weet niet wat we noch met die man sellen gaen beginnen ,
Hy wort soo quaet van sijn eygen boose sinnen ,
Och 'tis alsulcken , wat wil ickje seggen , sulcken ongalijcken man ,
Die een quaet hooft het seggese isser selver wel qualijck an ,
Want hy moet sijn qua kop , mienense selver dragen ,
125. Maar 't Wijf dat het met hem draecht is wel te beclagen ,
Dense man is so oplopent van sinnen , hij wort so quaet as ien baers ,
Maar ic mach denken , haestige luy binnen weer gien verraers :
Hy drinct weer niet droncken, met ien pot melck ken ic hem wel houwen,
Maer ien gebreck het hij , hy siet te byster gaern vrouwen,
104. III, IV, V toch moeten alrie graven.
105. II wiewouwen. III, IV , V wiewawen.
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130. En met
met ien
ien Biel
diel Hoeren
Hoeren sou
sou hy
hy sijn
sijn leste
leste geit
geltwel
weIverteeren
verteeren,,
Gelijck
onse Bueren
Buerenseggen
seggen,
datbinnen
binnenluijtjens
luijtjensmet
meteeren
eeren,
Gelijck alsme
alsme al onse
, dat
,
En Pier
Pier Neef
N eefwistet
wistetlestent
lestentooc
oocalai,
datsien
ienman
mandie
dielaeckt
laeckthet
het,
, dats
,
raet hem
hem of,
of, maer
maer wat
wat ist
ist,, alal sach
sachmet
met,, hy
hyversaeckt
versaeckt het
het,,
En raet
Daerom geloof
geloof ick
ick de
de luy beter
Daerom
beter as
as hem
hem,, alal swoer
swoerhij
hij bij
bii zijn
ziinkeel.
keel.
135. Daer sal
sal hij
hij nou
nou na
na den
den Haegh
Haeghtoe
toe,, enendaer
daerhèt
hethyhydedeMagere
MagereNeel
Neel,
,
Truy Jeroens
Jeroens,, die
die Friessche
Friessche Fem
Fem,, die
die wort
wort hij
hij niet
nietsadt
sadt,,
Die Truy
Dan noch
noch Scheele
Scheele Lijs
Lijs,, dat
dat is
is alsucken
alsucken vel
vel met
met ien
iengadt
gadt,,
Dan
N
een seecker
seecker, , hij
selme allien
allien niet
niet na
na den
den Haegh
Haegh,, dat
dat sweer
sweer ick
ick,
Neen
hij selme
,
Ick sel
, dat
,
Ick
sel mee
mee,, of
of' jy
jy selt
seltmee
mee,, laet
laetsien
sienoock
oock,
datbegeer
begeerick
ick,
140. Al sou
souhy
hysoo
sooquaet
quaetworden
worden,
daticicwel
weIwist
wistdat
dathyhyme
mesou
souvernielen
vernielen,,
, dat
Hoor jijt wel
weI Keesje
Keesje,, past
pastdatje
datjejejeVaer
Vaerstaech
staechbent
bentopopsijn
sijnhielen
hielen, ,
Hoor
En
wetet my
my te
te seggen
seggen waer
waer dat
dat hy
hy alalgaet
gaet,,
En wetet
Daer en leyt
leyt niet
niet aen
aen,, alalwort
worthy
hyaltemet
altemetalaliensjens
iensjensquaet,
quaet,
Daer
Blijft ghy al
al by
by hem
hem die
dierechte
rechte vuyle
vuyleschalck.
schaIck.
Blijft
Theeuwis
uyt,, en
enseyt.
seyt.
Theeuwis comt uyt

145. Kees,
Kees,, hier
hier Kees
Kees,, waer
waer binje
binje huyle
huyle balck
balck,,
Kees , Kees
me,, knap
knap je selt me
me,, al
al je
je best
best gaet
gaet sitten
sitten op
ophet
hethout,
hout,
Nou je selt me
Maer pastme
pastme datje
datj e vroet bint
bint,, weest
weest me
mejej eleven
niet.stout
stout,
Maer
leven niet,
,
Dat grijnsertjen
grijnsertjen,, waerom
waerom mach
mach dit
dit leckertjen
leckertjen toch
tochpruylen.
pruylen.
Nou Krynen
Krynen kint
maeckt de
Jongen toch niet
niet an
an 'thuylen
'thuylen
Anne. Nou
kint maeckt
de Jongen
hij toch
toch ien
ien reys
reys mit
mit jejevaren
varenna
naden
denHaegh
Haegh,,
150. Laet
Laet hij
Hy hetter
hetter sijn
sijn leven
leven niet
niet geweest
geweest,, daerom
daerom is
is hij
hij soo
soograegh
graegh,,
hy crijcht
crijcht licht
licht wat
wat van
van men
men Jonckers
J onckers Tafel,
Tafel,
En 'tis nou ooc Vastelavont, hy
iene warme
warme pankoeck
pankoeck,, of
of d'are
d'are leckere
leckere Wafel
Wafel,,
De iene
Om
tijt 'sJaers
'sJaers hebbense
hebbense toch
steesulcken
sulckenghesnor.
ghesnor.
Om dees
dees tijt
toch in stee
155. Theeuw.
laet hij
hij mee
mee varen,
varen, maer
maer ick
ick wil
wilgien
giengheknor
gheknor
Theeuw. WeI
Wel laet
gien gepreutel
gepreutel onger
onger weech
weech van
vandedeLecker
Leckerverdraghen.
verdraghen.
Noch gien
Noch
Keesien.
Keesien. Neen ick
ick sel
selniet
niet,
soosetot
totmen
menJoncker
Jonckerover
overme
meclaghen
claghen,
, enensoose
,
Laet ick
ick dan
dan van
van me
meleven
levennergens
nergensmeer.
meermeegaen.
meegaen.
Laet
Theeuw.Wel
Theeuw
.WeI an dan, maer datje
datj e mient
mientdagpotten
dat·poUenen
enpannen
pannendaer
daeralalree
reestaen
staen
160. Om Pankoecken
Pankoecken te backen
back en ,, neen
neen seker
seker,, 'tis daer
daer al
al kael
kael Hof,
'k Hebber iens geweest, doe liepter soo besuckt schrael of, 'kHebrinsgwt,doleprbsuckthal
ik hongerich
hongerich van
van Tafel
Tafel gingh
gingh,, 'tisser
'tisser nergens
nergens na
na soo
soobongt
bongt,,
Dat ik
131. II Bueren
131.
weI seggen.
Bueren wel
Blijft al
144.
by hem.
hem.
144. II BlUft
al by
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Se comen daer mit een lecker beetjen ontwerveleje de mongt ,
't Het niet te beduye , dan vragese je noch , smaeckt dat niet wel ,
165. En 't mach een Boer soo veel helpen , als een Boef inde Hel ,
Nou as een man na de Wage , hoe sieje toch soo gryselijck,
Hadieu Anne. Anne. Hadieu Krynen Kijnt wangert wyselijek.
Ick mach me te vreen stellen , waer mee wil ick de dwaes dwinge
Nou wel , terwijl Neel uyt is , soo moet ick de Kaes wringe ,
170. Ick bin soo wat verkluemt , 'k sou wel altijt Wangten hoeven ,
Maer ick bin puntich genoegh Moer al singen de Boeven :
Anne Wane Wouters se wringt de Maes met wangten ,
Die maer vande ontydighe zijn , dat binnen haer beste Klangten.
Neen seecker , ick bin soo klaer , 'k sou jou wel uyt durven tarten.

DE TVVEEDE UYTKOMST, VANT EERSTE DEEL IS
Krijn. Bely. En men Vrou van Grevelinckhuysen.
Belt' seyt.
17 5. Me Vrou hoe kenje je ooc houwe , wat hebje bygut ooc parten ,
Me Joncker mient al waers , hij wort seker hoe langer hoe grover.
Vrou. Hy en isser niet te veel Beely, maer hij schietter pas over ,
Hoe dat ick hem langer heb , hoe dat hyme meer tuegen wort.
Bely. Ik hoor wel was hy doot, en hadden hem vier sellebroers geschort ,
180. De blyste na me dunckt Vrou die souwen voor aen gaen.
Vrou. 'k Kenme niet versinnen, waerom ic de Vent toch mocht aenslaen,
Sulcken Deen , mal , of altijt nergens na de sneechste van sen vriende ,
En dat meer is , hij is opt thiende deel na soo Rijck niet als ick miende ,
Soo dat ick heel bedroghen ben, en om sijn goetien wast dat ic hem nam.
185. Bely. Maer Vrou namj e oock om 'tgoet sulcken Jan achter lam ,
Sulcken plompen Drent , een mensch soo bot en onbeschoft ,
Sulcken futselaar, dat en had ick niet ghedaen, aent vleys ismen meest bekoft,
Sulcken Hennetaster, 'kweet niet waer by dat ic best sijn gefemel lijck,
Maer seker een menschen sin , vrou is wel een menschen Hemelryc ,
172. III, IV, V Anne Kome Wouters.
173. III, IV, V ontyghe.
174. III, IV, V 'k sou wel yemant durven tarten.
189. III, IV, V is een menschen Hemelrijck.
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190. Neen moer , over Riick over al , ick wil wat int ooch.
Vrou. Hy sou haest mans genoech veesen , maer hy is te beseten drooch ,
Comt hij thuys hy spreeckt niet , gaet hy uyt , hy swijcht stil ,
'kLoof nau dat hy spreken sou , al waert dat hij over me vil ,
Altijt siet hij even bang , nimmermeer gaet hij eens uyt sijn tred ,
195. En dat noch'tmeeste is , nimmermeer comt eens lachende te bed ,
Ja tis hem nou te pyne waert, dat hij me iens over zij sou toeloncken ,
Maer hy keert me sijn aers toe , en gaet ligghen roncken :
't Moeyt me altemet wel , dat ic dus me jonge leven moet verslyten.
Bely. By get vrou , wast me man , ick zou 't hem bij elck een verwyten.
Onse lieven Heer wil me slechts mit sulcken man niet bedroeven ,
200. Of ick zou aers me wel gaen segghen mit de boeven ,
Trouwen int hoey , dats moet' ,
Maar trouwen in de kerck, dats ewich werck.
Vro u.Ja meysieje weet noch niet hoe 'theylicken een mensch comtverlacken,
205. 't Comt soo schielick aen , lieve Kijndt , as het kacken.
'k Waer me wel soo wijs doeck iens jaers te vryen waer ,
'k En docht niet dan nae vreught , en niet nae dit lyen zwaer :
Neen ick moet een man hebben , seyd ick , die me maeckt tot een wijf ,
En nou icker een heb , ben ick al weeu by sijn levende lijf ,
210. Maer doeck hijlicken zou was dat trouwens 't minste dat ick gisten.
Bely. 't Was wel Boet `vrouw , dat sommige luy van je noot wisten ,
Daer zyn Beker noch goe mannen , dier over de heymelijcke armen ,
Wt naeckte liefde nae de gouwe werelt noch ontfarmen.
Maer vrou hoe ken je sulcken mensch noch liefde betoonen ,
215. 'k Sou hem seecker met Oenes kolf altemet koning kroonen ,
En de luy zouwender om lachen , als syt al quamen te weten.
Vrou. Maer Bely , wat zouwen de luy segghen datwe mekaer smeten?
Dat is onder de rijcke luy soo gheen manier.
Bely. Over manier over al , 'kzou me leven met sulcken stier,
220. Waer ic in jou stee vrouw , ic brocht mijn leven soo lusteloos niet duer,
194. I uyt sijn hel.
195. III , IV , V comt hij eens.
200. V De Hemel wi l.
215. I met ooms Kolf.
219 , 220. II 'k brocht me leven met sulcken stier

(Waer ick in jou stee vrou) so lusteloos niet deur.
220. III , I V , V Waer ick in jou stee vrou so lusteloos niet brengen deur.
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Ic bin de meyt, en jei bint nu de vrou, maer 'kneem mijn leven voor de kuer
Want al binje rijc jei bent gevangen , maer ic ben vrij al ben ik pover.
Vrou. Ick ben met de droes gescheept , en ick moeter me over :
Patiencie per fors , wie weet waer voor dat het goet is ,
225. 't Is bij provisie quae noech , dat hy soo bijster onsoet is
Also wel snachts als daegs , want of ik bij hem dan of ic bij jou slaep ,
Daer en is niet veel keur aen.
Krijn comt uyt en seyt.
Bely , Bely , waer ben je Woudt aep.
Hey hoorje niet Beely , waer of se ergens is om een hoeck.
230. Vrou. Wat is hier nu weer? Krijn. Vrou, meyt d'een met d'aer is t'soeck,
Modde van gompe Bely, pestelensie , daer coom ic kael of.
Vrou. Onbeschoften Reeckel , hoe is hy toch dus bot en grof ,
Siet hem nou iens slaen of hy gien vijf kan tellen.
Bely. Soo neemt hij me altijt mit een deel toenamen te quellen ,
235. Dan bin ick ien modde , dan bin ic ien varcken, en dan bin ic een meer.
Vrou. Nou wat isser te doen
Krijn. 0 bloei , maer Vrou , mijn Heer ,
Me Joncker Vrou , myn Joncker segh ick y got.
Vrou. Wat is je Joncker , hoe staje dus , benje sodt ,
240. Of geckje mit me , hoe sal ick het verstaen :
Swijgt Bely. Bely. As je maer om kyct Vrou so dreygt hyme te slaen.
Vrou. Dat hy dat maer iens docht , nou wel wat is je Joncker.
Krijn. Wat sou hij wesen , hij is quaet datje hem daer int doncker
Alleen na sijn kleeren en sijn goet soo laet soecken ,
245. En weet se nergens te vinden, daerom begint hij te vloecken ,
Dan wil hy syn cousen , dan wil hy sijn laersen , dan ist dit , dan ist dat ,
Nou krijgh ick een oorwangt , dan ien voet inme gadt ,
En wat weet ick van sijn kleeren , waerom geeft hij me slagen.

Vrou. Wat klieren nou. Krijn. Sijn ouwe klieren, daer hy mee gaet jagen,
250. Hy wil enckel te velt , om een Haes te bedrapen.

Vrou. Ick docht seker dat hy al den dach sou hebben blyven liggen slapen,
226. I by jou stae.
227. II, IV, V Daer is niet.
243. V hem in 't doncker.
245. III, IV , V Hy weet se.
247. II Oorbangt.
248. I geeft hij me toe slagyen,
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Wel hoe schiet hem dat soo schielijck in sijn sin ,
Die Jichtigen Hont , hy klaecht immers dat hy niet ien vin
Noch ien lidt an sijn Lijf kan reppen , hy hout hem vrij stil.
255. Kryn. Wat hy reppen kan of niet, sijn tough het hy hiel wel tot sijn wil,
En sijn hangden oock wel , dat verneem ick altemet op mijn kop ,
Hy gafme daer terstont noch ien averechse klop ,
Was dat met ien lamme hangt , soo speelter de Nicker mee ,
Nou gaet by hem Bely. Vrou. Wat souwer Beely doen.
260. Krijn. Maer dat icker dee ,
En soecken sijn klieren , diemen nerghens kan vinden.
Bely. 't Is waer Hanne je loopt al soecken as de blinden ,
Je Bout je oogen in de hangt nemen , en kijcken door de gaten.
Vrou. Blijf jy hier Bely , laet ick gaen , ick weet hem noch te bepraten,
265. 't Schijnt datwe toch alle gaer moeten de murchloose schonck vresen.
De Vrou gaet binnen , Krijn seyt.
Dat jy by hem quamt moer , jou hooft sou hoeck wesen ,
Bloemerhelten hy tiert soo , dien besuchten uyl ,
Mijn Vrou siet toe , sy crijcht ooc wel goe coop een vuyst op haer muyl ,
Hy het me soo besucht ghepuelet , ten is niet om te spreken,
270. En om ien haer Bely sou ick het aen jou weer wreecken ,
Had ickje by me solen maer ergens om een hoeck allien.
Bely. Je bent al sulcken soetert , nou , nou , je moet soo suer niet sien ,
Nou as ien man , lach iens , en corn volgewe me Vrou alle bey ,
En helpewe den drent , je Heerschap int gherey.

PAUSE.
D'EERSTE UYTKOMST , VANT TVVEEDE DEEL , IS
Joncker Beerent, en Krijn : den Joncker seydt als volcht.

275. Wen ich soe toe mit bi mir stilben go speculieren ,
Desse butte Hollanieren duen mit alle hun hentieren ,
254. II by hou.
265. I schenck wesen.
269. V gepewlet.
276. II doen, und al.
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Ken ich mir gaer qualichen vom lachen ontholden ,
't Let wense op voedet waren von dem zmihir in wouste Wolden ,
Dose hun dogen mit geyn cortoysch minsch reddede , byde melementen
280. Sint mijnder zielen hesselijche 'plompe Venten ,
Went eyn Joncker wie ich bin van olden gheslechten ,
En statelijcken Adel wettense je me nit tho achten ,
Wien schruer wien Kofkeerl en dierghelijcken ,
Wemen in desse stede gros achtei , on holdt de rijcken
285. Voor eyn sinnelijck persoon , on dat is gar nerrisch ,
Mo wentse verstendich weeren , en nie soo nerrisch ,
Se sollen reverentiallich om mit Cortosy erbieden ,
Ontsach haben vom den Joncker , mir meyt , 't sint lieden
Von gheringer conditcioen , die lecket wie den Esopus hoon
290. Eyn ordonnant im den drech hoop vinde on hun min steyt oon ,
Wie en enich gersten Cueren , lijcket soo desse Hollanieren estimieren
Geringe Schifluyden boven den Joncker van vier quartieren ,
Wat segstu Krijn. Krijn. Ick mach ja seggen , en vragen wat hij seyt.
Joncker. DuKrijn huer i nie. Krijn. Ja ic Heerschop, je vraecht oft oock weyt,
295. En oft oock onweer in Zee is , doeje niet mijn Heer.
Jonker. Den stuerten sueck rueren. Krijn. Ja, ja beginje al weer.
Jonker. Wo sint dijn sinnen. Krijn. Mijn ghedachten waren ginderheel.
Joncker. Men sellet dijn mit eyn geffel loffen in gin hinderdeel ,
Eyer du plomphausen des dincx sellet geweer worden.
300. Krijn. 'k Weet seecker niet hoe me ghedachten daer soo duer me
kaer snorden,
'k Heb niet een ding verstaen Heerschap , van datje me vraechden.
Joncker. Ja Krijn dats om dat dijn mijn redden ny en behaechden ,
Ick vrooge dijn wat herlicher is eyn Schiffer wy eyn Joncker.
Krijn. Ick en weet niet Heerschap , de vraech is al wat doncker.
278. II von dem suuk seer. III , IV , V von dem zou.
282. II bet tho achten. III , IV , V wettense je nit.
284. III , IV , V om holdt te.
285. II Man voor statelijger Kerels , on dat. III , IV , V Voor aensienelijck persoonen.
288. II Joncker, aber 't sint. III, IV , V Joncker , mee neyt, 't sint.
289. II, III, IV, V die wie den
290. II Adamant. — I on hun munsteyn. II On hun munsteyt. III , IV, V on hun munsteyn.
291. II lycke so de Hollanieren.
297. III , IV , V ginderdeel.
.
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305. Jonker. Du meeren rier wet i den toe den vreege geyn antwoort.
Krijn. Neen ik seecker , want daer toe al mans verstant hoort ,
En dat en heb ick niet , ist aers waer datje altijt segt.
Joncker. Du grueve Keerl , 'tis goor billich da men dijn begeckt ,
Wet i jo das nie hatstu dat entwoort nie gereet.
310. Krijn. Laetje dat niet wee doen, 'k segh noch al , dat ik het niet en weet,
En weet jijt , soo segtet mijn iens in jou tael.
Joncker. Ja dem Joncker. Krijn. Ja y par dariere seyt de Wael ,
De Joncker mochter na wesen. lone. Wat hatstou du vue gebrummel ,
Je selle nie svigen ier ich dy wet op dem bech trummel ,
315. Du ner , sully twyfelen wie vom twey em eder ,
Me te echten is eyn enekel Schif Keerl wie eyn Her ,
Eddel ghebooren und van olden stam ,
Wiens twelfsten Olt Vedder do mijn geslicht heer quam,
Had wesen den Eerweerdighen Bisschof van Paderboorn.
320. Krijn. Syn twaelde Bestemoer argo een Hoer, waer halenset uyt
een hoorn
Daerse de eeldoom van rekenen van haer gheslacht ,
Mijn Vaer (Heerschap) pleech Wijngaerden te snoeyen by nacht ,
Ick bin oock aen geen Boom ghepist , houtme dat ten besten.
Joncker. 'k Hecke dijn tho hans op . den smoel , dat i mit bey de
handen do na testen ,
325. Want ick gaer colerisch nu vergramme my metter veert.
Krijn. De Knoeten bennen oock te besucht ras op haer Peert.
Joncker. Elementisschen bedder , he wen i den smoel nie en holt.
Krijn. Jaeck , jaeck , byget wel jaeck , 'khebt mijn leven soo niet
verkrolt.
Joncker. Wen ijt endermool verkaerve , und my den kof maeckt mue ,
330. Werd ich dijn op ender wyse smitten mit den lenghen rue ,
Dats ten huesen her uyt jaghen, wie ghevoelet dijn dat
De bruet krumer stecken dijn , du vrette dijn an mijn disch tho sadt ,
305. II wet i to.
310. II niet nuw doen. III , IV , V niet nieu doen.
314. II Holt smoel ier ich.
315. II wie vom jo meer. III, IV , V. wie vom twey eder.
316. II To echten is.
320. III , IV, V twaelfde.

325. II Want ick weerde gaer colerisch, ond.
328. III, IV, V verknolt.
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Mo ich sel dijn den porcioen soo een wenschen besnoeyen.
Jonker Barent gaet binnen , Krijn blijft buyten , en seydt.
Soo seecker , 't mocht soo luttick vallen , waer sou ik van groeyen ,
335. Om de waerheyt te seggen , 'tloopter aers schral enoch of ,
't Is tot onsent nummermeer iens open Hof ,
En wil by noch al mee seggen van sijn ghekoock?
Daer en mach seker aers niet uyt as de roock :
Praet hy noch al mee van sijn Taeffel , wat brabbelt hy ?
340. Seven dagen in de weeck schaft hy water en bry,
,En die de vult wel den mingelens pot vol elck ,
Doch trouwen songer botter of songer melck ,
Wy eten of wy wel te deghen pover waeren ,
We mogender lijf en ziel me samen houwen, maer vet me over garen
345. Dat en loof ick me leven niet , of de Kaert is vals.

DE TVVEEDE UYTKOMST, VANT TWEEDE DEEL IS
Bely , Krijn, Joncker , en luffrou , Bely seyt eerst , als voicht.
Wel Vryer wat praetje al , hebje den baas aan den hals ,
Wel lieve Krijn hoe hebjet dus verkerft ,
Al je best me Joncker na , maeckt datje ghena verwerft,
350. Want hy praet hiel starck , dat hy je wil laten gaen.
Krijn. Dat mach hy soo seggen , dan hy sal hem wel weer beraen.
Bely. Beraen seecker, om de waerheyt te seggen, an jou is wat te vangen.
Krijn. Ja wel , en an jou , met je blauwe hangende wangen ,
'k Weet seker niet hoese tot onsent na sulcken morsigen slet vragen ,
355. Jou lelijcke pry , men sou Kinderen met jou te bet jaghen ,
Al je best na Enckhuysen , en verhuertje voor een keet meyt.
Bely. Of hy me dat verwijt, dan of hy mee niet ien beet seyt ,
Ick passer niet op , vaer jy konme deeren niet ,
Noch alje snappen en kaken raecken aen me kouwe kleeren niet ,
360. Ben ick de moyste niet , ic ben deugdelijc , dat weet de hiele stadt wel ,
333. I patricen. III, IV, V portionen.
335. III, IV, V 't loopter al ree.
341. I En die de vulsen wel den. V En die vervult wel den.
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En haest dat ick soo moy ben as jy , verstaeje dat wel ,
Ja wel kijckt toch hier een reys , dese goelijcke vaer,
Jy en Lij sj en waer is Jan , waert even juyst een paer ,
Ja wel jy bent me ien fatsoentjen , ja wel lieve Krijn,
365. Van sulcke mannen as jy , grater net twaelf in ien dozijn ,
En die wat nau dong , kreecher wel een toe op den hoop ,
Dan 'tsou wesen , hoe meer om 'tghelt, hoe quader koop.
Krijn. Wel wat brabbelt me dese Meyt, en besuchte Teef ,
Om de waerheyt te segghen , je bindt oock duer genoech te geef ,
370. Laetwe mekaer de hangt vry geven en singen al schoon al schoon ,
Die ons twee de kost geeft onthoudt ons niet van ons arbeyts loon.
Bely. Hola dat schut ick , en dan noch altemet een eerlijck kleet.
Krijn. Een eerlijck kleedt toch, dat waer aen jou recht wel besteet,
Want je bint soo beroeyt , 'thangt niet dan van lappen an mekaer ,
375. Hier buyten lijcktet wat , maer onger ist nergens nae so klaer ,
Tis met iou recht op sijn kalen adels die so wat nauwetges bedropen,
Buyten een proveretgen een leurtgen, en onger 'thembt vol knopen ,
Of met een blauwe draet samen geregen excelent op sijn Hoofs :
'k Versinme Bely , 'k wil seggen , op syn groofs •
380. Ghelijck wy hier leven soo wel de jongen as de ou,
Soo wel de meyt as de knecht , de meester as de vrou.

Joncker Barent comt uyt, Krijn hem siende seyt voort.
Me Joncker Bely , me Joncker of we hem daer haest vernamen.
Jonker. Krijn komdy her , on Bely goe by dijn matamme ,
Krijn wen ji ein fijn ghesel wil wesen , so had ich dijn wol ghesint,
385. On weerde dijn licke vuldoen wie mijn selfs kindt ,
On ji solle deelhaftich wesen van al myne hoven ,
En wen ich nie kinderen kryghe werd ich dijn begoven
Mit einem herlichen bruyloftsfeest , wen y in myn hous comt te trouwen.
Krijn. Dat segje wel Joncker , maer je seltet niet lang onthouwen.
390. Joncker. Neyn mijnder zielen, dijn dienst zol dy wel werden vergolden,
Nu Krijn van dessen stunde wol ich eyn goeden disch holden ,
En schaffen hupsche hesp met wurst , na der olde wyse
368. II Meyt , dees'. III , IV , V dese Meer en.
376. III , IV , V dier so.
385. II licke wol doen.
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Eijn hinderdeel vom swien ghesode keerls spijse ,
En ich werdet den lantlieden wedder rechtschaffend duen betsalen
395. Nu tou dan Krijn , geyt ons de honden halen ,
Wy wollen hen to jachte uyt vom etwas to vangen.
Krijn. Alree man, daer toe heb ick louter verlangen.

Den Joncker en Krijn gaen binnen , de vrou en Bely
eornen uyt , en sien Krijn gaen : Bely seyt.
Jae jj Vrou , maer Krijn dunckt me gaet daer uyt.
Vrou. Waer heen toch , hoe nae maeckt hy hem t'soeck , dat arge kruyt.
400. Bely. Neen , me Joncker dunckt me , dat hem ergens stuert.
Krijn , Krijn , Krijn. Krijn. Jae ick gae hier by eens inde boert ,
Om een hondt of twee te leenen , we sellen gaen jaghen.
Bely. Past dat yet niet en lieght , me vrou Belt meester vragen,
Jou rechte plompert. Jonck. Je benne noch veel plomper.
405. Matamme ben yi do , kum hie min herts lieve Jonfer.
Wen ich dijn saghe verheuget hem mijn geyst.
Vrou. Mijn lief die mijn meer als waerde liefd bewijst ,
Ick ben een slavinne om u te dienen geboren.
Bely. Die niet doof is , wat moet die al hooren :
410. Nou ist liefje , troosje , mijn hart , mijn moer ,
En flus mochtet wel wesen Kats hoer.
Dat volcks liefde is altijdt niet langduerigh,
Den Baes verandert haest , en Vrou is soo wispeltuerich ,
Datse niet schielijck mal sal worden, de besucte meer,
415. Kijck toch , dats seecker een groenicheyt van men Heer:

Wel , wel , van waer komt me Joncker toch dese vreught:
Diet weten mocht, 'k wed het me vrou niet en heught,
Dat mijn meester haer met soo veel getuels porden ,
Wel wat sal hier wesen , zou dese man wel speuls worden ,
420. Wel meester as je lacht , soo lachen al je kleeren.
,

Vrou. Neen lief , terwijl dat sulcx is u begeeren ,
En wil ick u niet tegenstaen , maer doet u sin . en lust.
Joncker. Jo wen ich to huys come mijn Jonfer , dus hollet dijn rust ,
393. Dit vers ontbreekt in I en II.
403. II jyt.
404. II Du bist noch veel plompfer.
406. II verheuget rich.
412. I lief. III Heft. IV, V liefd.
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To hans ben ich gaer melancolisch , on weten jo nie te doen ,
425. Dan den droeven geyst etwes te recrieren int groen ,
Derhalben werd ich mit dem Krijn von kurtwijl goen tyen ter jacht.
Vrouw. Mijn lief, mijn dunckt je bent niets te wel bedacht ,
Ick bidde wilt toch better op u gesontheyt letten.
Joncker. Mijnder sielen , ja wy hats jo to hans nie wel te vretten ,
430. Da om bin ich geresolfiert den haes een wenschen te temtieren.
Vrouw. Wat noot wast mijn lief wist je je celven wat te vieren,
Maer den yver en grooten lust dieje hebt int jaghen ,
Doetje noch nae kleeren noch nae gesontheyt vraghen ,
Maerje siet niet an , je treet door dick door dun ,
435. 'k En segh dit niet om dat ick u de lust wan gun ,
Maer ick wenschten wel dat ghy 't op naent met gemack.
Krijn comt uyt met eenighe honden , en seyt Leghens Bely.

Waer pestilensy Bely is ons ouwe Brack?
Bely. Blijft wat staen , neen de honden selje wel vinnen.
Joncker. Herts liebe wybelijn , rustet dijn sinnen ,

440. Ich ben Grevelinchousen van kints been aengewent das so to doen,
By dem Elementen mijn muttunt jo keyn exercitions ,
Den bludighen vurluch het jo mihr das wol gheliert.
Krijn. Tis te bijster , in de krijgh het hy sijn leven wel geviert,
Dat hy daer van roemt , neen seecker hy mach wel swyghen ,
445. Een deel hasen gheloof ick is hy wel ghewent an 't spit te ryghen ,
Maer van 's Landts vyanden reech, hyer zyn leven niet i en ,
Trouwen , dat comt aers by , want hy hetse sijn leven niet ghesien ,
Een Edelman seytmen, wast tegen de krijgh op , as een os tegen de bijl
Maer dese man houdt gaern een borstweeringh van een mijl ,
450. Dan is hy immers wel schoot vrij , hy seeckers en sijns ghelijcken ,
't Bennen Krijghsluy int velt, die niet schielijck beswijcken ,
Achter een haes , die vreesachtigh begint voor haer honden gebaer te loopen.
Joncker. We blijfst Kryn. Kr. Ik ben doende met de honden an mekaer
te knopen.
426. II om kurts wijl.
427. II niet.
429. II wy hatten jo to hans nie nie wel te vretten. III , IV , V wy haben jo to hans.
441. II my mattiert. V mijn mut tunt.
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Joncker. Nu dan Matamme , sijt man lustich , wy goen te gaer
455. Hen uyt to Jacht. Krijn. De ouwe jagher dat was sijn vaer.
Hy zou wel een haes volgen, dat het hem hem sijn lamme gat maer toe liet.
Belt'. Niet waer , hy is soo radt als een vogelij en dat koe hiet ,
Wel wanneer raeckje noch voort , Godt segen ons voor dit beyen.
.Krijn. Twee goe liefs , meysie , en kennen soo haest niet scheyen,
460. Hy pleech me vrou immers altfijt een soentien voor haer loon te langhen.
Geen dingh met der haest , Bely , dan vloon te vangen ,
Hoe nae machje de vrientschap niet lyen van meester en vrouw ,
Ick denck datje mient dattet beter besteet was aen jou ,
Of segme , hoe komtet , dat je ons nu dus voordi stuudt ,
465. Is hier ergens een Pol die vast nae de poordt guudt.
Bely. 0 jae we souwen bancken , en setten de taefel met betielen dicht ,
Krijn. Dat beurt altemet wel , soo haest mijn Joncker sijn hielen licht.
Bely. Wis , ja we souwe bruyloft houwe waer je maer uyt.
Krijn. Hoe nae sou jey Spuelnoot welen , en me vrouw de Bruyt.
Joncker Berent comt by Krijn, als syn vrou binnen gaet,
en seydt.
470. Ben je dan tenemael veerdich Krijn ?
Krijn. Hier nou mijn beesje ,
Moeytges dan sitop ereys , her om dat is een geesje ,
Ighet nie Joncker hoe wille we 't velt nu oock boenen.
Joncker. Ja Krijn geswint kueft dijn voeten een paer nie schoenen ,
475. Je selle lustich moeten loffen den Haes achter heer.
Krijn. Dats recht werck me Joncker dat ick begeer,
K'weet niet waerom datje op 't jaeghen soo verbruydt stoft,
K'sel by get lopen of ick een bien om en duyt koft ,
Ick doe toch niet no'or dan dat ick thuys sit en suf.
480. Joncker. 'Tiet dat i luem benne Krijn en gans duf ,
Moer. i benne gaer lustich wan i kuenle in de locht.
Krijn. Ick ben te bijster gaeren alle daghen in de bocht,
Me Joncker selle we 'twest-eyndt uyt?
458. V wel wat is dit voor beyen?
466. II we souwen pankoeken bancken
473. II By gort.
474. II lueft.
477. III, IV , V dus verbruyt.
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Joncker. Krijn by noorden 't woldt ,
485. Doo wet ich dat den haes mit stigen hem ontholdt ,
En habbet heurt van mijn olde bekende ,
Der halben min mit geyn ydele henden
Wedder thous tho kuemen go ich do tho Jacht.
Krijn. Daer haes je selt bedroghen wesen soo ick acht,
490. Want het daer alte seer gheschrobt wort snachts vande boeren ,
En by daegh bender de kodde-beyers die der op loeren ,
En tis in de klinge bugtens tijts we worden lichtelijck bekuert.
Joncker. Eynder van adel wie ich doe mit nieten verbuert ,
Des en bekommere i dijn dae mit niet suns ,
495. Ich goe dessen weege tou.
,

Den Joncker gaet binnen, Krijn blijft, ende seydt aldus.
'T ruyckt hier al wat vuns ,
Her achter jou reeckel , me nues is noch niet wel verstaelt ,
Houdt toe je buers vrij , tlach is hier al betaelt,
Wat ien Heerschap heb ick , hy mach gien sont doen , hy is mal geboren,
500. Mit ien Ey hebjem gewonnen , en met ien Appel weer verlooren ,
Hy selse daer soo drapen , had hy maer wat versch Zout ,
Dat hyer achter op de steert leyde , en riep dan hout , hout ,
Loopt niet weck, wacht wat, 'kselje komen slaen,

Al de Hasen die we vangen , sou ick wel durven aen me vingers braen ,
505. Met dese Hongden, Fobert, ja je bent me ien vrient,
Al dese Hongden hebben we hier en daer noch ghelient ,
Tot onsent schiet soo veel niet over dat we souwen
Een Hongt of twie tot de eele Jacht onderhouwer :
Nou ick mach dit ingaen , mogelijck of hy een Koe voor een Haes vangt.

484.
485.
486.
487.
488.

III, IV , V Neyn by.
II sich ontholdt.
II Ich habbet.
II meyne ich mit. — III, IV , V Derhalben om mit.
II do hern, wol ich tho Jacht.
497. II noch niet al.
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DE DERDE UYTKOMST , VANT MIME DEEL, IS
Theeuwis, Juffrou , Beely , en Keesje.

Theeuwis alleen zynde , seyt.
510. Dit Haachje is recht een Vastelavonts , en een Sinter Claes langt ,
'k Weet niet hoeder van opsnappers sulcken gheswerm is ,
't Isser alle Sondage bruyloft , en voort alle de heele weeck duer Kermis ,
Jonghe blijfj e daer an de after poort by de waeghen ,
ick sel vuer ant Jonckers Huys gaen vraghen ,
515. Ofse terstont 't Hout willen komen helpen inde Schuer.

De Juffrou kijckt boven uyt , den Boer Theeuwis haer siende,
seyt voort.
'Ke daer , ke daer de Juffer , ofse wel siet hoe ick na 'er tuer ,
k Acht neense , 'k selme houwen of ick niet merckte datse me sagh ,
En praten soo wat drollichs , dat men beter doen als seggen mach ,
Se mach toch wel hooren , daerom wil ick wat toe treen , as een man ,
520. Se selt haer niet belgen , al loopter wat onger van Sint An,
De kleeren maken de man , diese het die trecktse an.
Die 'm by gort by sulcken Juffer iens mocht verwarmen ,
En hebbense een reys een gantsche winterse nacht in syn armen ,
'k Hebber moet toe , se sou segghen de Boeren weten oock wat,
525. Wy sitten tot onsent daer in sulcken besuckten roock gat ,
Soo datter mijn Wijf uytsiet als een beroockte Lieve Vrou ,
Daerom staetse me niet an , maer me dunckt dat ick wel sou
Goet coop in sulcken stee Juffer crygen behaghen ,
Mocht icker een korte wijl by haer zijn , 'k verteerde myn Ros en wagen.

Juffrou haelt haer hooft in , ende roept van binnen aldus.
530. Bely gaet stracx heen , en laet den Huysman comen an
't Schijnt dat hy hier driecht te kloppen met schroomen an ,
En wijst hem terstont hier boven op mijn Kamer.
Theeuw. Moey ten quam van syn leven noyt bequamer ,
Hoe avontuers raecktmen altémet met sijn naers in de rammelingh,
533. III, IV, V Mooy.
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535. De Meyt dunckme maeckt daer binnen vry wat versammelingh,
Hoe vaertet beste Kijnt , wil de deur niet open.
Bely binnen zijnde seyt.

Se klemt soo Teeuwis , je selter van buyten op moeten loopen,
Ick kense niet na me trecken. Theeuw. 't Is waer hangdeloose moer
Sta ruym dan , hoorje , hou daer mee leytse op de vloer ,
540. Hou daer dan , pestilency daer legh ick. Bely. Juyst so ic het stemde.
Theeuw. Wel hey Meyt , ick docht dat de deur soo beseten klemde,
Dat ickse niet opgekregen sou hebben , met den eersten stoot.
Bely. Hebje je slechs gien sier ghedaen.
Theeuw. Neen niet een dingh , 'k heb gien noot ,
545. Knap as ien Meyt , waer is sober Staetjen ,
Krijn wil ick segghen , dat arghe maetj en ,
Hij most na achteren daer staet me Waghen voor de poort te lossen,
Wordje stekelich Meyt , kom an , willewe een reys bossen ,
Lustich wie de harste kop het , jy of ick om een vaen.
550. Bely. Nou je Wagen sel wel leech worden , laetje mallen maer saaen,
En gaet boven by me Vrou , se selj e betalen.
Theeuw. Dat ghelt sel ick op ien aer Lijdt wel iens komen halen ,
Secht huer gendách meysje , en me Joncker mee.
Bely. Me vrou is allien thuys , me Joncker is niet in stee ,
555. Hy is mit Krijn flus eteghen op de Jacht,
Dus gaet by me vrou , die je allien sit en verwacht ,
Seecker gaet by haer Theeuwis , se hedje noodich ghebreck.
Theeuw. Dat ken ick wel deyncken , hoe na schort haer een geck
En dat ick die wesen sou, 'k en durf niet waeraftichgens.
560. Bely. Se selje niet byten , wat binje voor ien mens ,
Se sel quaet wesen komje niet , hoe staeje dus houten.
Theeuw. Liever as datse kyven sou , wil ick me noch wat verstouten.
En gaen byer , maer ick bin lijckewel al wat beschaemt.
Bely. Dat dencke ick wel , je bint voor ien beschaemt gasgen vernaemt,
565. Nou as ien man naer bovenen , me Vrouw mocht dencken wat hier
te warren was.
535. II,- III, IV, V sammelingh.
545. I sober Taetjen.
565. I te schorse was. III, IV, V te sarren was.
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Theeuw.W at ic sie ooc liever een Vrou int Hemt, as ien Ruyter int Harnas.

Den Boer Theeuwis gaet met Bely binnen.
Keesgen komt en seyt.
Wel waer mach me Vaer toch blyven ,
Hy weet wel dat die Peerden hier staen en verstyven ,
Hy sou de Poort open laten doen , en daer kickt niemant o m ,
570. Hy segt , benje doof alle gaer , of benje stom ,
Of wilje niet spreken , hoe hebbewet in een kaer.

Bely komt uyt , en seyt.
Soo d'ouwe songhen , soo pepen de jonghen , de Soon is as de vaer,
Wel Keesje binje al everechs op estaen , wel wat ist ?
Keesjen. Wat souwer aers wesen , ick docht dat je dat wel wist ?
575. Onse Paerden staen daer en verkluemen after an de poort ,
En wat ick klop , daer is niemant dieme hoort ,
Mijn Vaer weeter of seecker , hy is niet meer as ien Kint ,
Hy sou de deur open doen seyd hy , en hy gaet drayen an de wint ,
Neen seecker , hy beschickt sijn dinghen niet qualijck.
580. Bely. Wel Keesje je Vaer is hier. Keesje. Dat is seecker gaelijck.
Waerom laet hy dan de Poort niet open doen , is hij mal ?
Hy weet wel de Paerden daer staen krimpen , se moeten op stal ,
En wanneer sellewe los raken , wy bennen daer mit ien wagen houts.
Bely. Ja dat is wat nieus. Keesjen. 't Is waer moer , kacken is wat outs,
585. Jy souter noch wel om lacchen , wat Øienj e dattet me niet verdriet,
Ick ga wel weer draeyen heen , wilje de Poort op doen of niet ,
De wech en is niet op edolven , dat is noch ien lock.
Bely. Hoe kan Keesje kyven , 'k sel de deur op gaen trecken mit ien rock,
Brengt je Wagen op de plaets , en stalt je Paerden :
590. Wel Keesje wist ick dat jy soo baerden,
Oftje niet naje sin was , je bint ien gasje.
Keesjen. Ja moer as ick begin , ick bin al ien hart quasj e ,
'k Souwer niet vuel na vraghen , of ickje , ja maet.
Bely. Dese Lecker , me dunckt dat hy sen Vaer altemet nagaet ,
595. Je selt ien duegniet worden , hebje ien aertjen van je Vaer tj en ,
566. III, IV, V Harrenas.
570. II Hy segh! III, IV, V Hy segk.
572. I is ons de vaer.
591. II Alstje.
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Dat ickje Moer waer , ick streeckje de Broeck af,
Daer worden de qua Leckers gheschickt en kloeck af ,
'k Souje op ien aer kam setten , jou olijcke Lecker.
Keesjen. Jaje , ick bin de Gard al ontwassen seyt me Vaer.
600. Bely. Je Vaer is gecker
As malle Pier , seyt hy dat , dat is seecker moey.
Keesjen. Ja hy seytet , en 'tis waer oock jy bint maer ien malle doey ,
Ick bin al te out wat op me gat te kryghen seyt me Moer.
Bely. Godt gheef malle Anne , en je Vaer Theeuwis de Boer ,
605. Een goet Jaer , seggese dat , ick sou dencken dat het jock waren.
Keesjen. Wiljet iens besoecken , coet latewe iens plockharen.
Bely. Jy plockharen , flus lap ickje op je gat songer segghen. Keesjen. Ja je etaet , ick ken onse groote dicke Neel wel onger legghen,
Se is wel soo sterck as jy mit je twien.
610. Bely. Lecker ick strijckje de Broeck of, al waerje met je drien ,
Maer 'tis me niet te pyne waert, dat ickje soo vuel acht :
Com as ien man na afteren toe , en lost alj e best je vracht ,
Je Vaer sel strack tomen , en ick volchj e haest.

Keesje gaet binnen , de Vrou komt uyt, en seyt.
Wie is daer binnen , die daer soo staet en raest ,
615. Ben jy daer Beely , wacht wat , 'k selje wat komen segghen ,
Waer benje Beely. Beely. Hier.
Vrou. Laet terstont alle dingh legghen
En gaet in de Ros-Kam en seght Jan Soetelaar ,
Dat ick twie Paerden te koop heb , ende segt den Hoetelaer ,
620. Sijn Beurs mee brengt , en die al wat welghestelt ,
Ick wil s'em wel goet coop geven , dan aers niet as voor geriet geit,
Segt hem , dat hy terstonts comt , eerje Joncker comt vande Jacht,
Daerom seght hem, dat hy niet toeft noch wacht,
Hooriet wei as een meyt, treet lustich over je kooten.
625. Bely. Wei vrouw. Hetse de Boer alree voor sijn paerden ghesnooten.
Vrou. Maerje most toe sien, datje teghens Keesie of een aer,
Je mongt van toe houdt , want soo 't ymant werde ghewaer
604. V Ik wensch malle Anne.
614. III, IV, V Wie is daer beneen.
619. II segt dat den.
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Soo waer ick de buyt quijt , en 't geldt heb ick wel van doen :
Dus besteltel wel., ick selje ien nieu hembt geven en je huer vergoen ,
630. Met een paers schorteldoeck , dus loopt al je best ,
'k Sel den boer noch terwijl gaen nemen met vier blaetgiens uyt de nest,
Dus loopt ras me meysken , eer dat het wordt te laet.

De Vrou gaet binnen, Bely blijft ende seyt.

Ick selme haesten Vrou , en dat om mijn eygen baet ,
Een nieu hembt met een paers schorteldoeck , dats dat ick behoef ,
635. 'k Segh altemet Teuwis , Teuwis , wat binje een boef ,
Maer wou je soo altemet comen en doenme wat profyt ,
Dan zou ickje voor een fijn man houwen over al en altijdt :
Dan eer ick heen gae , mach ick Keesien gaan helpen voort,
Dieme vast verwacht after aen de poort ,
740. 'k Mach hem seggen dat by sijn paerden tot ongsent vry stalt ,
En syn hout voor de Schuur neer werpt , soo 't hem wel ghevalt ,
Als ick vlus t'huys kom , sel ick het met Krijn onse knecht
Wel schicken daer 't wesen moet: of Jan Soetelaer noch woont daer hy plecht
'k Selt altijt eerst inde kroegh vragen , daer hy hem int gemeen
sochtens vertoont,
645. So hy daer niet is , sellense wel seggen waer dat hy dan woont.

PAUSE.
DE EERSTE I YTKOMST, VANT DERDE DEEL IS
Jan Soetelaer ghecleet als een stalknecht, met opghestroopte armen, en een
emmer met water, tomt en singt als volght.

Och hadden wy Vastelavent , wy gavent,
Comt Valentijn , brenght ons de wijn,
Dus kryghen wy Paeschavondt.
Dit stof van de paerden gaet een mensch soo sitten inde keel ,
650. Brochtmen nu yemant een half bier , al waerter een heel ,
Hy zoume onghelijck meer vrientschap doen , dan of hy me wat smeet.
Ick win men kost wel suyrlijck , alle daegb ben ick dus besweet
III , IV , V met water , en singt.
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Dan 't best datter van is , 'tis een werck dat ick gaern doe ,
655. Wat dat ick sat wordt , de roskam word ick niet moe ,
En 't bennen oock maer een deel uylen , die die niet hanteren ,
't Is een oeffeningh gheacht by Princen en by Heeren ,
En in alle groote Meesters hooven spantse de kroon.
Schand moetense doch van hebben en hoon ,
660. Die de macht hebben , en de edele roskam niet beminnen
Wat ! Ick wort altemets schier uyt mijn sinnen ,
Als ick het sie , datse hier soo weynich wort gheacht ,
En dat noch van rycke-luy , persoonen van macht.
By get , had ick haer goet , ick waer een aer geest.
665. Wech met dat volck , sy quamen haer leven op gheen levendigh beest ,
Een paert ist immers altemael , waer me soumen sijn lust aers blussen ,
En die dat niet looft , is niet waert dat hy een paerdt zou voor syn
aers cussen :
Want hy de nobliteyt niet weet van ' dat princelijck dier ,
Boven al andere arbeyts beesten is dit alleen moedigh en fier,
670. En 't verhoeveerdight hem alst comt by sijns ghelijck ,
Het bruyst , het kneust , en kneet de aerde tot stof en slijck ,
De moedicheyt wort recht by een goedt paerdt vergeleecken ,
Daerom mocht ick , ick zou by gantsch eleweecken ,
Altemets wel plockhairen teghens die die de roskam haten ,
675. Maer wat wil icker teghens een deel volck af praten ,
Die liever in een schuytjen varen , om sonder acxijs haer gat vol te poyen.
Ick mach liever swyghen , dats recht roosen voor varckens stroyen,
Dan tis voor de noble baasen , die hier mogelijck staen onder den hoop ,
Die een paerdt uyter vuyst beslaen connen , maer niet ter loop.
680. Dat zou een kunsjen welen , daer ick wel een duyt aen wou versien ,
Oeffeningh van 't lichaem is dat al de Medecijns ghebien :
En wat oeffening isser dan heerlijcker, eerlycker, en bequamer als desen,
Mynen t'halven ick weet niet , dan 't zou konnen wesen ,
Dat de Jacht te ghelijcken was , by desen in eer ,
685. Dan selden , laet ick vry segghen nimmermeer ,
Ken die heerlijck ghenoech gebruyckt worden sonder paert ,
659. YI moetenser oock van. III , IV moetense van. V moetense dan.
669. III arbeyts beesien. IV , V arbeyts beesjens.

678. II Dat ia,
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Daerom is de onse dan boven alle andere prysens waert.
En soo is een paerd door toeval , oock des gesontheyts eerste goe dt:
En laet ons sien , wat het ons noch al meerder doet ,
690. Door sijn eyghen statuer en aengebooren schijn ,
Soo bevint men seecker dat het een vyant is van veel fenijn.
Want sijn mest inghenomen in tyde van noodt ,
Heb ick hooren segghen , dat het pestich fenijn in de menschen dooi,
Door dien dat het de zweet gaten soo dapper ontsluyt ,
695. Dat het daer de viericheyt doet loopen uyt ,
't Selfde doet sijn sweet , sijn mert, als sijn poort gaet ontluycken :
Somma die siec was, die worde gesont, mocht hy een paert gedurich ruycken.
Jan Soetelaer blyft sitten wassen syn Boskammen,
Bely comt en seyt:

Hier ontrent moet het veesen , en siet ginder wel te pas ,
Een Stalknecht , of soo een Kabouter dieme wel ras
700. Sel wysen waer hy woont : God geefje gen dagh.
J. Soetel. Die geefterje elf. Bely. Waer woont Jan Soetelaer hier?
J. Soetel. Ick ben de man self. Wel wat wilje me seggen , soete bolle meysjen?
Bely. Maer mijn Vrou van Grevelinckhuysen zouje wel een reysj en ,
Quaemtje gelegen , van stongden aen willen spreecken.
705. Jan Soet. 'k Selmen rasetter haest inde klieren gaen steecken ,
En volgheje datelijc , maer weetje oock watter is.
Bely. Jae'ck , se het een paer paerden te koop , maer ghelt byde visch :
Weetje daer raet om , je raeckter goet coop aen.
JanSoet.Ja 'k seer wel, maer waer is Grevelinghousen me Joncker, haer man?
710. Bely. Die is ter Jacht , daerom komt terwijl hy - uyt is ,
Want dit voorseecker voor u een grooten buyt is ,
Se het noodigh ghelt van doen , en an de paerden comtse hobolligh ,
Me Joncker weet niet datse se het. J. Soetel. Wel dat is drolligh.
Maer meysjen ick en denck immers niet datje met me geckt.
715. Neen ick seecker : daerom volght my met de Beurs wel gespeckt :

696. II, III, IV, V sijn mest.
697. II, III, IV, V een paerde-vijg ruycken.
700. V Ik wenschj e gen dag.
701. V En ick 'er jou elf.
709. III, IV, V maer waer is Groveling onsen me Joncker.
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Hondert guldens is soo goet niet , als je dach huyr van daegh.
Jan Soet. Om wat te winnen ben ick wel soo graegh
Als yemant in de werelt , betrout me dat vry.
Bely. Maer sooje met me vrou koop maeckt , soo denckt om my ,
720. Daer most een drinckpenningh off, ick selje helpen dinghen.
Jan Soet. Dat beloof ickje aen mijn handt , en in sonderlinghen ,
Sooje me ien vrientschap wilt doen , hoor hier luyster.
Belt'. Kijk Mallert iens : soeckje dat , kom t'avont by duyster ,
Dan sellewe sien hoe dat dat wil vallen.
725. Jan Soet. Dat neem ick an, moghelijck off wijt dan soo veer kallen
Dat ick , hoort. Bely. Neen neen , ick ken wel dencken wat je mient.
Jan Soet. Nou welan meysjen , 'kselje by komen , en hetje vrou
noch wat datme dient ,
Dat setje al me aen een kant , want alle dingh staetme an ,
Byname jou bolle backisje , o meysjen hadje my tot een man ,
730. Wy zouwen so wel by mekaer schicken , jen zoutet jou leven niet loven.
Bely. 't Is te wongder met jou , wel hoe kenje je toch soo houwen ,
Wastje te deghen schoon , wel je bent te bijster net.
Jan Soet. Wat duncktie ? tyje nou niet wel goedt koop by my te bedt.
Belt'. Neen vryer , Je bentme noch al te begrobbelt , en te vuyl ,
735. Hier tusschen ye neus, in de hoecken vanie oogen , after u oor, Jandruyl :
Lustigh dan lobbert noch al wat. J. Soet. 't Selt hem soo wel doen :
Kom hier nou een reys you dingh , en geeftme een soen.
Bely. Hier op straet ? soo vaer , dat het al de buert siet ,
Neen borght my dat nou , nou dat int vat is , dat suert niet
740. Maer alle jocken laavaeren , ye hebt daer noch sulcken swarte stee ,
Laat ickie die off wassen , en gaet dan voorder mee.
Nou bock wat , wel dat sit wel te deghen vast ,
Wel ten wilder niet off, hoe dat meje oock wast.
'k Loof niet of dat is hiel out suyvel.

Bely heeft Jan Soetelaer savart ghemaeckt , en treet van hem
en seyt.
745. Laet kijcken , rechtevoort lijckie wel de baarlijcke duyvel.
Jan Soet. Wel wat pestelency hebie my eleert.
731. III, IV, V wel hoe kenje ie toch soo hoven. V hoe kenje toch soo hoven.
735. I tusschen je muts.
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Bely. Maer ick heb ie kinnebacken met schoon swartsel gesmeert.
Adieu , en laetie mier van vrijsters dienen , onbedachte Jan.
J. Soetel. 't Is wel meysie , tis een arme Schout die sijn boete niet
verwaren kan.

DE TVVEEDE UYTCOMST, VANT DERDE DEEL, IS
Joffrou en Teeuwis , Joffrou seyt eerst als volght.

750. K Sal iens uytkijcken , offer oock yemant ontrent is ,
Want hoe dat onse saeck minder luy bekent is ,
Hoe beter , 'ken sie niemant omheynt noch om veer ,
Daerom uyt, nou rasch Teeuwis , terwijl me Heer
Noch buyten is , en maeckie terstont hier uyt de straet :
755. Op dat het mijn Man niet merckt , want dat hy niet weet , dat hem niet schaet.
Teeuwis. Yget Juffer , mocht ickme noch een lutje vermaecken.
Vrou. Neen 'tis nou te laet , comt metie kromhout vaecke.
Adieu Teeuwis , ick sluyt de deur , ick bidje gaet toch voort ,
Op dat niemant van ons vryery int minste siet of hoort.
760. Theeuw. Nou moet ick vande Camer gaen , ick mach me wel beclaghen,
Ick sey dat d'ien als d'ander is , mijn rouwt me ros me waghen.
Vrou. Nou Teeuwis , en blijft daer niet staen , ick raeje voort best,
Want soo me Jocker de Voghel hier betraepte op het nest ,
Soo wast verkerft , en ick wist ons alle bey gien raet.
765. Teeuwis. G'adieu dan , gadieu Juffer , de Nicker , ick denck het te laet ,
Nou mach ickme t'huys laten dragen van me Apostels paerden ,
't Moet wesen dat de Jonghe veultijts nae de oude aerden ,
'k Hebme vaer wel hoorera seggen , dat me Bestevaer hem an drie vrouwen
Teffens verlooft had , en elck wod hem voor aer trouwen ,
770. Om datse wisten wat hy in sijn lever had , dat ickye segh is waer ,
Wantse waren alle drie ghelijck by hem swaer.
En voor mijn vaers deur, dat heb ick selver ghesien ,
749. V niet verwachten kan.
753. V uyt, rasch Teeuwes.
756. II Byget.

761. II Ick segh.
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Wordee altemet een Kint te vondeling geleyt , hy knooptent an syn bien ,
En nou ick speul Wel-gevolght , ic schiet noch de Papegay ,
775. En ben noch al veer koningh van haer allebey
Dan ick hëb me gat wel gheschraept , neen ick kent overlegghen ,
Me mach oock bij me soolen wel segghen ,

Out mal , dat het altijdt gheen stal.
Ist nou niet moy , vlus wast mijn , en nou ist heur waghen ,
780. Dat ghenoeght mach ick wel verby de Schouts deur draghen ,
Al heb ic het ghesnoept , ic hebt altijdt niet ghestoolen ,
En evewel soo ick het niet en hou verholen ,
Zou ick noch in grooten last comen by de Schout ,
Hoewel dat het me wagen cost, me paerden en me hout ,
785. Nochtans zou hy het kalf willen lubben onger de moer :
Pestilensy wist hijt , 't zou wesen , Schaf op you Boer ,
En van me Anne zout me worden alle uren verweten ,
Ick hebt verkerft by get , ick heb in de Schuer ghescheten ,
En nochtans wat raet , hoe sal ick dit Varcken best wassen ,
790. 'k Weet by get niet hoe 'k hier best mouwen an sel lassen ,
Hoe ben ick oock int fomfelgadt , hoe wil Anne rasen ,
Hetse oock gien reen ? Paerden quijt , Waghen quijt , by gat jase ,
Alsmen recht sal kallen , ick ben oock nu altemael Schipper te voet ,
Dat besuckte vrou volck , die Nicker loof ick dat het doet,
795. Dat me soo beseten sot is , wat , wat , dit is te grof,
Kon ick beget , ick beet me selven de Keel of ,
't Is hier Lenten , en die Ploech moet int Velt ,
En ick heb naulijcx Peerden , noch gheen overschot van ghelt
Om voort eersten weer te koopen , dus bin ick het kijnt ,
800. En al lijckewel sel de Ploech niet voort gaen van de wijnt :
Daerom ick maeck het hoe 'k. het . maeck , ick moet een gat vyne,
Om mijn blauwe Anne te payen , laet sien 't moet wat schyne ,
Dat ick seyde dat mijn Peerden dooi waren , sout wel schicken ,
Neent pestelency , se sou me vraghen waer benne dan de sticken ,
805. En die loopender heen , dat ick my wel mach beklaghen ,
775. I al veel.
780. III Dat ghenoehie. IV , V Dat ghenoeghje.
791. V in 't fomsel, get hoe wil.
795. II dit is te veel grof.
799. III, IV, V voort eersten are te koopen.
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Dan se passen de Juffer al eveliens , als 't vijfde Wiel de Waghen,
Sou seme mit bangh kyken , schat ick , niet wel weer gheven ,
Een Kous , me Joncker loof ic moet op sulcke dofgies as een Heer leven,
't Was aers onmogelijck hoe set daer souwe kennen grutten in huys ,
810. Wangt ick hoor se benne daer soo beroyt as ien luys ,
En al lykewel sietmen , lykent noch wel Mensuers ,
Dan se hebbent soo goet te doen , op een are man sijn beurs ,
Zent her thuys booms op straet denckense is haer een kroon ,
Maer dat overslagen , ick bin rechtevoort wel dapper schoon ,
815. 'k Mach van een aer wel swyghen , terwijl en soo langh ,
Ick hier selver sta en prijck met het luyer an me wangh ,
Pestilency hoe wil me Gerrit , qua Neel , en al die quae ruy ,
Nou neme te ribsacken , komt dit stuck onger de luy ,
Gorter lyden Corneles Jan doe' ck lest met die godlijcke dreck piep ,
820. Gingh daer raempieren , en soo leelijcken om de kloek riep ,
Soo 't die verneemt hy selt gien Varckens seggen, soom menschen moeten
En micke reys hoe louter dat Crijn Teeuwis me dit sel begroeten ,
Om dat ick men mongt lestent van hem soo dapper roerden ,
En Claes blaes-op sel ooc seggen, heuchtet je wel hoeje de vlag voerden
825. Van Jan Neef de mos , 'k had niet iens op die sot egist ,
As die hoort dat Teeuwis het buyten de pot epist ,
Die selt verseecker verklicken , en soot die Baljou hoort ,
Soo raeck ick by me soolen wel goet koop op de Poort ,
En wort daer vergeeten te water en te broot dat hy me sou doen bereyen,
830. En krijgh dan ten lesten noch twie of , twie an , van Delft te Leyen ,
En dat sou me op me Ribben an komen , neen dat mallen moet of ,
Maer ien troost heb ick , dat is Godt lof ,
Dat me Jonckers Wyf niet vry sou gaen wortet mijn buert,
En sucke eerlijcke luy worden daer op soo licht niet bekeurt ,
835. En soo 't lijckwel op mijn regent, selt op Juffrou druypen,
Daerom sou ick tusschen de druppelen wel duer sluypen ,
Maer daer me heb ick noch niet evenwel dat ick begheer ,
813. II, III, IV , Zint.
817. II hoe wil me Griet, lange Neel.
819. II doe 'k lest met die goelijcke brock peep.
820. II Hoe leyd hy of? dit hanght hy nou pas mee an de kloek-reep.
819 en 820. III, IV , V doe 'k lest met die braeck peep
Hingh daer rauwe pieren eer soo leelijck aen die kloek reep.
824. II Claes blaes-pap.
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Sed ego , die al 't ghelt van de pleyt-sack in de la du,
870. Exelleer in wetenschap , tot in superlativo gradu ,
't Punt van de saeck , ipse non intelligit , en dat ist alderbest,
Daer dregt het proces op , hoc opes, hoc labor est,
Bey , men sel nu Bartel fins sien staen in cervello ,
En daer schietme noch al wat in de sin , toef , toef , bello ,
875. Quia notaturn dignum est, sal ick het in de mergene noteren,
Est subilissima questio , en raeck oft de Heeren
Selver sellen kommen wen kloeck bij gort , ja medeus amoer ,
Netesse est , dat ick dien bloei iens beschaem , u Boer ,
Dien teghen Miester Jan , die toch soo bloo is ,
880. Lestent soo ombeschaemdelijck verhief ,
En van de loeyen weet hy pas soo veel , as 't Kalf van de vroe mis ,
Van die sibi comparan & unem brief ,
'k Hebt verslach al wech , 'k selt hem voor de volle banck verwyten,
En we hebben sucke Doctoren al mier , of set niet lugt en kryten ,
885. 't Is nou al accipamus pecuniam,
Mittamus asinum in patriam,
Benne dan de luy niet wel bewaert mit soo ien leur ,
Verum verdicam, nerghens na soo wel as mit ien goet Procureur ,
Die ien goet costumier is en het de Wetten op sen duym ,
890. Wech , wech met sulcken titel docter , die vande rest weet niet ien kruym.
Theeuw. God schen de gee , wel wat noch al mier. M. Ba. Cumjudici primerij ego,
869. III , IV , V die 't ghelt van de pleyt-sack in de lae duw.
872. II hic labor est. III, IV hic opes, hic.
874. III , IV , V noch wat.
875. II , III , IV , V notatu. III , IV , V sal ick het mergine noteren.
876. II subilissimo. III , IV , V sublissima.
877. II Selver sellen vatten kennen kloeck by gort , ja medeus amat. III , IV , V
Selver sellen konnen vaeten , kloeck by gort , ja ita me deus amat.
878. II, III , IV , V eens beschaem wat.
879. I soo bloos is. II Die. III, IV , V Die hem.
881. I vande vree mis. II, III , IV , V van de hoo mis.
882. II Sed ipse sibi comparavit unum brief. III, lV , V Nam aere sibi comperavit
unum brief (V comparavit).
885. V accipiamus.
888. III , IV, V verum ut dicam.
890. I titec dochter. II titulo dochter.
891. II , III, IV, V Causidicus primarius ego.
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925. 'k Moet na de Rol. Theeuw. Monsuer Advocaet.
M. Bartel. Wel hoe staje dus.
Theeuw. Ey , ey , een woortjen , maer ginder verstajeme wel. M. Ba.
Adieu tot flus ,
Theeuw. Ick selj e seggen , me Joncker van Grevelinckhuysen , die goe Heer.
M. Bartel. Is hy je wat schuldich , schelt hem quijt , en borcht hem niet meer,
930. 't Is ien kalen Voghel , daer is gien plocken an ,
Comt flus tot mynent. Theeuw. Soo deur , soo haelje de pocken dan,
Wat God seghen de Liefsten , is de Kar allien aen je gat gebongen ,
Daer benne mier Advocaten , rechtevoort bender wel soo veel Jongen,
Die oock wel weten waer Oost leyt , hoe wilje soo grof gaen ,
935. Men vrient Spieringh doet de Kabbeliau wel of slaen ,
Je binier allien niet , verstaje dat wel vaer :
Om de waerheyt te segghen , ick acht dat de een soo veul weet as de aer,
't Is maer die vant krackelen den meesten hoop het ,
En vant warrighe volck den meesten loop het,
940. Dat is dan de beste man, en wat verstaender de Luy of.
Wat ick hebber , ick had daer by gat na qualijck ghesproocken,
Waer ick soo niet ien lutgien aen hem verbongen ,
Hij soumen hier soo niet laten staen as ien Jonghen ,
Ick souje gaen draeyen terstont na Miester Joost,
945. Dats alsulcken goen man , die de bedruckten altijt troost,
En gheefter ten minsten goe moet voor haer ghelt ,
Maer me dunckt ick heb de Klock daer al thien ghetelt ,
'k Mach de Vent nu voort wachten, en hooren wat raet hy me gheeft,
Maer al lijckewel ick heb dus laugh al me eleeft,
950. En ick heb van me dommelijcke daghen de Rol noch niet ghesien ,
Ofmer wel gaen moet , ja denck ik , wat kennese meer as me verbien ,
En mach icker in , soo sal ick hem daer, totdat hy gedaen heeft wachten,
Dit is de deur , ist niet P jaet , sou ick wel achten ,
'k Selder by gord in treen , hou daer dan dat is ghodwouts ,
955. Se sellen dencken , wat Boer komt daer , mit ien eynt Houts ,
Se sellen om me lachen, maer wats dat, de Boeren dragen toch altijt
ien kruys ,
'k Seck , isser niemant in, gendach, gendach allegaer , gendach int Huys.
935. III, IV, V Neen vrient.
956. II, III, IV, V wat 's dan? — II het kruys.
957. II 'k Segh. III 'd Seek. IV, V d' Seek.
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PAUSE.

DE EERSTE IJYTKOMST, VANT VIERDE DEEL, IS
Theeuwis, en Meester Bartelt.
Theeuwis comt en seyt aldus.

Is dat de Rol , 'tmach de Nicker met syn Moer ,
God seghen ons wat hebben de kakelaers daer al remoer ,
960. Is dat ien Huys daermen ter neer legt de luy haer verscheel ,
Overschouwer , me dunckt daer begint eerst het krackeel,
Benedistus , ick sou dat in me hooft niet mogen verdraghen ,
Tis daer maer , Jae , neen : ick segt , ic ontkent , 'k heb me leve daghen,
Sulcken ghetier , tis wonder hoe dat het de Heere lyen.
965. Ken ick het verby , ick sal dat volck wel myen ,
En die allijckwel een goedt Avocaet vint , dats een geluckich man ,
Maer dieder geen van doen en het , isser noch veel beter an ,
Gants krachten , hoe gaettet daer hoogh en laegh ,
Tis niet vreemt , al schiender veel dootslaghen in den Haegh ,
970. Daer loopter so veel met het rapier op sy , die vinnen altijt haer luy,
En die met de swarte Tabbaerden die hebben noch al een quaer buy,
Se spreecken balcken aen sticken , en dat alsoo droogh ,
Ic docht altemet, daerme raeckter een met de pisser om hoogh,
Soo asse daer tegen mekaer legghen en hassebassen ,
975. Die mijn soo toesprack , daer zou voorseecker een opsteecker op passen.
Daerom was ic van M. Bartels wegen altemet alliens bangh ,
Want die me half so veel toeseyde, creegh voorseker een jaepgen
in sign wang ,
Of een snee over syn neus , en dat al eer as hy 't wel meende.
Datjet verstaet goe luy , so mercken de boeren tot ongsent de Eende,
980. Ick segh niet meer, se benne daer wel stijf inde beck,
Hebbense half soo veel harts nae , soo hebbense gheen hart ghebréck ,
Gingh ick daer een- dach vijf of ses an mekaer , of een weeckgien ,
.

I, II, III, IV , V vant Derde Deel.
968. I I Gantsche kracht!
977. II so veel seyde. -- III, IV, V voorseker altemet een.
981. II so veel harts , so.

43
Ick sou dat wel me leeren klaren uyt een eeckgieii ,
Want tisser met segghen te doen , en dat acht ick niet ien vijgh ,
985. Wangt alsme yemant wat seyt , heb ic het hart niet dat ic swijgh,
En daer by heb ic ien paer vuysten , die hangeme soo verhijt los ,
Om een haer flensten icker wel een voor de kop, dat hy vil as een boer-os.
En daer me schat ick , had ick het recht dan ommers gewonnen ,
En met huer afghedaen , lijckt wordt eerst op sijn best begonnen,
990. En dan blijftet ten lesten noch wel hanghen aen een spijcker,
De Pleyter mach rijc worden, maer de Advocaet veel rijcker,
Wangt tis niet dan van geit , geit , daerse van droomen :
Soo knap as de luy om te crackeelen byer comen ,
Vernemense of her beurs vol is of ghelt ,
995. En sooder dan wat sit , en de vueghel wel is ghestelt ,
So ist geeft geit hier voor , geeft geit daer voor , want de saec geit jou ,
Tis geeft my dat , tis coopt hem dat , tis schinckt dat me vrou ,
Se hebben in beleeftheyt sulcken aertgien vande grauwe municken,
En in banquetten volgense niet luttick onse geestelijcke knunnicken ,
1000. Een heele dach wetense de vrye smeer ,
Hier makense een crackeeltgen, en daer leggense een crackeeltgen
ter neer ,
En 't comt al op de crackeelder an , want dat vole haer altijt vry telt,
Daerom behoeft de pleyter wel een paertgien Schijtgeit,
En dat en heb ic niet , daerom wil ic het Hof viien,
1005. Ten minsten soo veer as ic een wit paerdt can off sien ,
Want de crackeelen groeyender as in een potters cleet de luysen nesten.
M. Bartel comt uyt , gaende by hem selven speculeren en
tellende op sijn vingeren, den Boer hem siende seyt voort.
Ke daer M. Bartelt, ke daer , hy het het hooft vol muyse nesten,
Al recht vyf vingeren an een hangt , dats even gepast.
.1/f. Bartel. Imposua contrario me celencium, 'k heb me Cases vast
1010. Convincere omnes , se sweghen al , al segh ic , al die daer waren ,
989. II af-gedaen? daer wort het eerst. III , IV as gedaen. V as 't gedaen lijckt,
wort 't eerst.
994. III, IV, V van ghelt.
999. I kurnuyten. III, IV, V knuncken.
1009. II, III , IV, V Imposui contrario meo cilencium. (III, IV, V meocilentium).
II, III, IV, V Casus.
1010. II, III, IV, V Conticuere.
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En de Presedent sach me an met een bedaeren ,
En dat nerghens aers om as om dat groot verlangen
Dat hy het om me weer te hooren pleyten , so is me tong gehangen,
Niet een woortgen stuyt ick , niet een reden gaeter verlooren ,
1015. Hic Cicero est , hier is een Cicero herboren ,
Want Cicero heeft soo veel connen doen met syne kallen ,
Dat Cæsar opgetrocken tot hooren sijn boec uyt sijn hant liet vallen,
Soo ic ooc maecke door mijn eloquentie cloeck,
Dat de toehoorders blyven sitten gapen , as een boer na een boecwey coeck ,
1020. En neffens sulcken gracy , behoort het hooft van een goet Advocaet
Een register te wesen , daer 't gantse Juris in geschreven staet,
Gelijc as dese Cop , want niemant reyt of ic weet waerom ,
Pandatat codex is in me besturven , ende Leges duodecem tabulorum
Berusten maer by my alleen, & sunt magni moment,
1025. Al segghense datse van cleene waert zijn, hoc sunt visemetent,
Dat seggen Esels Coppen , die spijt dat ic sulcx by de handt neem,
Sed scientia non habet inimicum nisi ignorantem:
Dat is de manier soo , en 't sel de manier wel blyven ,
Al heur roepen is , laet sien wat Barteldus en Baldus van de saec schrijven
1030. En wat maect dat vole ons aers as een war les ,
Daerom , Ipse ego sum , in mijn saecken Legura interpres,
Dat sal noch al eerst blijcken , dan de Lijdt wil noch niet lyen ,
Habet ingenium hereticum , uyt mijn comt noch Ketteryen ,
En sulcke obollighe uytlegginghe van de wetten ,
1014. II fluyt.
1015. III , IV Hic Cecero est.
1016. V met sijn kallen.
1018. III , IV , V eloquentie die luy so kloeck.
1020. III , IV, V van een Advocaet.
1021. II , III, IV, V Jus.
1022. III, IV, V rept.
1023. II Panderta codex. -- Legis duodecim tabularum. III, IV, V Panderta. — Leges.
1024. II, III, IV, V momenti.
1025. II, III, IV , V visemetenti.
1026. V die 't spijt.
1029. II wat Bartelus.
1031. II, III, IV, V Legum.
1032. II, III, IV, V noch eerst.
1033. III , IV Hebeo, V .Habeo. -- III, IV, V kome.
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1035. Daer de hondert duysentse Professor niet eens zou op letten ,
Faber wil noch wat segghen , dan tis noch maer een vuyl broecgien ,
Want int Juris loopt noch wel hondert mael meer schuylhoecken ,
Dan se zijn my niet verburghen , of 't gaet me buyten me verØoen ,
En daerom ist ooc dat ic soo veel meer as andere heb te doen ,
1040. Jae meer as ic waer can nemen , maer datsme geen lust ,
Want liet ic me na 't volex sin gebruycken nacht noch dach had ic rust,
Hier van een Joncker , daer van een Coopman , ginder van een boer ,
Die den heelen dach t'onsent , 'thuis loopen vande vloer ,
Alst blijct , hier staet Teeuwis alree en neemtme waer.
1045. Theeuw. Gendach Heerschap , Gendach Heer Advocaet.
M. Bartel. Teeuwis benje daer, wel wat is nou u segghen , laet
hooren , nu mach me 't beuren ,
Flus quamje me daer in me fantasyen steuren ,
Want as ic te Hoof gae so heb ic geen tijt , dat ic met yemant spreec.
Teeuwis. Me docht dat , dat flus noch wel moytgens bleec ,
1050. Je grauwde , je snaude , je beet om je staert ,
Je waert soo nors , ten scheen je niet te pyne waert ,
En de saeck daerom dat ick by je coom , datje dat orient ,
Hangt macht an , daer werdt lichtelijck een nieuwe hoedt an verdient ,
En daerom com ick byje , wangt ick hebje van doen ,
1055. Ic zouje aers niet comen soecken. M. Bart. Dat ken ick wel vermoen.
Nou wel aen wat isser , wat hebje me te klaghen.
Theeuw. Maer ick bin daer onnosel geraeckt om me paerden, en
om me waegen.
M bartel. Hoe om je paerden en waghen , wel wat praet is dat ,
Hebje dan geholdt Leghens de kueren van de stadt.
1060. Theeuw. Een vijch, met de diefleyers accordeertmen wel van sulcken leur.
M. bartel. Jae of jy ien kindt dooi gereen had , sou dat dan alsoo deur.
Theeuw. Jae een kindt doodt ghereen segh icker tuegen , nou ick
mach swijghen.
M. bartel. Neen ick most seggen , sou je goe raet van-me krijghen ,
1036. V 't is maer een.
1037. II in 't Jus. III, IV, V schuylhoeckjen.
1040. III, IV, V meer dan.
1046. IV nu mach mee beuren. V nu macht mee beuren.
1050. II, III, IV, V om na je staert.
1063. II, III, IV, V Neen je most.
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Daerom begeer je me hulp , openbaert me watter is.
1065. Theeuw. Wat noot wast mocht ick je vertrouwen , maer ick gis ,
Dat jy 't stracx voor wat pieus sout gaen vertellen.
M. bartel. Hebje se clan verspuelt , of heb je sitten vellen ,
Een achtdagen over een boech , daerse blyven staen voor 't gelach.
Theeuw. Geckje mit me dat sou ick je wel seggen neen seecker, ick mach
1070. Een vaentie drincken , maer 't nachje knoop icker niet aen.
M. bartel. Hebjese so niet verbuert , niet verspuelt , niet verdroncken,
wat is het dan ,
Hebjese in een Hoerhuys ghelaten , ye bent toch goet snoeps.
Theeuw. Sus sus by get, je bent te byster luyt roeps :
Neen ic in gheen hoerhuys , neen ic seecker , deghelijcke deegh ,
1075. Maer evenwel je praet soo bijster veer niet uyt de weegh ,
Toch in gheen perdiel, en is de vrou een hoer , soo isse een hoer met eeren,
'Ken durfje niet meer segghen. M. Bart. Wel wat is dan je begeeren ?
Theeuw. Maer goet raet , en die is duyr , wat duyvel heb ik ghemaect.
M. bartel. Hebjer dan by gheslapen? Theeuw. Neen, ick hebber by ghewaect.
1080. M. bartel. Wel Teeuwis ye hebt t'huys een cloeck eyghen wijf,
Dat is seecker te grof : verneemt den officier dit u bedrijf ,
Je raeckter verseecker met de helft van ye goedt niet off.
Wel Teeuwis ! Teeu. Jae wel Bartelt , is dat dan soo grof?
Al. bartel. Voorseecker dat wangt : lus Canonicus , gaeter fel me duer.
1085. Theeuw. Ic en weet van die brabbelerye niet , noch van you gheluer ,
Ick com hier maer , om datie me goet raet zoudt gheven.
M. bartel. Uoe raet is , datie u mongt toe houdt , en betert u leven ,
En datiet u daghen niet denckt , en noch veel minder doet.
Theeuw. Moye praet , een mens is vaer ,. van vleys en van bloedt :
1090. Dat weet ie ooc wel , al hou je je soo slecht.
M. bartel. Teeuwis , Teeuwis , je blijft noch al de ouwe knecht :
Selj e je dan niet eens beteren , loopje staegh met de Clap ?
Theeuw. Ic beterme as yei : as suer scharbier op den tap ,
Maer allijckewel wat raej e , je moet practiseren.
1095. M. bartel. 'k Selder nae soecken, dan 'k sal niet vinden dat u sal profiteren
1075. III, IV, V raet.
1084. II, III, IV, V ..tus Canonicum.
1089. II Moy epraet.
1090. I, II weet ic.
1092. III, IV, V Cap.
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Want de wetten spreeckender allegaer teughen.
Teeuwis. Soo segh ick , dat de Wetten niet een olyecoeck en deughen ,
Dan ick gis, datje 'tnauste niet weet , wat in je boecken al staet.
M. bartel. Treckje me wetenschap in twijffel , soo maeckie me quaet:
1100. Wat ghy babock Ick wilie den Officier wel iens op sennen ,
En ghetuyghen van u daedt. Teeu. Jae maer ick Bout ontkennen.
En hy zou mijn alsoo wel ghelooven as iou.
M. bartel. Nou wel an , houdt ie mongt : maer Teeuwis dese vrou,
Ist een vrye persoon , of hetse oock een man soo ie gist.
1105. Teeuwis. Se hadder altijdt veur een half uyrnoch ien, asse nietbeter wist.
M. bartel. By go , houdt dan ie mongt , ick raedtie as een vriendt.
Teeuwis. Jae wel me dunst , datie raedt me evenwel niet en dient ,
Maer allijckewel , nou slaetje boeckien op , en siet watter staet.
M. bartel. Voor jou weet ick wel isser niet dan alle quaet ,
1110. Maer omje in alles te voldoen , soo wil icker eens nae leien,
Nou bock , je most me lessenaer soo langh wesen ,
Tot dat ick het veyn , ick salder nae soecken.
,

Teeuwes bocht voor over en luent op sijn stock ,
M. Bartel leyt een groot boeck op sijn neck,
Teeuwes seyt als v olght.

Soeckje seecker, ic docht dat je al de Latijnse boecken,
Heel en dal van buyten kondt. M. Bartel. Nou wel aen dan staeje vast.
1115. Jen hoort aers niet te doen Teeuwis , soo wel as dit werck u past,
Je hebt sulcken moyen breen ruggh, men zouwer wel op leggen slapen.
Teeuwis. Dat je noch seyde , in de slachtijdt pensen op te schrapen,
Se is moy rondt oock , hebje de uwe wel esien ,
Hoe vaerje kenje wat veynen P M. Bar. Jae ick hebber al ien.
1120. En siet daer vat ick de tweede iuyst op sijn hooft.
Teeuwis. Wel ! wel ! dat is ongdieft , Godt zy ghelooft ,
Laet hooren M. Bartelt , wat goets compter uyt?
M. bartel. Niet aers dan dat de Wetten u verclaren voor een guyt,
En datje waert bent (tot exempel van een aer) ghestraft.
1125. Teeuwis. Daer is voor mij (hoor ick wel) al sobertgiens geschaft.
1102. V mijn soo wel.
1113. III, IV, V Soecken seecker
1118. I moy oock.
1124. III, IV, V te zijn ghestraft.
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M. Bartel. Alst doet: en Teeuwes, Canonicam, maeckt het al veel quaer.
Teeuwis. Hoe lieght dien dief sey Harmen teughen sijn Vaer :
By get M. Bartelt , me dunst ye verstaeye de saeck niet wel :
Hoe kent quaer als doodt ? M. Bart. En in de Hel
1130. Bock noch wat , moghelyck vijnd icker noch wel ientgen toe.
Teeuwis. Nou wel an , haestje wat , ick bin dit boeken al moe :
By get , watten ficxen Duyvel , hoe soect hy by stoelen by bancken,
1st al de pyne waert, dat ick hem hier voor zou bedancken ,
Onse Keesien kan 't boet wel lesen , had ic sijn boecken maer uyt te sien,
1135. Hy zoume ooc haest sulcken Advocaet verstrecken met daer wat in te sien ,
Maer hey ! hoe vaer je met mecaer , hoe laugh sal ic dus staen ?
M. bartel. Nou nou , wacht noch een ooghenblick, terstont ist gh edaen ,
Maer de Vrou die u paerden het , sal ic ooc wei dienen te kennen ,
Om seeckere redenen.
1140. Theeuw. Ja om ons alle bey mit jou spytighe tong te schennen,
Of om deselfde Borstel (Heerschap) om te brouwen ,
En as 't nest volgebroet was, mijn voor de schuldige man te houwen.
M. Bartel. Neen seecker , 't selje hiel dienstich wesen in je saeck.
Theeuw. Wel as icse al noemde , soo wast al ien raeck ,
1145. Of jese kenne Bout , maer al lijckewel dienjet te weten ,
'k Wiltje wel seggen , maer duympgen op , 'k heb huyden ochtend ontbeten ,
Tot me Joncker van Grevelinckhuysen , dat me wel rout ,
Verstaje wel , ick breng haer alle Jaers een Wagen met Hout,
Datse teghen de Winter te droghen legghen op Solder ,
1150. En verstaje , ick creech daer alsulcken kittelingh in me Kolder ,
Dat ick me niet bergen con , je verstaet wel wat me deerde ,
En 't schijnt wel dat het vroumensch daer 'tselfde begeerde ,
Wat wil ickje seggen , se het me Peerden en me Waghen verdient.
M. Bartel. Ick schric dat ic het hoor, 'k denc niet datje de Juffrou mient.
1155. Theeuw. Ic doe seker. M. Bart. Doe je noch seker. The. Ja ic
sowaer as ic leef ,
1126. II 't jus canonicum. III, IV , V En het jus canonicum.
1134. II, III, IV , V ken ooc wel lesen , had ick sien boecken maer wat te lien.
1141. II, III, IV, V an te brouwen.
1142. II, III, IV, V vuyl ebroet.
1143. III, IV , V seer dienstigh.
1144. I jese. III, IV, V ic se je.
1153. I seg ge , me Peerden.
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1180. 't Schynen wel Luycker Walen , die nou Zoopen kokerellen ,
Die hier met ien Krijdt Ben comen int Landt ,
En blyven ons voort al haer leven aen de handt ,
Ten is niet wonder , want se sien hier het volcks groot erbarmen,
Over de behoeftighen , en by namen over de vreemde Armen ,
1185. De miltheyt oock van de Huyssitten , en groote giften van de Gemeent,
Lockt het Landt vol van dit volck , en grift in haer ghebeent
De luyheyt , oorsaeck van haer grootste ghebreck ,
Dan wat leyter mijn aen , ben ick oock gheck,
Dan wat roertet mijn winnen , waer of datset gheven , aster slechs is ,
1190. En dat het der is , is ondieft , want ick bent ongheluc ooc niet mis ,
Lichtelijc coom ick te hylicken an den eenera bloet of den aer,
En dan sout al goet singen wesen , Huyssitten vaer , hier comt noch
ien paer.
Juffrou comt uyt , Bely haer siende seyt voort als volcht.
Wel wat of me Vrou hebben wil , dat se soo comt as de Bruyt prijcken.
Juffrou. Daer en comt (sie ick wel) niemant van uytkijcken ,
1195. Souwer dat Meysgen wel gheweest hebben , wat ick denck jase ,
Hetser bootschap ooc qualijc ghedaen , byget ic slase
Datse voor mijn voeten blijft legghen , die vuyle pry.
Bely. 't Is best dat ick men hier wat ga houwen an d'een zy ,
Om te hooren hoe datse al ghenoecht , die goe Vrou ,
1200. Sus , sus. Juffrou. Ja wel me Hart barsten wil van rou ,
Soo dese Vent niet comt en coopt die Paerden ,
Was hy hier maer , ick gafse hem half beneden de waerden ,
Soo ben icker mee verleghen , want het wort schier doncker ,
Soo dat ick aers niet vrees , as dat me Joncker
1205. Haest thuys sel comen , en vindense hier noch op stal ,
Soo heb ick dan van dese moye buyt niemendal ,
En dat sel altemael by onse Bely schuit toe komen ,
En is dat soo Bely , hoe wilje dan van den Droes dromen ,
'k Hebber wel eer ghesmeten , maer ick souwer nou wel aers slaen.
1210. Bely. Rechtevoort soumen wel ien Ey in me Vrous neers braen ,
Soo bangh isse in haer gadt, en se het oock wel reen ,
Wangt 't selfde dat sy vreest , dat leyt mijn ooc op de leen ,
1189. II Wat roertet mijn ,

waer of datset geven. III , IV , V Dan wat roerter mijn wienen.
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Want mist haer anslach , 't was niet wonder dat Øense doort
Mele Lant hoorden ,
Maer eerse de schuit op mijn leyt , wil ic me gaen verantwoorden,
1215. Ten comt seecker by my niet toe dat de Crijgh soo langh duert.
Juffrou.
frou. Wel Beely loopje hier larryen by de buert ,
En vergeetje je bootschap , wat gedt seghen ons gaet toch voort.
Bely. 0 lieve Vrou 'k heb al je clachten al ghehoort ,
Seecker Vrou datje dat orient , dat ie in myn achterloosheyt quelt ,
1220. Je hebt onghelijck , want ick heb de bootschap al bestelt ,
En 't is rechtevoort wel ien half uer gheleen
'k Volgie terstont seyde hy , gaje maer voor heen,
'k Selder noch alsoo haest wesen als jy , die rechte Schavuyt.
Juffrou. En al lijckewel en comt hy noch niet , wat of dit dan beduyt ,
1225. Of hy wel mienen sou , denck ick , datmen met hem geckt.
Bely. Wat ien struyf, comt strack seyd ick hier, mit de Beurs wel gespeckt,
En ick seyd hem noch wat int oor , soo dat hy en sal wis
Niet achter blyven , ten sy hy altemael mal is ,
Dus weest gherust Vrou , noch maecktj e daerom niet bedroeft.
frou. Wat noot ist, heb ick het lock , dat me Joncker noch wat vertoeft ,
1230. Juffrou.
En dat die flus niet en comt op het slach.
Bely. Gien sorgh , die sit nu al erghens in ien droncken ghelach,
Die setje te nacht by doncker mit het volle Schip comen stooten an ,
Of soo hy 't echter laet , en dat het niet vlooten can ,
1235. Sel hyt wel erghens strijcken onder weech.
Juffrou. Dat ick al lijckewel de tijingh soo ien reys creegh ,

Dat hy erghens ghesnevelt was in ien drooghe sloot ,
Arme bloet 'k soume noch al wat bedroeven in sijn dooi.

Bely. Hadje dat lock , soo waer jyer mit ien of verlost ,

1240. Waer je hem seecker soo quijt uyt de kost ,
0 Vrou soo behoefden je niet ien kruym te schromen.
Juffrou.
frou. 't Is oock waer, 'k legh hem my noch al voor ien aer thuys te comen,
1213. II datmer van door 't.
1216. I iarryen. V laryen.
1219. III, IV achte-loosheyt. V datje mijn achteloosheyt.
1227. III , IV , V hy sal wis.
1234. II 't achter. III, IV, V 't over laet.
12 35. I struycken.
1241. II, III, IV, V kruis.
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fly draecht al te goen sorgh voor sijn jonghe leven ,
Ken wensten aers niet , as datse nou soo langh achter bleven ,
1245. Tot dat ick dese Paerden van stal maer quijt waer ,
Dat me dese anslach misluckte , 'k segh dattet de grootste spijt waer ,
Diemen van sen leven sou moghen schien , en oock groote schaadt.
Bely. Had Soetelaer de Paerden slechs , en jy 'tghelt in u hapt ,
Wil icker liever noch iens gaen stappen heen.
1250. Ju f rou. Ken weet niet. Bely. Wel wat segje , seghje jae of neen ,
'k Sel hem wel mee brenghen , dien besuckten bloet.
Iu f frou. Welja gaet heen , maer slaet dat in , misschien of je'm ontmoet,
En laet hy toch mee gaen , 'k selj e op me Camer sitten verbeyen.
Juffrou gaet binnen, en Bely blijft buyten , ende seyt.

1st dat dese anslach mist , hoe wil me Vrou schreyen ,
1255. En ast soo locken wil , wat isser Leghens te doen ,
Nou wel an ick mach me al lijckewel wat spoen ,
En besien dat ick mijn dinghen wel beschick, vangt 'tis tijdt,
En soot wel lockt , ist oock mijn eyghen profijt:
Twee bedelaers komen uyt, Bely dees siende, seyt voort.

Kijck hier staen dese twee Bedelaers noch , wat ofse sellen asrechten,
1260. Wel wat ofse voor hebben , 't lyet of 't Wijf wou tegen de man vechten,
Neense seecker , wat hebben dees twee Lief j ens vuer.

D' een Bedelaer.
Knap , knap , al onse best nae ginder , daer stater een voor duer ,
Vryster wistewe datwe wat souwen crygen ,
Soo souwe we iens singhen , maer aers willewe swyghen ,
1265. En soecken are luy. die onse sangh behaecht.
Bely. Wel singht op vey , wel waer nae of je dat vraecht ,
Klinckt het me wel in me ooren , soo hoor ickje uyt .
En soot me niet wel gaet , soo danck ickje of met ien duyt.

D' andere Bedelaer.
Wat voor ien Lietje hoorje liefsts , van jou of van je Vryer.
1270. Bely. Vraechje dat : van me lief, soo word ick vrolycker en veel blyer:
Wangt dat is al 't loc dat ick noch verwacht ,
Moghelijck of ic noch door hem word gheacht,
Maer soo langh as ick allien blijf, word ic niet meer mans ,
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Van ien Vryer verwacht ic noch ien onversien cans.
De Bedelaers beginnen te singhen, int bywesen van Beely.
1275. De Vastelavont cryghen wy , help houwen , help knoopen,
Sta nu ghy jonge Knaepjes by , en Maegdekens met hopen ,
Besetse met ghelijcker handt ,
En laetse niet dra gaen van hier , maer slaet te vier
De Pan an elcken kandt.
1280. Backt Wafels en Pankoecken vet, ooc Yser Koecken mede ,
Diemen opt lest op Tafel Bedt , mit ander leckerhede ,
Dees Lijdt en comt maer iens int Jaer ,
Daerom ghebruyckt terwyl ghy meucht, u Jonge Jeugt,
En hout u by me kaer.
1285. Eer u d'anstaende tijt wangunt, die geen geneucht mach lyden,
Belegt de knoop indien ghy keu. nt , of soo 't niet wil gedyen,
Soo denckt ic bint ooc niet alleen
Diet block van minnen slepen gae, vraecht daer niet nae
Al loopje ien blauwe scheen.
1290. Want Vryers eer dat niet bevlect , want goe raet is daer tegen ,
Een swarte Kous daer over treckt , dus zijt niet iens verlegen ,
Soo schoone Schepen comen an,
Alser van Lande varen af , ist Meysjen straf,
Spant nae ien ander dan.
1295. Men kent soo licht verbeuren niet in dese Copper daghen ,
V Liefgien sal haer steuren niet , nu meugdijt vrolijck vraghen ,
't Gaet met de Vastelavont deur ,
Al loopje met de nar ghekapt , en slordich clapt ,
Van 't een en 't ander leur.
1300. Aensiet eens dese Kales bendt de vuyle druyt stofferen ,
Sy loopera mommen onbekende in omgekeerde kleren,
Sy spelen op een roeste tangh ,

1294. III, IV , V speur.
1296. III, IV, V veylijck,
1300, II, V bruyt.
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En
drillen opt
't schot
rommel pot
pot,,
ghebom van'
van `'t
schot of rommel
En drillen
opt ghebolll
Met
berrevoetsche
sangh.
Met berrevoetsche sangh.
1305. Som
Som roll
rollen
1305.
en 't
't clootgen
clootgen om
om de
de stadt,
stadt, men
men siet het
turfgen rapen
rapen,,
het turfgen
En
drincken haer
en sadt
sadt,, som
somcommender
commender met
met apen
apen,,
En drincken
haer dan
dan vol en
Die brenghen
Die
brenghen vreemde
vreemde grillen voort
voort,,
Se comen
op de
de straet
Se
comen danssen
dans sen op
straet as
as 't't veeltgen
veeltgen gaet
gaet,,
En buytelen
En
buytelen om
om een
een koordt.
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,
1310. V hoeden
hoed en rondom
rondom dight
dight bekleedt
bekleedt,, met
met lecker
leckerhoender
hoenderbouten
bouten,
zijnse wat
watghesouten
ghesouten,,
De varckens
varckens billen
billen niet vergeet
vergeet,, al
al zijnse
alsen . kransen
En an
an uuh halsen,
kransen maeckt
maeckt,,
Van worsten
WOrBtell en sausysen
sausysen veel
veel,, ghepepert
ghepepert eel
eel,,
Van
Daer wel
Daer
weI een
een dronck
dronck op
op smaeckt.
smaeckt.

maeghdekens met
met ranckjes
ranckjes loont, van
pancoecken en vladen,
1315. De maeghdekens
van pancoecken
vladen ,
Waer me
verdiensten Ioont,
loont, schaf
Waer
me men
men haer
haer verdiensten
schaf op
op ghesoen ghebraden,
de Vastelavonts
En viert de
Vastelavonts dach
dach,,
Want daer
Want
daer nae
nae court
comt met
met druck
druck belaen
belaen,, de
de Vasten aen,
aen ,
Die gheen
Die
gheen wit
wit sien
sien en
enmach.
mach.
1320. Op hoop
hoop ofse
ofse nae
naedese
desetijtijdt,
die daer
daer verbiet
verbiettetetrouwen
trouwen,,
dt , die
V jonnen
om voor
voor uu lief
lieftetehouwen
houwen,
jonnen mocht
moeht, , dat
haer vrijt
vrijt om
dat ghy
ghy haer
,
En
En alsoo
alsoo met
met haer
haer wil
wil en
endanck
danck
Vercryghen uu ghewenst
ghewenst begeer
begeer,, In
In deught
deught en
eneer
eer,
Vercryghen
,
Aen
Aen haer
haer uu leven
leven lanck.
Ianek.
seyt.
Bely seyt.
1325. WeI
Wel loopje
loopje dus
dus 't't heele
heele langt
langtdeur
deur,, en
en singje
singje over
over alaI,,
soo bin
bin ick
ick wel
weImal
mal
geefje elck
elck ien
ien wat
wat,, soo
En geefje
ic hier
hier ligh
Iighenenwroet
wroetom
omsulcken
suickencleynen
cleynen huer.
Dat ic
De een
een Bedelaer.
Bedelaer.
Be

Laetje dat
dat niet
niet verdrieten
verdrieten,, 't't valt
valtons
onswel
weIdapper
dappersuer
suer,
Laetje
,
Isser
Isser yemant
yemant die
die ons
ons een
een duyt
duyt geeft
geeft,, of
ofeen
een luer
Iuer,,
ons veel
veelmet
meteen
eenGodhelpie
Godhelpieduer
duer,,
1330.
1330. Daer
Daer wysender
wysender ons
lof.
hier gaetet
gaetet relijckes
relijckes toe
toe,, Godt danck
danck en lof.
Dan hier
Bely.
Bely. Ick
Iek hoor
hoor wel
wei vatter
watter af is
is,, Je
Je raet
raet al
al de
de luy
luy jejeneering
neering of,
of,
En maeckser teghen: hoe nae meenje datse u sullen ongergaen. EnraecksLgh:onmejdatsulnoger.
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De ander bedelaer.
Wel willewe ruylen? Rely. 'k Moet me daer op noch wat beraen.
1335. Maer jey luy , waer gaeje nou heen , asje tijt van hier.
De een bedelaer.
Maer nae Vlaenderen , en in Brabant , en in dat quartier.
Dan comen de goe Hollanders daer met hopen
Om Leghen Paesschen te biechten , en de vormdoeck te laten knoopen.
Och die sien dan soo devoot , dat jet u leve daghen niet ghelooft ,
1340. Doe 'ck het eerst sach meend ick, datse allegaer met pijn int hooft
Waren ghequelt , daer nae begon ick beter te leeren
Want ick hoorde van de luy , dat Heeroom dat het gaen practiseren ,
Om 't volex ghelt te cryghen in sijn onversadelijcke kist.
Rely. Je hanght de huyck na de wijndt, hier bin je Geus en ginder Papist,
1345. Asje in Brabant somt , soo groetme de Vryers daer allegaer.
De ander bedelaer.
Dat sellewe wel doen , addieu tot op een ander Jaer.

P.A.vSE.

DE EERSTE TJYTCOMST VANT VIJFDE DEEL, IS
Teeuwis den Boer alleen.

Die verbribbelde Jonghe , waer heb ic die Lecker nou verlooren ,
'k Heb hem over al loopen soecken, en nergens can ic wat van hem hoorels ,
'k Heb hem om laten roepen door de hiele stadt, en niemant en weter off,
1350. En ick weet niet beter of hy was flus noch mit me op het Hoff,
Of zou hy daer wel nae de Vaendels denck ick staen blyven gapen ,
Of sou hy wel indie Kerck op een banck legghen slapen ,
Ghelijck een goet Heer lestent , die soo sijn Vaer en moer gisten,
Inde Kerck gegaen was , asse trouwen niet beter wisten ,
1355. Dan, hy quam snachts niet t'huys , soo datse dochten ,
Dat hy daer in slaep ghevallen was , dan doe s'em smorghens sochten

1352. Deze regel ontbreekt in I en IL
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Vongense niemant minder , as haer lieve suentgen ,
Maer haddense saerendaeghs noch ghegaen tot swarte Teuntgien ,
Ginder op het Spuy , se hadden daer wel ghevonden haer lieve kindt ,
1360. Dats trouwen me een kerc, dan daermen de heyligen met hoepen bindt,
En de Koster kouter duyven op Solder , wat ken hy mackelijcker doen ,
En wat de Koster doet , weet al 't volek wel van mijn fatsoen ,
Selden marcktdach coom ic inden Haegh , of ick bin daer vrolijck ,
Maer de Schelmse Jonghe , segh ick , die besuchte Molijck ,
1365. Die selme nu hier oock tomen maken swaricheyt ,
Dan met me waghen en paerden heb ic meer mewaricheyt ,
Wangt se kosten me oock al vry wat meer as hy ,
'k Mistender noch gaeren een half dozijn met de moer daer by ,
'k Las iens in ien Almanach , Weeldigh man songder wijff,
1370. Dat stong me soo wel an , me vyndt toch wel sijn gherijf
Soo hier soo daer, een mensch vint over al noch degelijcke luy na sijn sin.
Tis een costelijcke tijdt, self winckel op te setten , het al vry wat in,
Dat vernemen de jonghe Snyers wel , die 't naeyen eerst opsetten ,
En datset wat beter nae vernamen met een goet opletten
1375. Eenighe zouwender trouwen nae mijn plomp vermoen ,
Soo rueckeloos niet me duer gaen asse nou wel doen ,
'k Zou aere wel berispen , en daer bescheydelijc af praten,
Wist ic waer ick me selve soo lang zou laten :
Maer me Keesje lijckewel is hy nerghens, waer of ick hem dan soeck,
1380. Hoe louter heb ick van daegh geweest hier om me pancoeck,
't Selme wel heughen , al leefde ic hongdert Jaer nae den dach.
M. Bartelt somt uyt , den boer hem siende seyt voort.

Gans bloet me docht ick M. Bartelt weer sach ,
Zou hy me wel burgher connen maken.
M. Bartelt seyt teghen twee ghetuyghen, die wat houdende
aen d'een sy.
Houdje soo langh aen d'een sy.
1385. Theeuw. Hy isser alleen niet, daer isser noch twee drie bij,
Zouwent wel dienaers welen , denc ic , vande Procureur ,
Dieme hier grabbelen zouwen , voor me Jonckers deur,
1360. II dar daermen.
1374. II, V datøer,
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M. Bartel. Ten is niet noodigh , dan ic selje de leus wel gheven ,
Houdje hier slechs ontrent , daer is niet aen bedreven ,
1390. k Selt moghelijc met ghemac wel claren , toch soo ic soo niet en can ,
Soo weet icje altijdt te roepen , soo tastje hem dan an ,
We sellen hem een vrees an jaghen , ic zweer hem dat,
En cloppen hem een deel ghelts uyt sijn gat ,
En wat wyder van cryghen dat sellewe verslempen ,
1395. We sellen hem met een Rechts gheleerde soo wat leeren schempen ,
Maer de Camer most dicht wesen , we hebben immers allegaer een sin.
Theeuw. Tis best datje Kaes coopt , daer is gien bien in.
M. Bartel. Sus Keesjen , 'k tree met een authoriteyt na'em toe, houdtje
byder hant.
Theeuw. Een, twee, drie treetgens in een saciertgen , 't vierde op de cant.
Teeuwis cruypt in een hoeck , M. Bartelt dat siende seyt.,
1400. Bic sibi Constius cruypt in een hoeck ,
Troc hy sijn schouwers noch wat op hy raeckte wel heel in sijn broeck ,
Die 'm nou tot onger sijn armen al comt , 't valt hem wel suer ,
Sie een reys , hy crimpt , daer comt altemet een drollighe postuer,
Hy siet wel dat het hem ghelt , dan hy en weet niet waer heen ,
1405. Ombeschoften Reeckel , ordsis voor den dach , hier voor den dach ghy Deen
Voor den dach Teeuwis , nou as ien man, comt daer uyt de stoep,
Het de Karel 't Popelecy dat hy niet hoort hoe ick roep :
Teeuwis , Teeuwis segh ick , wat ick roep tis al verlooren ,
Laet sien iens ksel hem van daer halen by de ooren :
1410. Wat mach den Rekel voor hebben: nou as een man : Voor den dach hier:
Hoe wel ick verstuert ben evenwel dunctme ick lach schier.
Nam abstupuit: siet hy is schier doodt van vrees ,
In een langen tabbaert vrienden , ghelijck as dees
Is ontsigh met reden : want . de gheleertheyt , ho de geleertheit !
1415. Ongeleerde daden sijn maer enckle verkeertheyt.
1395. II so leeren.
1397. V bin in.
1398. II De woorden „sus Keesjen" ontbreken.
1400. II conscius. III, IV, V. Consius.
1403. III , IV , V hoe hy crimpt.
1405. II Orsus. III, IV , V adsis.
1412. II obstupuit. III, IV obstupvit , V obstupavit.
1415. Deze regel ontbreekt in I en II.
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Maer door de gheleerden werden Landen en steden geregiert.
Theeuw. Jae as dan de gheleerde luy wijs bennen, wort het wel bestiert :
Tot redgeren is een half geleerden dat een hiele wyse Baes is ,
Bequamer , as een hiel gheleerde , dat een half backen dwaes is.
1420. M. Bartel. Wel Teeuwis, ick docht dat je betovert waert , en datje
niet hoorden,
lente spreken ? Teeu. Jae 'ck God danc , door de eracht van u woorden.
Nou lieve M. Bartelt leestme toch wat inje boeckie ,
Wangt de gheleertheyt isme rechtevoort een eeckigh doeckje
Och ick krijgh elken oogenblieck schier een hardt vang ,
1425. Lieve M. Bartelt?, wat is mijn dit een duere martgang :
'k Had al t'huys gheweest, maer mijn lieve jonghe Keesje ,
Dat soete Jongetgien was alsulcken Geesje
Dat is ghenochtent hier mitme ghecomen in stee.
Èn ick ben de Jonghen quijt , nou ick hem eens breng me.
1430. M. Bartel. Dit sy praten om me jou schelmery te slaen uyt het hooft.
Theeuw. Neen seeker M. Bartelt , ick bid je dat je me gelooft ,
Daerom stae 'ck hier en neem hem waer gelijck een vaer behoordt,
'kHeb laten omroepen dat die 'mvindt sou brenghen aende Jonckers poordt.
M. Bartel. Hoe 't is of niet , 'tis alleens , ick heb inde sin ,
1435. Me Joncker te gaen openbaeren , jou en de juffers min ,
En dat hy dan jou om te straffen dese bloedt schandt,
By de kop doe vatten , en soo hijt dan goet vandt ,
Sou ick jou doen setten t'Amsterdam int tuchthuys.
Theeuw. Je mocht de nicker , loopt alje best met dat gerucht thuys.
1440. Me Joncker gans bloet , me Joncker ick bid je houdt je moragt ,
Pestilency weesje maer een goet gesel, 'k selje terstongt,
Een paer ouwe Nobels passen, datje swijcht.
M. Bartel. Knap haest je dan eer me Joncker siet dat jese krijcht.

Den Joncker comt vande jacht, Teeuwis hem siende seydt.
Ackermenten hy is ons te dicht op 't lijf,
1445. M. Bartelt , M. Bartelt , neemt me Mele tas , maer rept niet vant wijf,
1416. II Ja door de geleertheyden. IV , V Want door.
1418. II regeeren.
1423. I eertich.
1430. III, IV, V Dit sijn parten.
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Neemt me tas seg ic met geit met al, over acht dagen koom iè áo weer by
En haelt de rest weerom , maer spreeckt een woortgien int vly ,
Maer laet my mit men Heer begaen, 'k sel hem een knoey g%ven.

DE TVVEE DE UYTKOMST VAN 'T VIJFDE DEEL, IS
Joncker Barent , Krijn, Teeuwis , Meester Bartel , ende de Jonckers vrou :
der Joncker seyt.
Een exercitioens des Jechtens vallit mi te swoor , ic verfoey 't leven
1450. Vondem gestodigen joger on recommandier das de jonge venten ,
Krijn toe , du sie eyn mooi wa sundt do voor zwie venten ,
Mijn grouwelt sijndt moonders , on wen ich dat wust ,
So sol ich spanvieren goon, ond vernemen mir lust,
Wat zijnt voor ghesellen , Crijn hie her du loer.
1455. Krijn. D'een is Meester Bartel je Neef, en d'aer is Theeuwis de Boer.
Joncker. 0 keyn mangel , 'k wert toe en goon 't seyn hupsche bosen,
Ponsoer mon Cosin , we sten ij wie tswey dwosen ,
Wet mangelt dijn Teeuwis , woor vom gen ij niet in huys.
Theeuw. In huys gaen Heerschap , jae ick mocht de Droes ,
1460. Ic coom hier flus met ien Waeghen Houts,
En om wat Krom hout dat daer in is ghedwouts ,
Is Juffer soo versleurt datseme Ros noch Waghen wil gheven ,
Duncktje dat wel reen , of we de saeck nou aen men Heer bleven ,
En dat het die nou selver maeckt soo ast hoort ,
1465. Hadmen Heer niet ghecomen , soo sou Miester Bartelt 't woort,
By me Vrou voor mijn hebben ghedaen.
Joncker. Keyn wanghel Theeuwis, keyn mangel. Th ee u. Sel j ese dan ontslaen.
Joncker. Jo warlich inder ijl , Krijn saghet dijn Vrou datse in stunt
1447. I En haelt.
1449. II exercitioen.
1452. I moordera. II mooanders. III, IV, V Maandera.
1453. II, III , IV, V and nemen.
1456. I, II borsten.
1457. II wie sten.
1468. II So warlich.

GO
H ie by me cueme , men ij datse dijn Rosse wil holden.
1470. Theeuw. Jae soo hadset ghemundt.
Joncker. Neyn meynder zielen , do toe isse jo tho vroom.
M. Bartel. Dat segh ick oock al , se doetet om hem een schroom
En een angst an te jaghen , en om wat met hem te druylen.
Joncker. Jae wisselijck , wat sunt de Boeren hie voor uylen.
Juffrou

komt

uyt , en seyt.

1475. Wat seghje van dien schelm , wellecom mijn harts lieve Joncker ,
Bonjoer mijn Cousijn , wel Teeuwis 't wort immers al doncker ,
Benje noch niet na huys , wat comje hier noch vraghen.
Teeuwis. Ey , ey Juffer , gheeft me me Ros en me Waghen,
'k Selje in de are weec voor 't Krom hout recht hout brenghen.
1480. Juj9rou. Dese reys mach ick het doen, dan ick selt niet meer ghehenghen,
Jou Kromhout t'ontfanghen , dat heb ick voorghenomen.
Te euwis. 't Kromhout brant soo wel alst recht, alst by de vyer kan komen,
Laetje aers niet wijs maecken , mijn waer is goet ,
Je sellet je noch beclaghen , dat jyer niet meer van op doet,
1485. Voorseecker gaje op ien aer Jaer al weer an.
Joncker. Jo warlich Teeuwis dijn Holt is goet , wy wollen do me van ,
Du bist den olden Knecht , i wette hoet huert.
Th eeuw. Ja me Juffer weet het ooc wel , maer 't is nu huer buert
Datse me wat neemt te quellen , maer comtet iens slaegs ,
1490. 'k Sel me niet staen of ic mal was , 'k leer nou wel Haegs ,
By gat me Joncker jy bent noch ien eelen Baes ,
Daer vuer sel ickje iens gaen bestellen ien exellente Haes ,
Je sout iens uytcomen , se houwen bij onsent mit hoopen ,
Maer toch, 't wort tijdt dat ic na huys toe ga loopen ,
1495. Eerme de nacht bevalt , dus allegaer ghenevent,
En ick wenschie allegaer een vrolijcke vastelevont.
Meester Bartelt ien woortjen , Calie la bocca seyt Jan.
M. Bartel. Hebt daer gien sorgh voor , wat binje veur een Man.
Theeuw. Hoort, hebje niet ien halve gulden, of ien dingh voor me te lien,
Je hebt me Tas , en ick en heb niet ien penningh aen ghelt.
1500. M. bartel.Ick sal sien. Theeu.As ick wegh ga, sel ick je comen geven de hangt,
Dutether dan met ien abelheyt in, je hebt toch me Tas te pangt.
1469. III, IV, V mep ij.
1496. Deze regel ontbreekt in I en II.
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Krijn comt en seyt.
Heerschap 'k heb Teeuwissen wagen en Paerden die hier waren gestalt ,
Al weer gereet geset, gelijck ijs terstont bevalt.
1505. Joncker. Dats goor wol , du bist mir eyn rechtschaffen ghesel ,
Gohen Teeuwis en doe dus als jes plege. T. Dat beloof icj e dat ic sel ,
Je bent byget ien openborstich mensch , 'k meen jou men Heer ,
Jy Juffer so as je dat Kromhout bevalt , so coopt me Cromhout weer.
Juffrou. 't Is wel Teeuwis , je maeckt ons hier al vry wat spoocks ,
1510. Maeckje om de Wagen en Paerden seecker soo veel roocks ,
Datje Bartel Neef daerom al herwaert jaecht,
'k Hadjese wel ghegheven hadjer maer iens om ghevraecht ,
Wat maeckt ons dese Reeckel hier gheraes, dese Boete vaer,
Een Boer maeckt meer spuls as tien steeluy op me kaer ,
1515. Dat blijckt hier wel , want van dees iene Boer woelt het spel.
Theeuw. Niet waer Juffer , en die wat crijcht die voeltet wel ,
Je bent noch al blijt toe , as de rasende Boeren wat comen brenghen.
Juffrou. Nou maecktje van hier, we mogen jou geraes hier niet gehengen,
Je bent ien potboef , ea ien doortrapte loose Boer.
1520. Theeuw. Weetje wat je bint Juffer , ien vuyle loose Hoer,
Hadieu Meester Bartel , Hadieu Juffer , Hadieu men Heer ,
Hadieu allegaer.

Ine Boer gaet in , Joncker seyt.
Adieu Teeuwis , adieu Compeer.
M. bartel. Ist Compeer , Cousijn , of geefje me dat toe op den hoop.
1525. Joncker. Neen tis Comweer , Cousijn , ic hiel sijn leste kint te doop.
.M. bartel. Tous les gentils bommes sont Cosins , toute moines freres ,
Tous les vilains & Colains sont Comperes.
Dat hebben de Francoysen ghemeenlijck in den mont.
Adieu mijn Cosijn. Jon. Wo toe so balt. M. ba. Maer ic moet terstont
1530. Op ien comparicij wesen , by eenighe luyden van staet,
Salvete ergo. Ju fr. Tot weersiens toe , Godt geef dat het u wel gaet ,
Wy willen u niet verletten , terwijlt nu u uer is.
1503. I, II, III, IV, V. Teeuwis en.
1504. II gelijck je. III, IV, V gelijck jij.
1524. II geefje mee V geefje em.
1525. II, III, IV, V Compeer.
1527. II, III, IV, V vilains & Moines.
1531. I 'k wensch dat het.
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Joncker. Plus valet slemp 4luris quam tota sciencia luris.
Desse Keerels seijnt eylingh heym doet was mit fessen is to slichten,
1535. Wen ich eyn Soon had , er aol mijnder zielen studieren im richten.
Sy gaen ghelijckelijcic binnen , Keesjen comt uyt, en seyt.
Hier coom ick recht voor me Jonckers deur sie ick aers wel ,
Jaeck seecker , nu hoop ick ommers dat ick sel
By me Vaertgien comen , dieme in alle hoecken
En Winckels van de Stadt het loopera soecken ,
1540. Lieven Heer hoe bangh heb ick gheweest , en in watten ghetreur ,
Ke daer sie ick wel te pas me Juffer veur de deur,
Die sel ick gaen vraghen , ofter me Vaertgien noch is ,
Juffer is me Vaer hier. Jul. Neen hy Keesgien , maer ick gis
Dat jem an onse achter poort moghelijck noch selt sien.
1545. Keesjen. Genacht dan Juffer. Ju f f. Hoort Keesjen hoort, segje vaertjen
met ien
Dat Juffer seyt datje altemet iens om huer sout dencken ,
En dat jer dat brengen sout , dat jer belooft hebt te schencken.
Keesjen. Wel , maer ic heb me moer wel hoorera seggen , dat me Vaer
sijn leven ,
Hondert mael meer belooft het , as hy macht het te gheven.
1550. Juffrou. Soo , soo heb ic dan anje Vaer hoor ic wel gien huel.
Keesjen. Neen je , hy gheeft niet , dats in beyde handen even vuel.
Ju ffrou. 't Is wel dan snapperijen , segtje vaertje genacht , doet je
bootschap te degen.
Keesjen. 'k Selt wel doen Juffer, genacht van synent wegen.
Ju ffrou. Ick bin daer wel dapper duer gestreken van ien Boer,
1555. Maer misselijck wat bloet dat icker weer iens me loer ,
Die'ck dese streeck in de rechte breng , nou 't selme wel heughen ,
'k Mach dencken daer is gien ongeluck, of daer is ien geluck teughen.

1534. II

seynd stevich heyn do mit ferren. III , IV , V doet was mit fressen.

1540. V 0 lieve tijt.
1548. I sijn bueren.
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DE DERDE UYTKOMST, VANT VIJFDE DEEL, IS
Jan Soetelaar, Meester Bartel, een Rederijcker, en twee Sangers,
Jan Soetelaer alleen zijnde , seyt.
Daer sel ien koopgien an wesen , want geit ist dat haer schort ,
'k Heb altijd hondert gulden me nomen , en toom ic noch wat te cort ,
1560. Dat sel icker wel sennen , want ick en gheheng niet
Datse men yemant ontsnapt , ick gaje van de kreng niet ,
Want 'tis reen dat elck sijn neersticheit doet,
Om wat te winnen, en op dit half ghestoolen goet
Ist beste profijt , daerom loopender soo veel na ruycken ,
1565. Dieder by get soo graeg op binnen , as ien Wou op ien Kuycken ,
En op dese coop is voorseecker een sentjen winst ,
Altijt ien derdendeel , dat is het alderminst ,
Paerde Tuysschers weient , in de Werelt gien groover boeven ,
Dan ick moest - wel letten op bossen , gallen , spatten , en overhoeven ,
1570. Al zijnser niet, 'k moet het evenwel segghen , want wy zijn gewent alle
gaer te lieghen ,
Want de Roskam is soo eel , hy sou sijn eyghen Vaer bedrieghen ,
We sellender genoech toe seggen , en comter dan ien bloei en
mient al waers dat
Die wort dan so louter bedroelt , songer aers gadt ,
En coopt door anprysen ien Peert dat al te duer te geef is ,
1575. Maer ick hoor dat deuse Juffer al ien arghe teef is ,
En datse alsoo wel een boef ken as ien boef huer.

Meester . Bartelt tomt met eenige andere uyt , Jan Soetelaer
haer siende , seyt voort.
Holla , wat braetvogels tomen ginder alree voor de duer ,
't Is Monsuer Roemer , en d'aer Geen lant , die Voghel is soo dartel ,
Kijck hier , de derde i8 ien Advocaet Meester Bartel ,

1570. II gewent te liegen.
1573. IV, V alwaerts.
1578. III , IV , V Roemen.
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1580. Dese luy bennen alle gaer harich , hier komt de Roskam by me kaer ,
Bonne vie , Messieurs , bonne vie, wel van waer kom jy allegaer.
M. Bartel. Wij comen van ien avontuertjen. J. Soet. En ic souder
garen om uyt,
Tot me Joncker van Grevelinckhuysen is rechtevoort buyt ,
En groot profijt voor my te halen , so ick verstae door de meyt ,
1585. Want de Juffer hetse tot onsent ghesonden en me gheseyt,
Dat ick daer iens sou komen , want se had twee goe Paerden op stal ,
Diese garen vercoopen sou , en dais ien dingh daer, an ick vermal ,
Al wat ick in de wereld heb , maer hier meen ick is profijt.
M. Bartel. Je cord al te laet. Jan Soetelaer. Al te laet.
1590. M. Bartel. Jae te laet. Jan Soetelaer. Dat waer spijt ,
Of geckj e met me , 'kweet datser terstont noch waren.
M. bartel. Dats waer , maer se is soo nu met dese Paerden ghevaren,
'k Stae 't hier vast teghen dese Priesters en vertel:
Huye nochtent komter ien Boer soo ien fijn ghesel
1595. Met ien Wagen houts en de Juffer is soo wat goet soeps ,
En den Huysman soo 't scheen lusten oock wel wat groens,
Wat wil ickje veel segghen. J. Soet. Houtet niet verhoolen.
M. bartel. Vn bon entendeur ne faut qui un demiparole.
I. Soetel. Hoe na kregense in me kaer soo wat behaghen ?
1600. M. bartel. Soo ist , en quijt was den Boer daer mee sijn Ros en Waghen.
Jan Soet. Dat is de rechte slach , dat hiet loeren ,
Soo moet mense schueren die besuckte Boeren ,
Dats me lief seecker dat de Juffer soo veul verstant het
Datse de Boer sijn Ros en Waghen daer voor te pant het,
1605. Die sel icker nou gaen koopen of , om ien Appel om ien luer.
M. bartel. Vrient den Boer isser al mee duer ,
Den Reeckel had rou coop , hy deed hem releveren ,
Trouwen by 't Hof niet , maer met self te practiseren ,
Een loose vont , en die soo wel als ick noch oyt heb ghehoort.
1610. Jan Soet.Wat deed hy toch? M. Bart. Hy bleef sitten voorde Juffers poort,
En verwachteme Joncker die uyt was ter Jacht ,
1580. In III wordt deze regel door Ø. Bartel gesproken ; in IV en V spreekt Bartel
de Fransche woorden en zegt Jan Soetelaar. „Wel van waer kom jy allegaer ?'
1598. II qu'un.
1609. III , IV , V en die Boo abel.
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En tegen die doe hy t'huys quam deed hy sijn klacht ,
En bedacht ien loghen , en seyde de Juffer sijn Ros en Wagen,hiel
Om dat het hout soo wat krom , slim , en niet hiel recht en viel.
1615. De Joncker dat soo ien groot slodder is , dee dat heel vreemt ,
En seyd teghen de Juffer ten is geen reen datje daerom sijn Waghen neemt,
Hy macht verbeteren , en op ien aer tijt wat meer houts op de Waghen
leggen ,
Daer stont de Juffer en keeck by haer neus, en dorst niet segghen ,
De Boer liechtet , ick hebber voor by hem gheslapen.
1620. Jan Soet. Wel dat is seker noch een quartier aen me Jonckers Wapen ,
Wat schelm is dat , 'ken hoorde sulcx noyt mijn leven.
M. bartel. Soo ister ghegaen, se most den Boer sen Ros en Wagen gheven.
Jan Soet. Pestilency Meester Bartel, dat is voor mijn ien aarighe saeck.
kl. bartel. Ja vrient den Boer isser al me deur , hy hiel geen marrige
spraeck,
1625. Dan ick , alsoo hy mijn sijn ongeluck eerst had komen klaghen ,
Heb voor de borsten allegaer noch sorgh gedragen ,
Want ick volgde den boer dicht van voor de Jonckers deur ,
En ick dreyghde hem met de saeck te openbaren aende Procureur.
Waer over hy wacker te beurs teegh , alsoo 't sijn vermoen was ,
1630. Dat het my aers nerghens dan om ghelt te doen was ,
En terwijl hy vast doende was en sijn schat over sach ,
Siet , soo comt me Joncker van Grevelinckhousen op het slach ,
En om dat die niet arghs en zou vermoen ,
Wat wy twee daer met malcander hadden te doen ,
1635. En om dat het doen om ghelt te tellen qualijck quam te pas ,
Dude hy me van ter syden in men hangt sijn riem en sijn Tas ,
Die'ck hier onder mijn tabbert dus lang heb bewaert.
el. Soetel. Dat hebje warachtig noch excelent gheclaert ,
Dats weer ien ding dat hiel nae me sin is ,
1640. Lustich ant tellen , en sien we wat daer in is.

1615. II, III , IV, V ien goet. V flodder.
1617. III, IV, V meerder.
1623. III, IV , V warrighe.
1624. I morrighe.
1627. II tot voor.
1636. III, IV Ende hy. V Gaf by.
6
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M. bartel. Se weeght al moey. 4 So. Asse doet , ist goud 't wil
verbrangt hoopen.
M. Bartel. Tis wat het is we sellen om 't ghelt gheen langt koopen.
Jan Soet. Voor al niet , maer by gants vijf-menten ,
We mostent van avont met mekaer gaen leggen op lijf renten.
1645. M. Bartel. Nou lustich aen tellen , maer mekaer te verclic ken niet.
Jan Soetelaer siet vatter in is , en seyt.
De duyvel haelt hem in een leeren sack, so ontvallen hem de sticken niet :
Jae sietme vry an , 't biane maer stientgies ,
0 bloedt , wat binnewe oock een diel lieven Heers vrientgies ,
Datwe ons dus allegaer van een boer laten bedrieghen :
1650. Hoe fix hadj e dat M. Bartelt , as een handtvol vliegen.
Is dat ghelt? M. Bar. Tis dat ic niet seggen en wil , ic bin soo bues.
Jan Soet. Wel wat duncktje dats een haer in je nues ,
Jae wel hier stae we vast en kijcken een ander maer aen ,
En vernement de boeven soo zijnwer noch veel quaer aen ,
1655. Se willen ons ribsacken : dit is te grof.
M. Bartel. 'k Sette me voeten me leven niet meer op het Hof ,
Soo 't gherucht onder de man quam : maer ick trock uyt den Haegh.
Jan Soetelaer haelt een Tafelboeck voort , ende seyt.
Laet sien ick moet dit teeckenen , tis van daegh ,
Den vierden Februarij , by Lichtmis , sel ick het onthouwen.
1660. M. Bartel. We mostent niet lugt roepen, maer slaent inde beste vouwen :
Nou Messieurs , al het den Boer ons ghespeelt dese part ,
Daerom niet te treuren , gaen we drincken de swaricheyt vant hart :
Kom , com Roskam , gaewe daerse ons eens schencken.
Jan Soet. Ten mach mijn niet bueren. M. Bart. Dat ken ick wel dencken:
1665. Hadt het maer wijncoop gheweest op den Boer sijn Tas.
Jan Soet. Alst vry lach is comtet mijn altijdt wel te pas:
Daerom alsje een doffen weet , ontbietme , 'kselme laten bueren.

M. Bartel gaet binnen, Jan Soetelaer blijft alleen
ende seyt.

bugten ,

0 bloedt , dit is te schoon , zou ick dit swyghen , neen , neen , lueren ,
1645. V ant tellen.
1653. II mekaer aen. V malkander maer.
1667. II , V 'k seltme.
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Soo haer te laten mompen van een boer , van een Dijcker :
1670. Siet daer gae ickje tyen terstont nae een Rederijcker ,
Diemeder een Lietgien of maeckt voor een paer blancken ,
Hier woonter een, as ic die een dubbeltgen gheef, sal hy me bedancken,
Tis sulcken Gheest , hy seltme aerdigh dichten ,
Tis een van de principaelste , die de Haeghsche Camer stichten ,
1675. 'k Selder aenkloppen , en vertrecken hem dit stick.

Jan Soetelaer clopt, de Rederijcker seyt, binnen zijnde , aldus :
Wie clopt daer ? J. Soet. Doet op al vrient maer ick :
Knap as een man doet op , hier is ghelt voor je te winnen.

Rederijcker comt en seyt.
Soo eelen Baes , benje daer, wel Roskam com binnen :
Comt : wat hebje te segghen , dit buyten duer staen verdrietge.
1680. Jan Soet. Niet , niet , je moet me terstont gaen maken een Lietge ,
Van een pots , die daer ghebuert is van een Joffer en een Boer.
Rederijc. Mit een veegh , segh maer hoe de Joffer met hem voer ,
Terstont sal ickje gaen setten de saeck int dicht,
Maer laet ons in huys gaen uyt het voleg ghesicht ,
1685. Op datse niet vermoen uyt wiens koker dat het comt.

Twee jonghens comen uyt vermomt, met een Rommelpot eenen
blaes aen een stock: den Rederocker haer siende,
seyt voort:
Wel te pas comen hier een deel Vastelavonts Sanghers vermomt ,
Die Øochtj et laten singhen voor wat nieus op de straet :
Doet toe de duer , en seghtme hoe 't spraeckje gaet.

Dese twee jonghens comen spelen op de Rommelpot en Snaer,
en singhen voor Benige dueren:
Geeft my een pancoeck uyt de pan , ho man ho :

en soo voort: Jan Soetelaer comt daer naer uit met het lietgen
inde handt, ende seyt daer in siende, aldus:
1690. Aerdigh byget, terstont most dit door de heele stadt wesen.
1672. III, IV, V as ick een.
1688. III , IV , V 't sproockje.
1689. V met een Rommelpot en een blaes aan een stock. II ho man ho : etc.
5*
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Jonghe , Jonghe , hoort wat , kenje wel wat leesen ,
'k Heb hier een nieu lietge , dat zou ickje gheven.
Jonghen. Jae'ck mannetgen ist aers wat per fect geschreven.
Jan Soet. Kijck een reys , tis hiel moy , maer kenje wel singhen.
1695. Jonghen. Souwe niet singhen connen , dat benne me dinghen ,
Me maet dierf singhen teghens yemant om prijs.
Jan Soet. Jae maer Jonghen dit is al een nieuwe drollighe wijs :
'k Selse wel iens nueryen , sing jeise dan naer.
Jan Soetelaer begint de wijs vant lietge te muerien,
de jonghe seyt.
He , die wijs kon me maet wel over een jaer
1700. Ey mannetgen geefje ons dat lietgen we wetent je danck.
J. Soetel. Ick geef je 't lietgen , en hou daer elck noch een blanck ,
Gaet singhen terstont voor de duer vande Joncker ,
Ick selj e hier blyven staen wachten int doncker ,
En hooren je singen , ast uyt is komt dan weer by me.
1705. Jonghen. We sellent je wel lustich gaen klaren sonder lyme.
Jan Soetelaer gaet wat aen d' een syde, de jongers gaen
voorde duer vanden joncker en beginnen te singhen.

1710.

Een boerman had een domme sin ,
Daer op schafte hy sijn gewin,
Het voer een boer uyt weye,
Hy brocht sijn Heer een voeder hoy ,
Sijn vrou de koele meye.

1715.

De boerman op de hove tradt,
De vrou op hooger tinnen lach,
Sy lach op hoogher saele,
Mocht ick een korten wijl by u sijn,
Ick gaf u mijn ros mijn waghen.
De vrou de reden soo haest vernam ,

1696. II durf. II, IV, V te
1700. III, IV, V weten.
1715. IV, V Ick gaf mijn.

neuryen.
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1720.

Sy liet den boerman tomen aen,
Soo heymelijek en stille,
In een kleyn duyster kamerkijn ,
Daer deede sy twee haer wille.

1725.

Doen hy sijn willetgen padde gedaen,
Den boer most vande kamer gaen,
En hy bestont te klaghen ,
Ick segh dat het een als het ander is ,
Mijn rout mijn ros, mijn waghen.

1730.

De Heer quam van der jacht gereen,
Hy hoorde den boerman klaghen seer,
Hy hoorde den boerman klaghen,
Ghy sept dat het een als het ander is ,
De waerheyt wilt mijn ghewaghen.

1735.

Den boer had haest een loogen bedocht,
Ik had een voederken houts gebrocht,
Daer was een krom hout onder,
Ic seg dat het krom alst rechte brandt,
Alst by de vier can koomen.

1740.

Hierom was u vrouw op mijn soo gram
Pat sy mijn ros mijn waeghen nam,
Om sulcke kleyne schulde,
.dek bid u lieve Heere mijn,
Verwerft mijn u vrou haer guide.

1745.

De Heer ginc voor sijn vrouwe staen
Wat heeft u den schamelen boer gedaen
Schaemt ghy u niet de sonde,
Geeft hem sijn ros sijn waghen weer,
Laet hem varen tot sijn kinderen.

1717. IV , V komen an.

70

1750.

Rijt heene rijt heene goet boerman mijn
Het eerste sal u vergeven sijn ,
Rijdt heene dijnder straten ,
En komt soo weder als ghy meuch t ,
Brengt ons dat krom hout vaecke.

1755.

Den boerman over der heyde reedt ,
Hy hief op en sanck een liedt,
Hy sanck met luyder keele ,
Ick heb mijn krom houdt wel verkoft
En al tot myne wille.
't Liedtgen uyt sijnde , tomt Jan Soetelaer voor den dach,
ende seyt als volcht.

Wat segje vande lecker , dat was de rechte slach ,
Hoort sulcken pots seecker niet te komen voor den dach ,
Al waert me selven ghebuert 'k sout niet kennen heelera ,
Neen ick seecker , al soudender de Rederijckers een spul of speelen ,
1760. Want tis recht een ding om 't volck te vertoonen ,
Daer in men gewaer werdt hoe die rabauwery sijn self's kan loonen ,
En dat die die een ander meent te bedrieghen door sijn list ,
Van die hy meent te bedrieghen , bedro ghen vert eer hy 't gist.
Teghen de Sangers seyt Jan Soetelaer, nu voort aldus.

As een man gaeuw eweg eer dattet de luy mercken ,
1765. Maer past datje morghen om dees tijt hier weer bent by de wercken.
Injuria ulciscenda obliuione fecit.

S. COSTER.

1764. I, II, III, IV gaeuwe weg.
1765. III, IV, V in juriq,.

ITHYS.
TREURSPEL.

Het is onbekend , in welk jaar Coster den Ithys heeft geschreven.
Nadat Van der Plasse het stuk had zien opvoeren in de Amsterdamsche
(Oude) Kamer , gaf hij het in 1615 uit (I), zonder Coster in de zaak
te kennen , ja , zelfs zonder diens naam te vermelden.
Vier jaar later bezorgde de dichter een tweeden druk (II) bij denzelfden
uitgever ; in de Voorrede beklaagt hij zich over de „Boeckverkoopers" ,
die ook tegen den „vuil des makers" geschriften ter perse leggen. In
den eersten druk van den Ithys zijn „menichte van falen" ingeslopen ;
er zijn „reghelen daer uitghelaten , anderen ... verandert , ten slotte is
er een staert daar achter aan gelapt , die nochte miins (d. i. van Coster)
is , nochte daar niet aan en schiet". Dit laatste ziet op het „Tafel-spel
van twee Personagien . . ." , dat in het vijfde bedrijf van den Ithys werd
vertoond , als „Tereus en Progne over Tafel Baten" .
Daar uit Costers woorden blijkt , dat deze klucht niet van zijne hand
is , zullen wij haar ook niet achter het Treurspel laten afdrukken. De
titel en het voorbericht van de „Cluyt" luiden als volgt :

„EEN BOERTIGHE CLUCHT,
Ofte

Een Tafel-spel van twee
Personagien , te weten, een Quacksalver met zijn Knecht: de quacksalver is ghenaemt
Meester Canjart, ende de Knecht is genaemt Hansje quaet Cruyt.

t'AMSTERDAM ,

Bij Cornelis Lodewijcksz. vander Plasse, Boeckvercooper, op de hoeck vande Beurse ,
inden Italiaenschen Bybel , 1615."

„DE DRUCKER TOT DEN LESER,

Dese Cluyt , alhoevvel sy by die van de Hollandsche Kamer ghespeelt
vvert ter vvyle dat Tereus en Progne over Tafel saten, ende besigh
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vvaeren met dat droevich gherechte te nutten , en hebben vvij evenvel
niet raetsaem ghevonden by het Treurspel van Itijs te laten drucken.
niet om soo vveynich oncosten min oft meer als vvy souden hebben
moeten doen , veel min om u gunstighe Lesar yet dat tot der sake of tot
uvven vermaecke dient te onthouden. 0 neen , dat sy verre ; maer alleenlijck
om dat ons docht , dat de selve boertighe ende belacchelicke Cluyte
geensins en behoorde een lidt te vvesen van soo ernstigen ende treurighen
lichaem. 'T is nu soo , dat eenighe Lief hebbers der edeler ende hoochloflicker Rijm-konst met het coopen ende lesera des Treurspels niet
vernoecht sijnde , sigh laten voorstaan ende gheklaecht hebben , dat vvy
haer den vollen houvv (soo men seyt) niet ghegheven en hebben , ende
niemant en hadden behoort dit kort tijt-verdrijf te misgunnen, om daer
mede , gelijck men den hitsigen Wijn met het vvater doet , de al te
groote droefheyt uyt de maeltijdt opgenomen eeniger vvyse te temperen.
Wy en hebben dit hun versoeck noch konnen noch vvillen af-slaen ,
maer devvyle vvy dit Bancket niet opgheschaft en hebben op den juysten
Lijdt, het selve liever gehadt vvat te spade aen te rechten, dan nimmermeer.
Eter vry soo veel af als u lust, vvant het vvordt u van herten ghegunt
by uvve dienstvvillighe vrient
C. L. VAN DER PLASSE."

De Ithys werd in 1643 opnieuw uitgegeven door Houthaecic (III) , die
den tekst van II liet herdrukken en slechts enkele kleine wijzigingen
aanbracht.
Het „Tafel-spel" is in II en III niet opgenomen.
Coster ontleende de stof voor zijn treurspel aan Ovidius' Metamorphoses
(Lib. VI). Het slot van 't verhaal des Latijnschen dichters , die Tereus
in een hop laat veranderen , diende natuurlijk gewijzigd te worden. In
den Ithys doodt de ongelukkige vader zich zelf, als hij verneemt, dat
hij zich met het lichaam van zijn eigen zoontje gevoed heeft.
Aan deze uitgave is de tekst van II ten grondslag gelegd.

SAMUEL COSTERS

ITHYS
TREUR-SPEL.

Vertoont inde 4ederduytsche Academie, int Jaar 1618. Op Kermis.
TVVEEDE DRUCK.

Overal. Thvys.

t'AMSTERDAM ,
Voor Cornelis vander Plassen , aen de Beurs, Inden Italiaenschen Bybel. 1619.

Varianten. De titel van I is als volgt :

HOLLANDTSCHE KAMERS TOT AMSTERDAM ,
In Liefd' Bloeyende,

ITYS
TREURSPEL.
t'AMSTERDAM ,

Bij Cornelis Lodewijcksz. vander Plasse, Boeckvercooper op de hoeck vande Beurse, inden
Italiaenschen Bijbel. Anno 1615.

De titel van III luidt :

SAMUEL COSTERS

ITHYS
TREUR-SPEL.
Gespeelt op de Amsterdamse Schouburgh. 1643.

Door Yuer in Liefde Bloiende.
t'AMSTERDAM ,

Voor Direk Cornelisz. Hout-haeck, Boeckverkoper, wonende op de Nieuwezyds Kolck,
int Borgoens kruys. 1643.

DEN RYMER TOT DE LEZERS.

De Boeckverkoopers om de nieugierigheyt der leesgierigher menschen
met haer voordeel te voldoen , ziin zeer gauvv in 't opspeuren van schriften ,
dieze dencken dat aen den man zullen vvillen , schicken daar om al , vvat
hares oordeels den Druck vvaerdich is , te bekomen , zonder aenzien of
het de vvil des makers is of niet , die nochtans het meeste zegghen
daar in behoordt te behouden , om dat niemant dan hem de mislaghen
ghevveten vvorden. De eerst uyt-verkochte druck van dit miin Treur-spel
ken ick niet , en dat voor al om het mom-aensicht daer mede het voor
den dach komt : Voorts ziinder in menichte van falen die by miin schuit
niet toe en komen , menichte van reghelen daer uytghelaten , anderen
nae den zin des Druckers verandert , een staart daar achter aan gelapt ,
die nochte miins is , nochte daar niet aan en schict. Dit hebbe ick alleen

De Voorrede van I luidt aldus :
Den Drucker wenscht den goed-gonstigen Leser gheluck ende saligheyt.
De Heydensche Poëten , ende met name Ovidius , uyt wiens Boecken de grond ende
't inhoudt van dit tegenwoordigh Treurspel ghenomen is , en hebben niet alleen tot
haer wit ghehadt (soo sommighe onverstandelijck meenen) hare Lesers door het ghenoechlijck verhael van so veelderley aerdige kluchten aen te locken ende te vermaken,
etaer voornemelijck oock te stichten , ende door 't voorstellen van de belooningen ende
straffen op yemandts goede ende quade daden ghevolght , tot alle deughden aen te
porren , ende van alle ondeughden af te schricken. Dit heeft wel ghesien de soetvloeyende ende sinrijcke dichter des Treurspels , ende daer om de fabuleuse gheschiedenisse van Tereus , Progne ende Philomela ghelyck als uyt-ghekipt , om sijnen niet
min gheleerden als nutten ende vermakelycken styl te oeffenen , ende soo wel den
Vertoonders als den aenschouwers des celven Spels de heylsame korrel onder de rouwe
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tot vvaarschouvvinghe van de lief-hebbers vvillen zeggen , op datze niet
dat , dat inden Jare viifthien , maar tegenvvoordich.voor C. L. vander Plassen
gedruct is , voor het miine houden.
Vaert vvel.

S. COSTER.

schorsse van dit Fabelken schuylende , voor te setten , ende met smake te doen her-kouwen.
Even dat selve ooge-merck hebb' ick onder andere mede ghehadt , als ick eerstmael
voor-nam V. L. dit loflyck werck .door den Druck ghemeen te. maken. VVant alsoo ick
selve een van de aenschouwers gheweest hadde , ende my grootelijcx daer door
gesticht , oock niet min verlustight vondt , so docht my , dat het gheensins en behoorde
binnen de besondere mueren van een Kamer alleen daer 't ghespeelt was , of ten
schoonsten ghenomen , binnen de enge palen van de ooren ende herten der ghene die
't ghespeelt ende ghehoort hadden , besloten te blyven , maer de alghemeyne locht in
volkomene vryheyt te ghenieten , de Hollandsche ende meer andere Steden te doorwandelen , ende met alle leer-gierige verstanden gemeynsaemlijck te verkeeren , op
dat een yeghelijck tot syner verbeteringe sodanigen vrucht ende vreucht daer uyt
rapen mochte , als wy hem van gantscher herten wenschen.
Moghelijck sullen oock andere edele ende Vaderlands-lievende geesten hier door opgheweckt worden om de heerlijcke ende leerlicke rymen , die sy noch in hare Comptoiren
*erborghen houden , oft onvolmaeckt hebben laten liggen , voor den dagh te brengen ende te
voltoyen. V Vaer door dan onse Nederduytsche sprake so langs so meer sal verrjjckt worden ,
ende in der daet doen blijcken 't ghene veel onervarene meenen dat sy nu maer
heeft in den praet , namelij ck datse noch in overvloedt , noch in cierlyckheyt , ende
(dat het meeste van allen is) in kracht ende duydelijcke eyghenschap van woorden,
gheene van alle de Talen des aerdrijcx en behoeft te wijcken. Hebben wy nu 't gheluck
dat beyde dese pylen by ons uytgeschoten , het bestemde ende gewenschte wit mogen
treffen , wy sullen naest Godt almachtich den opmerckenden Lezers ende soodanighe
kloecke voorplanters van onse tale hooghlijck hebben te bedancken : so niet , ons te
vreden houden , dat immers van twee schepen het eene ter rechter haven gheraeckt
is, ende ghy goetgunstighe Lezer door onsen vlyt beyde ghesticht ende verlusticht
zijt. Neemt ten minsten onse toegeneygtheyt om u te dienen in dancke, ende blijft
den gever aller goeder gaven bevolen. In Amsterdam Anno 1615.

Uwe dienstwillighen
CORNELIS LODEWIJCSZ. VANDER PLASSE.
De Voorrede van III is gelijk aan die van II , behalve dat in de laatste regels te
lezen staat:
» op datze niet dat , dat inden Jare vijfthien , maar in den Jare 1643 by D. C.
Hout-haecic gedruckt is , voor het mijne houden.

Vaert wel.

S. COSTER.

SPREKENDE PERSOONEN.

Terevs.
Progne.
Philomela.
lihys.
Bavcis.
Caralena.

Silvia.
Grvsella.
Titirvs.
Coridon.
Daphnis.
Reyen.

Alecto.
Megaera.
Tisiphone.
Eristhevs.
2 Dienaers.
2 Staet-joffers.

In I staat boven de beide eerste kolommen PERSONAGXEN boven de derde : stomme
,

Parsonagien.

EERSTE BEDRIIF. EERSTE TONEEL.

Caralena. Silvia.

5.

10.

15.

Twijffel van 't goedt , toekomend' ons belooft ,
Maeckt in voorspoet van zinnen ons berooft ,
Verleyt zo veer door valsche re'en den mensch ,
Dat hy veel meer , als 't zalich , acht zijn wensch.
d'Eeuwighe Goon dit ziende stelden strack
Op 't hooft een kroon den beste , dien zij 't pack
Betrouden meest tot voorstant van de goen :
Door straf ghevreest laet quaet-aert 't quaet te doen.
Maer vroom-aerdt laet de zond uyt leeft van deucht,
Want hyze haet , en mijdt zulck ongheneucht.
't Valt quaat-aerdt zuur , ziet hy de vrees van Wet ,
Die de natuur op 't quaet-doen heeft gheset.
Vroom-aert leeft vey , en nae zyn eyghen lust
Vrolijck en bly , als quaet-aerdt niet en rust,
Door Rechters straf, wiens oordeel hem bezwaert ,
Onder wiens staf de vromen zijn bewaert.
Luckzalich zijn de Landen daer een Heer
Heeft daedt als schijn , en zoetkt der Goden eer.

I Eerste deel, eerste uytkoonist.
1. III. Vóór dezen regel staat : Caralena.
10. II, III en mint zulck.
13. II , III Vroom-hert.
Ø
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groot geluck
geluck heeft
heeft d'Hemel
d'Hemel ons
ons verleent
verleent,,
Dat groot
20.
oorlochs druck
druck gheen
gheen Princen
Princen zond'
zond' beweent.
beweent.
20. Dat
Dat oorlochs
Maer
't
vruchtbaer
landt
tot
lijfs
nut
wordt
bezeyt,,
Maer vruchtbaer landt tot lijfs nut wordt bezeyt
meyt.
Wiens milder
milder handt
handt geeft
geeft tien-vout
tien-vout alsmen
alsmen 't'tmeyt.
Wiens
't Voortvoedend'
Voortvoedend' Vee
Vee op
op woecker
woecker kaut het
het gras
gras,,
In Lijdt
tijdt van
vree pluckt
pluckt d'Herrebst
d'Herrebst veel
veel gewas.
gewas.
van vree
25.
vreemaeckt
maecktrijck
rijck,
rijckdomhoverdy
hoverdy,,
25. DeDevree
, enenrijckdom
Die
zijns ghelijck
ghelijck zeer nood'
nood' ziet
ziet aen
aen zijn
zijn zij
zij,,
Die zijns
die elck
elck lang
langwillich
willich heucht
heucht,,
uyt komt
komt twist
twist,, die
Daer uyt
En niet
niet eer
eer slist
slist voor
voor noot
noot ons
ons dwingt
dwingt tot
totdeucht.
deucht.
Vreed'
daerom geen
geen oorzaeck
oorzaeck van
van dit
dit quaet,
quaet,
Vreed' is daerom
Maer deze
30. Maer
deze mom
mom,, die schoon
schoon voor
voor d'oogen
d'oogen staet
staet,,
Dat's Rijckdoms
pracht , die
,
Rijckdoms pracht,
die door
door 't'tvleesch
vleeschons
onsbehaecht
behaecht,
Van God
God veracht
veracht,, en d'oorzaeck
d' oorzaeck dat hy
hy plaecht.
plaecht.
Van
Silvia. De
Nymphen van
Wout zijn
zijn rijcker
rijcker dan
dan de
de Princen,
Princen,
De Nymphen
van dit Wout
zy om
om's
Werelts gout
gout gheen
gheen ander
ander staet
staetenenwinsen
winsen
Want zy
's Werelts
De Nymphen
,
35. De
Nymphen brenghen
brenghen deur
deur met
met vrolijck
vrolijck werck
werckden
dendach
dach,
Met
met onbezorcht
onbezorcht ghelach.
ghelach.
Met minne-kuskens
minne-kuskens en met
relyck geslacht,
geslacht , vergaert
vergaert ghy vast
,
Ey God-glGod-ghelyck
vast de
derancken
rancken,
Om
Baccho voor
de klaer
klaer en
enzoete
zoeteWijn
Wijntetedancken
dancken?
Om Baccho
voor de
?
Caral.
Nymphe by
my neer
neer,, vlecht
vlecht oock
oock voor
voor uu een
een krans,
krans,
Hurckt Nymphe
by my
Caral. Hurckt
40. Om
ghezelschap flus
flus te
te zinghen
zinghen aen
aenden
dendans.
dans.
Om met
met 't't ghezelschap
Silvia zit
zit neer
neer,, en
en windt
windt met
met dese
dese draetjes
draetjes
Nu Silvia
Des Wijn-godts
Wijn-godts hoetjes
hoetjes t'zaem
t'zaem van
van s'Somers
s'Somers groene
groene blaetjes.
blaetjes.
Des
bebloemt en groen
groen begraest
begraest
lodderlijcke Mey
De lodderlijcke
Mey bebloemt
my in
in dit
ditBosch
Bosch,, daer
daer 't'twindtjen
windtjenkoeljes
koeljesblaest.
blaest.
Die
Die lockt my
spruy~jes.
45. Nu
Nimphe daer
daer,, ziet daer.
daer. Siet
Siet daer
daernoch
nochgroene
groene spruytjes.
45.
Nu Nimphe
nu een
een kransjen
kransjen uyt
uytzoo
zooveel
veelverscheyde
verscheyde kruytjes.
kruytjes.
Breyt nu
Ziet daer
daer de
de Wijngaert-blaen
Wijngaert-blaen,, de
deMaechde-palm
Maechde-palm en
en Klim,
Klim,
Ziet
God-lieve Lauwer-groent, dat Lof en is niet slim.
God-lievLauwrgnt,ofeislm.
Bloemkens door
den ander.
ander.
Mijn
Nimphelijn,, schackeert
schackeert de Bloemkens
Mijn Nimphelijn
door den
Sily. Waer toe
ghereet. Silv.
toe dan
dan noch
nocheen
eenander
ander?
50.
ick 'er ghereet.
?
50. Een
Een heb ick
Hardertjen misschien
misschien,, 't't dwinglantj
dwinglantjen
hart.
Voor 't't Hardertjen
Voor
en van
van u hart.
JJaa Caralena
Caralena,, jja,
a, hoe
hoe datmen
datmen uu meer
meer sart
sart,,
En
quelt u met
met uu lief, hoe
hoe dat
dat ghy
ghygauwer
gauwer luystert.
luystert.
En quelt
43.
II,, III bloemt en groen.
43. II
45.
III Nimphe
Nimphe daer
daer,, ziet daer noch.
45. III
47.
II,, III Ziet de Wijngaert-blaen.
Wijngaert-blaen.
47. II
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Schijnpruylend' denct ghy vast waeroni oft noch niet duystert ,
55. Hoe traech daelt oock de Son , hoe langzaem komt de nacht ,
Nimphe de nacht , die nacht die 't Hardertjen verwacht ,
Om dat zijn Niinph hem gan dat hy in 't somber midden
Zijn Lief om weer-liefd dan mach onbeluystert bidden.
Waer zijn toch d'Harders nu? se zijn voorwaer wel koel.
60. Nochtans in Titirus was eertijts wel ghevoel
Van liefd' , of is hy , he ! in 't Veldt om loof te snyen ?
Ziet daer , dat's min , de blos getuycht zijn vyerich veyen ,
En 't klockent hertjen klapt 't gheen schaemt de spraeck belet.
Caralena. Neen, Tytirus heeft noyt zijn zin op my ghezet ,
65. Maer 't momplen is dat hy Grusella nu zal trouwen.
Silvia. Grusella ? neen, dat zoud' haar alle beyd' berouwen.
Haer Daphnis mintze , zo dat Tityrus haer nau
Zoud' moghen spreken aen. Aminta kreech een grau
Dees daghen aen de rey , als hyer wilde kussen ,
70. Mit loncktenz' op haer lief , dat die zond' komen blusschen
Haer minne-lust , dan hy noch vry wat jong bejaert
Vont zich door kindsche schaemt , zoo 't scheen , daer in beswaert ,
Voort gingze pruylend' heen en heeft de dans verlaten ,
Gaf Daphnis loos de seyn datze met hem woud' praten.
75. Ick merckten 't , dan ick zweegh , hoe wel hy van mijn handt
Droop zonder spreken af. Car. Dat's immers groote schaut.
Zy gheeft de Nimphen reen om arch van haer te peynzen.
Silvia. In groote liefde ken een Minnaer qualijck veynzen.
V Tityrus is meed' , ey Caralena , vol
80. Van zulcke schantjes , want hy loopt als half voor dol
Van veers voorby u deur meest alle daghe zwieren ,
En als hem yemant moet , ken hy zich nau bestieren ,
Door dien hy meent dat elck wat van zijn vryen weet.
Maer Caralena , nu , zegt toch eens in 't secreet
56. II, III Nimphe de nacht , die 't Hardertjen.
60. I In Tityrus nochtans was.
61. III of is hy heen in.
63. II , III kolckent.
66. I dat soud' hun.
70. II, III soud' konnen.

79. II , III V Tityrus meed'.
83. I dat dick schier van.
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85. Waerom zijn vryery niet voortgaet zoo voorspoedich ,
Als die begonnen wiert ? spreeckt teghens my vrijmoedich,
Ick zweer u dat ick 't zal verberghen in mijn hart.
Caralena. Ey Silvia zwijcht stil , vernieuwt my toch gheen smart,
Die 'k door liefds teghenspoet zo langh heb moeten draghen.
90. Silvia. 't Is Caralena goedt de noodt eens uyt te klaghen ,
En dat dan teghens een die men de zaeck vertrout.
Caralena. Mijn Moeder haet hem. En ghy weet s'is swack en oudt ,
'k En zoud' haer daerom nood met Leghen-wil versleuren,
Oft oorzaeck was haers doots , alst licht'lijck kond ghebeuren.
95. Myn Moeder , Nimphjen , heeft by jongs gewoont in 't Hof ,
Zo dat z'er noch van roemt te zijn ghekomen of.
Dan (laes !) ten is gantsch niet tot Tityrus zijn voordeel :
Ghy weet dat y der daer verkeert uyt spreeckt het oordeel
Van deugt , waer na , zo 't schijnt , dat d'Hoveling wel poocht ,
100. Dan neen ze , z' hebben al begeertens borst ghezoocht ,
En zijn door rijckdom nu gheworden opgheblazen ,
Zoo datze niet en doen dan van haer afkomst razen ,
Die groot is door haer goet , en zelden door haer deucht,
Of 'tis groot door diens deucht van wien nu niemant heucht ,
105. En Tityrus ken , noch wil , gheen wyder afkomst tellen ,
Dan van zijn zelven , die y met re'en voor d'eerst gaet stellen ,
Want hy zoeckt door zijn deucht te worden van 't gheslacht
De best , en maken dat 't om hem werd groot gheacht.
Dats immer meerder lof van eygen deucht te roemen ,
110. Dan dat men zich tot pronck zijns ouders naem moet noemen.
En veel Klappeyen heeft mijn Moeder aen haer snoer ,
Die 'm lelijck beelden af, als van natuer een Boer ,
Een plompaert , al te slecht om by my te verkeeren ,
Ze zegghen lasterlijck , hy komt om my t'onteeren :
115. Sulcx dat mijn Moeder (die dit altemael ghelooft
Wat oude klapsters haer staech blasen in het hooft)
Heeft Tityrus gheboon by my niet meer te komen ,
Die noyt nochtans van my zijn afscheyt heeft ghenomen.
Dus Nimphjen ist gheslacht daer lief d' voor buyghen moet ,
120. En acht dat meerder als ze ware deuchden doet ,
104. III Of 't is niet door.
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Zoo zeer heeft de ghewoont het best in haer bedurnen,
Straf houtze mijn , ick heb ter nauwer noodt verwurven
Te moghen komen by 't gheselschap , dat vergaert
In Bacchus eer , de Godt die voor ons heeft ghespaert
125. De Wijn , als Ceres 't broodt , zorghdraghers van ons leven.
Silvia. Is dat uws Moeders zin ? zo gaet het u dan even
Alst hier voortyden gingh met Corydon, wiens min
Op Ida was ghegrift , met Idas hart en zin.
Dan Thelos , Vader van die schoone jonghe Maghet ,
130. Dien 't Houlijck beter van Ax met zijn kindt behaghet ,
Die leurt haer staech aen 't hooft , met bidden en met dwangh
Te trouwen Ax , die staech zo zuur ziet en zoo bangh ,
Een oude suffaert , dien de leden laugh al waren
Van ouderdom verstijft , dan ken wel nau vergaren
135. Het overschot van ghelt , dat 't luck hem heeft verleent ,
Hoe wel 't gheen rust en gheeft , ghelijck men zotlijck meent ,
Maer groote zorghe baert , met staghe vrees voor stelen.
Wtzinnich is de mensch behanghen met juwelen ,
Met zijd' op zijd' om 't lijf, gantsch onnut voor de koud.
140. De zijd' is maer tot pronck , alleen de voeringh zoud
Van onse kleeren licht de goe natuur vermaken.
Dat 't lichaem meest behoeft , 'tgoekoope warmer laken
Gheeft Godt ons aldermeest , en wort van ons veracht ,
Die 'm daer in mack'lijck kleedt , wordt als half zot belacht.
145. Wat heeft on-eenicheyt den. mensch bereydt al plaghen ?
Als geert , die zond' heeft in quaed eyghendom behaghen ,
Slockt in al 's werelts goet , en maeckt sich selven rijck ,
En maeckt oneffen dat te voren was ghelijck.
Rijck zijn vernoecht noch niet in stillicheyt de menschen,
150. Maer steken na de naem , daerom ze dapper wenschen :
Doen 't blijcken met ghebouw en kleeren datze zijn
Van macht , en z hebben nau van machticheyt een schijn.
Die machtich is van daech , leydt morghen ne'er ghestooten.
De grootste val gheschiet ghemeen'lijck aen de grooten.
155. De zonde baert de straf , de straf was niet zoo zwaer ,
142. II 't goekoope Watmer laken.
146. Als gaert.

86
Van 't zalich voick voortijts , wiens zonde minder waer.
Ze waren gast-vry , en z'en haan maer kleene hutten,
Ghemaeckt slechs om de windt en reghen uyt te schutten.
Nu bout men hooch en wijt , nu bout men groote zondt ,
160. Een schamel vreemdelingh moet slapen als een hondt ,
By nacht dick op de straet , onveylich by de boeven.
Waer toe dan 't groot ghebouw , wanneer wy 't maer behoeven
Tot pronck , en pack-huys van een onverzade gheest ,
Dien toch in vol-op noch ghebreeckt het aldermeest?
165. Ons Ouders woonden vry in haer stroo-daeckjes rustich :
En nu woont slaverny in 's Conincx Hof onlustich :
Daer nochtans tot vermaeck de mueren zijn vergult ,
De Zuylen Marmor , maer met haet en nijdt ghevult.
De pracht en maeckt geen weeld , noch geeft geen goet genoegen ,
170. Maer die noecht , die wel ken zijn zin na 't noodich voegen :
Die mensch is rijck : dus leyt gemoets ghemack en rust
In 't teghenstaen van onverzadelijcke lust.
Zo zijn noch op het Landt veel slecht verachte Boeren ,
Die door natuur , en niet door leer, stick leven voeren ,
175. Als Tityrus. Caral. Zwijght stil, daer komt hy zelver aen ,
En heeft al om den hals een Krans van Klimops-blaen ,
En 't hooft is rondts-om meed' met 't zelfde bladt besteken.
Silvia. Laech Caralena , laech , zoo zien wy nu de treken
Van 't Hardertjen, dat sich van mijn beroemt soo seer.
180. Schuylt Caralena Schuylt , komt sitten by my neer.
,

EERSTE BEDRIJF. TVVEEDE TOONEEL.

Tityrvs. Caralena. Silvia.
'k Zie Nimph noch Nimphs gelijck : nochtans is dit de linden
Daer Coridon my zeyd' dat ick mijn Lief zou vinden.
156. III wien sonde.
159. II nu bou men groote zoudt.
166. I in 't Conincx hof.
168. I maer het hart met nijt ghevult.
179. I rich van min beroemt.
180. I Eerste deel , Tvveede uytkoornst.
181--188. In I ontbreken deze acht verzen.
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Ha Linde ! Linde groen , indien mijn Nimphjen heeft
Gheweest te dezer stee , zoo bid ick u en gheeft
185. Mijn heete minnaer toch daer van een vriend'lijck teken ,
My dunckt het lof beweecht , en kondet t'zoude spreken.
Mijn Caralena. Lief! Waer zijt ghy toch mijn Vrouw ?
Versteeckt u niet voor dit u Hardertjen ghetrouw.
Nu Corydon , 'tis wel , dit zijn noch d'oude parten ,
190. Ghy stiert my harwaerts heen , en seght , die ghy van harten
Bemint, die zit alleen daer ginder in het gras.
'k Vraech hem noch wie ? hy seyd' 't mijn Caralena was.
Dan isser niet , ick weet datzer zeer haest zal wezen.
Ick ben vol pijns , dien ghy alleen Lief kent ghenezen
195. En soud' misschien , waer 't niet u moeder die 't belet
Wiens hart met geert na staet en rijckdom is besmet.
Nootdruft vernoecht haer niet. Wat dan? ist min , of meerder?
Ze wil ghenoech. Waer ist ? Ze werpt ghenoech ter neder
Door wil van meer , waer inze meent 't ghenoech bestaet.
200. Ick hebt al datze zoeckt , en word' als arm versmaet.
'k Ben wel ellendich , ja 'ck , 'k verstreek wel hondert armen
Ick derf het alderwaertst, mijn Liefken , uyt mijn narren:
Mijn lief uyt mijn ghezicht , door 't oude wijf haer dwang
Die 'k spreken zal van daegh , al zach ze noch zo bang.
205. De Wijn-godt gunt my dat , dien wy nu zullen dancken
En loven van de Wijn , besteken met de rancken.
Het sap dat ons de V Vijn-godt gheeft
Doet 't harte wel verheughen
Des Minnaers die liefdts gonsten heeft ,
210.
Maer my hoe zoudet meughen?
Ick weet van liefd', ick ken haer kracht,
Ick hoor de Minnaers klaghen ,
Als haer haer Liefken niet en acht,
Dan ick kan 't al verdraghen.
215.
Veel liever had ick meerder pijn
En om haer meer te dencken,
Als door haer onkun vry te zyn
Van smarten die my krencken.
213._II, III haer Lief ken acht.
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220.

225.

230.

Het Houlijck rnaeckt twee Lyven een ,
Maer liefd' vereent twee zielen.
Diens lijckh eyt trouw , en anders gheen,
Of 's lij fs trou sal vernielen.
Ons zielen aengheboren min
Doet elck elcks pijn ghevoelen ,
Soo dat wy twee met Benen sin
Zijn denckend' 's anders boelen.
ick sie mijn Lief , al isser niet ,
lek voelse met ghedachten,
't Gheen my ontwakend' dick verdriet
In slapeloose nachten.
Ghedachten die niet stil en staen
Doorloopen alle dinghen ,
Die doen my leydt en vreuchden aen,
'k Had vreuchd' kond' ickze dwinghen.

EERSTE BEDRIJF. DERDE TOONEEL.
Terevs , Tityrvs , Caralena , Silvia.
235. Ras Harder neemt u spriet , en loopt door 't dichte wout ,
Daer zich het schuwe Wilt met menicht' in onthout.
Ziet gau of ghy daer niet het varsche spoor kent vinden
Van 't vluchtich Hart , vervolcht van mijn zo snelle Winden.
En let zeer wel oft oock in 't loopen is ghewent ,
240. En brengt my strack bescheyt , ick ry nae 't ander ent.

EERSTE BEDRIJF. VIERDE TONEEL.
Caralena. Silvia. Tityrus.

Caral. Och Nimphelijn wat raet ? Hier is gheen plaets te vluchten.
Silvia. De liefd en niet de vrees doet Caralena zuchten.
Caral. Neen Silvia , de vrees , om dat hy my bemint :
234. I Eerste deel, darde uytkoomst.
240. I Eerste deel, vierde uytkoomst.
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Want zo mijn Moeder my in 't wout by hem bevint ,
245. En zal ick immers niet by 't selschap moghen blyven ,
Maer zitten t'huys by haer , en hooren niet dan kyven.
Dus bid ick laet my toch wat loopen aen d'een zy.
Tityrus. Of Caralena vlucht , z'en is daerom niet vey ,
'k Heb niet alleen het spoor , maer 't lieve Wilt ghevonden,
250. Caral. Dan dat niet daer de Prins u heeft om uytghezonden.
Silvia. Bij liefd' is altijt schaemt. Het vluchten is onnut.
Toef Caralena , toef, ghy hebt u schandt beschut ,
En Tityrus betoont te zijn de trouste Minnaer.
Tityrus. De luckichst' was hy meed' , waert dat hy waer verwinnaer
255. Van Plebula. Si/v. Ghelijck ghy van elck and're zijt.
Tityrus. Lief Caralena. Car. Nu ziet dat ghy u vermijdt.
Tityrus. Ick mijd' my noch te veel. Car. Gelijck de Minnaers peynzen.
Zult ghy dan voor dees Nimph u niet met allen veynzen
Dijn onbeschaemtheyt maeckt my me niet onbeschaemt.
260. Tityrus. 't Is liefd' die van u onbeschaemtheyt wordt ghenaemt.
Carale. Dus doende stoockt ghy 't vuyr, dat g' eerder uyt mocht blussen :
Ey nu , 't is schand. Tityr. Daer is gheen schand' in 't kussen.
De Zon die maeckt den dach , en gheeft het aerdtrijck licht ,
Dan zelf ontfangt hy 't eerst uyt mijn Liefs klaer ghezicht.
265. Roem ick , o Nimph ! te zeer , de liefde doet my roemen ,
De liefde dwingt my dat ick haer Goddin moet noemen.
De liefde dwingt my hem niet langher nu t'ontzien ,
Die Thracien ghebiedt , terwijl ick alleen dien
V Caralena, Lief! Wat isser aenghenamer?
270. Carale. Maer dat ghy Tereus dient is Tityrus bequamer.
Op 't laten staen staet straf , en op het doen staet loon.
Tityrus. Maer min loon , als mijn is 't ghezicht uw's aenschijn schoon.
Carale. Vreest daer voor meerder straf, als u zoud' zijn te derven
Mijn by-zijn voor een wijl. Tit. Dats alle uurs eens sterven.
275. Carale. Sturf Tityrus zo dick , 't en was voor hem niet goet.
?

254.
255.
256.
260.
261.

I was ic meed' , waert dat ick waer.
I ghy van den ander zijt.
I ghy u wat mijdt.
I wordt gheraemt.
I uyt most blussen.
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Tityrus. Mijn Lief, 't is noch veel quaer , 't is sterven in 't ghemoet ,
Dat zo veel lasten niet als 't lichaem ken verdraghen.
Carale. 't Is dunckt my uyt ghewoont dat a ll e Minnaers klaghen ,
En sterven met de mondt , dan zelden metter daet.
280. Tityrus. Hoop looft den Minnaer 't geen daer na hy vyerich staet :
Anders moest hy van hitt' gansch hopeloos versmachten.
Mijn Lief! men ken in ons gheen ware liefd' betrachten ,
Ten zij men ons ghebiedt yet dat wy noode doen.
Carale. En of ick u ghebood ? Tit. Gebiedt. Car. Ghy zult u spoen
285. Om te volbrenghen 't geen u Tereus heeft bevolen.
Tityrus. Moet ick dan Lief alleen door 't nare Wout gaen dolen?
Neen , Tityrus en zal. Lief laet u Minnaer toe
Dat hy zijn bootschap dan met zijns liefs kuskens doe ,
Diem verghezelschappen, en zijn ghemoet verheughen.
290. Nu 't hart] en wilt als 't mijn , al worstelt schaemt daer teugen.
Carte. Nu Tityre gaet heen dat ghy niet langher draelt ,
Licht komt hier d' een of d'aer die op ons vryen smelt.
Tityrus. Ghy wacht Lief te vergeefs hier na meer Harderinnen ,
Ghy zult z'al in de schauw van Ceres eycke vinnen :
295. Waer Corydon , diem' daer begaf bij 't zelschap zoet ,
Verheuchden zeer mijn hart , mijn zin en mijn ghemoet ,
En deed' my groote dienst met blyde tijng te brenghen ,
De tijng van u , by wien hem Tityrus wil menghen ,
Hy seyd' my dat hy u had hier ter plaets ghezien.
300. Caral. Voorwaer hy is bequaem om neering te verspien ,
Of daerze niet en is , ze metter haest te maken.
Tityrus. Dat's by ons groote lof. Car. En 't meeste dat wy laken.
Ick ga. Komt Nimphj en , laet ons dan daer loopen bij.
Tityrus. Sal Caralena dan een ander aen u zy
305. Gaen vrolijk hippelen, en u zoete zang ghenieten ?
Zoo mach my Coridon u bootschap wel verdrieten.
Nu ben ick van de dans , en van mijn Lief die'k min ,
Dat's Coridon de baet die'k door u bootschap win.

276. II noch deel quaer. III noch deel quaet.
288. I Sijn bevaert dan.
303. II , III komt Nimphen.
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Silvia. Grvsella.
Silvia. Daer vond' ick haer alleen , en doe 'k haer wat wou quellen
310. Met Tityrus haer Lief, doe gingze my vertellen
All' deze dinghen , die 'k u Nimphjen heb ghezeyt.
Grusel. Ey Minne ! leyder Min ! met wat een onbescheyt
Doorboordy met uw' flits het jeuchdich teder hartjen.
Silvia. Zo doet hy Nimphjen , ja 'y , en speelt dan menich partjen
315. Tot quel en onlust van die zy pijnlijck heeft ghewont.
Grusel. Hoe wel ken icker een , die , zo 'y maer eens de mont
Zijns Liefs mocht kussen , en haer zoeten azem ruycken ,
Weerom verquicken zoud' en als een bloem ontluycken ,
Die 'm zavonts -treurich sluyt als Phcebus van hem scheyt ,
320. En 's morgens door zyn komst zich vrolijck weer ontspreyt.
Al wat natuur oock schiep , en gaf beweechlijck leven ,
Gheloof ick moet voor 't Wicht als overwonnen beven.
De groote blixem , ja 'y , die 'y oock te met ontmant ,
En rockt het bloeghe stael zelfs Mars wel uyt zijn hant.
325. Ist wonder dan dat wy , wy zwacke teder zielen ,
Voor zulcken stereken God ootmoedelijcke knielen
Ey neen , ey Nimphe neen ! zo ras by my doorschoot ,
Doe wenschten ick dat strack mijn Lief mijn min ghenoot,
Die 't zelfd' oock hartich woud' en wasser toe ghenegen
330. Zo zeer als ick , en noch is die en dat daer Leghen ,
't Schijnt datter noch altyt een weynichjen aen schort.
Ick zwijch hier beter af , want my was Lijdt te kort
Zoo 'k aen 't verhalen quaem wat my is wedervaren.
Dan nu zie 'k haest een endt, en dencke my te paren
335. Met een , wiens liefden ick , en hy de mijn gheniet.
Dus Nimphjen , laet ick u gaen zingen liever 't liet
308. I Tvveede deel , Eerste uytkoonnst.
311. II, III die 'k Nimphjen.
322. II als onverwonnen. III als onverwonnen.
327. I ey Nimphe neen 't.
330. I is dit of dat.
333. I my wel is weervaren.
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Daer van ick fins u zeyd' , dan zult ghy u verwond'ren ,
En raercken dat de Goon hun niet van ons afzond'ren ,
Maer minnen ons , en bien ons vriendelijck haer handt :
340. Want gister avont laet , als Coridon aen strandt
Ging , om de kortste wegh zijn schaepkens t'huyswaerts hoeden ,
Ghebeurden hem wat vreemts. Wie zou toch dat vermoeden
Silvia. Voort , houdt my toch niet op , terwijl ick zo verlang.
Grusella. Maer zoo 'y weer duynwaerts in zijn kudde dreef , en zang ,
345. En zang (zeg ick) een liedt van zijn hart , lijf en leven ,
Zoo quam een waterbaer daer pruyzend' aenghedreven ,
En storten neer aen strandt met een zeer groot gheluyt ,
En daer me stack Neptun 't hooft tot de barping uyt ,
Die 't vaersken had ghehoort van deez' verliefde harder,
350. En zeyd' hem , minnaer hout , blijft staen , en loopt niet varder.
Hy zeyd' hem niet , maer zang mee'n liedt alleens van toon ,
En neurident , ghelijck deez' Harder jong en schoon ,
Die zeer verlangde na zijns Lief keus bloosde wanghen ,
En zong zijn Nimph daerom dus 't liedtjen van verlanghen.
355.
De stille nacht ghenaeckt ,
Daer Coridon na haeckt,
Nu Phoebe gaet toch binnen,
Op dat de bleecke Meen
Mach klaer en helder staen
360.
Met al haer Staet- Goddinnen.
Silvia. Dat lietjen is al out , want 1V imphj e 't jaer te Mey
Zong Corydon dat al aen Mayas groote rey.
Gruzella. Dat's waer, dan 't geen Neptun weer zang zijn immers woorden
Die ghy noch sterflijck mensch in rijm oyt zingen hoorden.
365. Want Silvia zo ras als Coridon vernam ,
Dat hens yet ongewoons aen strant verzoeken quam ,

337. I ick u vlus.
339. I Maer dat s'ons minnen, en seer lieflijk bieden d'handt.
344. II, III Carale.
347. III En stortmen neer.
351. II, III zang m'een.
362. I aan Majaes.
365. I Want Nimphe also ras.
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Stelden hy 't op der loop , begon met angst te suchten ,
Maer deze water-God beletten hem het vluchten ,
Niet door een straffe vloeck , noch door geen harde dwang :
365. Maer lieflijck , vriendelijck , dus , met aengename zang.
Verliefde Minnaer, hout,
V Vat vlucht ghy zo nae 't wout?
Aen strandt ist niet onveylich.
Segt my , weerom loopt ghy
Zo schielick aen d' een zy,
370.
En schout de Goden heylich?
Silvia. 'k Hadd 't me met Corydon door vrees ghestelt op 't loopen ,
Zoo 'k immers elders hadd' ghesien een veylich open.
Wat Harder van dit Wout sach oyt den God des Zees ?
375. Gruzella. Niet waer ? toch hy bleef staen en songh weerom met vrees.
'k En sach noyt Godt aen strandt,
Maer Bosch. Goon wel op 't Landt ,
En Nymphen aen de Beken :
Met die zijn daghlijcks Ivy
380.
Groote Neptune bly,
V Vy kennen 's anders treken.
Dit scheen dat dezen God zo dapper doen bekoorden
Dat hy hem weerom zang met deze zelve woorden.
De treeckj es van de Min
385.
Zijn treeckjes na mijn zin ,
Neptunus zoud' verlaten
Zijn over-rijcke zee,
Mocht hy dan 's avonts mee
Met u Lief vrolijck praten.
390. En Corydon noch al in vrees vry wat verwart ,
Zong wederom een vaers , 'k loof met beschroomder hart.
Al te bezorghde Godt
Die 't onweer houdt in 'I slot ,
En dwingt de V Vindt aen banden ,
395.
Als 't diepe water roert ,
En 't groote Schip ghevoert

379. II, III daghelijcks.

94

VVerdt op de drooghe zanden.
Hoort nu des Zee-gods zang , en hoe de Goden wenschen
Haer te verheughen met de deuchdelijcke menschen.
400.
Of 't aenghenaemste Schip
Te barst stiet op een klip
Door kracht van Noorde winden ,
En ick zach 't droevich aen ,
Zo zond' ick nochtans gaen ,
405.
Naer u bestemde linden.
Doen wiert de Minnaer root , en docht hoe raedt ghy't zoo ,
En zang hem tot beken dit vaers , al deed' hy 't noo.
De linde staet zo wijt
Daer Corydon 's nachts vrijt ,
410.
En Lay bestemt , als 't duystert ,
Ick meen (eylaes !) alleen
By liaer te zijn, ey neen ,
Ey neen , wie heeft 't gheluystert?
Gheluystert ? zey de God, dat zal ick u doen weten ,
415. En heeft hem uyter Zee twee schelpen toe ghesmeten ,
Ghesloten op malkaer , en daer me tot hem riep ,
Leest daer in wie 't my klapt , ick duycke weer nae 't diep.
Hy brack de schelpen op doe stond daer in gheschreven
Dit vaers met gout op blau , en heeft het my ghegheven.
De Zuyde winden zoet,
420.
J)aer niemant zich voor hoedt,
dat zijn de trouwe boden ,
die 't altemael verspien ,
Zo gau en nau door-sien
En klappen 't dan de Goden.
425.
Dus komt het dat hy staech zich keert na 't zoete Zuydt ,
En bidt de lichte Wint met dit vaers om zijn Bruydt.
Ey zwoele Zuyde VVindt,
Recht van Neptuun bemint,
Blijft by my in 't bosschage ,
430.

397. I VVort.
410. III en lay.
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Maer voeghen my ten dans by Maeghden en ghezellen.
Gruzel. Ick voigh u Nimphe strack , en zal u meer vertellen.

TVVEEDE BEDRIJF. TVVEEDE TOONEEL.

Bavcis. Grvsella.
, gheneghen van natueren
De wulpsche jonghe j
Tot vreucht , en kan toch nu in huys niet langher dueren.
470. Haer leyt de pijp en bom van 't jaer noch in het hooft,
En d'Harders zanghen op het plucken van het ooft ,
Van 't Vee te weyden , en van 't vruchtbaer Landt te bouwen ,
My gheeft niet nieuwer dan hoe dat zy 't al onthouwen.
Grusell' heeft anders niet ghedaen de gantsche nacht ,
475. Dan zoetelijck ghespeelt , ghetuytert en ghelacht ,
En meent al haest te gaen daer d'Herderinnen paren ,
Ghelijck wy deden doe wy jonghe luyde waren.
Dan mijn Grusella moet noch eerst eens gaen in stee.
Grusella , 'k weet ze woud dat ick het voor haer dee.
480. Dan neen, z'heeft tijdts ghenoech om dan haer noch te voegen
By 't zelschap dat ze zoetkt, z'en zal niet wel ghenoeghen.
Gruzella. Grus. Moeder. Bau. Voort Gruzel, 't en is noch gheen
Tijdt na de dans te gaen , wat wildy dan alleen
Daer zitte wachten toch na d'ander Harderinnen ?
485. En onder wylen kundt ghy mack'lijk draech-loon winnen ,
Van dit stuck wercks dat ons de stommen heeft gewrocht.
Gruzel. Maer Moeder heeftze dat nu juyst t'ontijd bedocht?
Ick bid u toeft daer meed' tot morghen mach het wezen.
Bauc. 't Waer morghen veel te laat , Grusella , zoud ick vrezen.
490. Voort, voort , 't is min als in een kleen half uur ghedaen ,
En 't loopt noch eens zo laugh , ten alderminsten aen ,
Eer al de Knaepjes zijn en d'Harderinnen vaerdich.
Hoe nu Gruzella ? wat , hoe staet ghy dus onwaerdich ?
468. I Tvveede deel , tvveede uytkoomst.
475. III ghetuyteert.
485. I En ondertussehen.

490. III Voort , 't is.
491. III Dit vers ontbreekt.
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Oft woud ghy wel dat ick gingh tyen op de been?
495. Ick zegh ick , hompelen voort en breken al mijn leen ?
Gruzel. Mijn Moeder , liever doe ick alles u begheeren.
Baucis. Zo doet , en 't voecht oock dat de kinderen d'ouders eeren.
Gruzella. Waar brengh ick dan dit wel en schoon-ghewrochte werck ?
Daer in. ick , (Moeder ziet) een wonder dinck bemerck :
500. Ist moochlijck dat men zo kan met de naelde neyen?
Baucis. De Koningin wijst zy dat me zeer wel ken breyen ,
Dien wilze dat men 't zelf zal gheven in perzoon.
Haer hoop is , meen ick wel , te kryghen een goet loon ,
Of door dit werck ten Hoof in kennis te gheraken.
505. Daerom Gruzella wilt u stracx dan derwaerts maken ,
En dat ghy 't niemant gheeft dan zelf den Koningin ,
Dat is haer beed' op mij , dus gaet voldoet mijn zin.
Ghy zult clan vroech ghenoech by 't zoet ghezelschap komen.

TVVEEDE BEDRIJF. DERDE TONEEL.
Grvzeila.
Van deze boodschap had ick wel verdrach ghenomen.
510. Ten waer mijns Moeders dwang, 'k en deedz' oock noch niet haest ,
Want koom ick spaed' ten dans (dat is het alderquaest)
Zo moet ick boete doen met kuskens om te delen,
Daer ick 't ghelick zo nood' van zommighe mach velen.
Van al de knaepjes isser gheen die 'k liever zoen
515. Als Daphnis , die my daer alleen ken dienst mee doen.
Ghelijck bemint ghelijck , ghelijck zijn wy geboren,
Van jaren en van staet , Daphnis zal 't nu niet horen.
En of hy 't hoorden, 't was hem dan zo grooten vreucht ,
Ghelijck 't nu mij is hem te missen ongheneucht.

496. I liever doe'ck in alles.
497. I d'oudere eeren.
502. I men 't sal self.
508. I noch vroegh genoch.
508. I Tweede deel , darde uytkoomst.
510. I 'k en deeds' ooc niet so haest.
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Vant wat
watbaetze?
baetze?verzaetze?
verzaetze?
VVant
Neen,
haetze, want
wantzezebaert
baertpyn.
pyn.
Neen, haetze,
Mijn Minnaers
Minnaers grove
grove linde
linderock
rock
oock niet,
niet,
Die misstaet
misstaet hem
hem oock
Noch oock
oock zyn staf
staf,, zyn
zynhazere
hazerestock,
stock,
Noch
535.
,
Hy isismachtich,
machtich,warachtich
warachticl~,
Noyt klachtich
klachtich van
vanzwaer
zwaerverdriet.
verdriet.
In hem
hem leeft
leeftnoch
nochdedeoude
oudemensch
mensch
omlacht,
lacht J
spottend' om
Daermen spottend'
die
gierichgoudt
goudtderft
derlt,
heeft
wensch;
die 't't gierich
, enenheeft
zynzyn
wensch
;
540.
Niet hatich
,
hatich,, maer
maerbatich
batich,.
statich na
naGods-dienst
Gods-diensttracht.
tracht.
En statich
de Schapen
Schapen zyn
zynzyn
zynlust,
lust,
Yee J de
Het T'ee,
wiens wol
wol hy
hyhem
hemdost,
dost,
Met wiens
vroliickghevoghelt
ghevogheltdat
datnauweliicks
nauweliicksrust
rust
En 't'tvroliick
vermaken zijn
zijndaken
daken,
die vermaken
,
545.
VV
raken licht
lichtaen
aendedekost.
kost.
VVyy raken
rustich zyn
zynwy
wy;
vroo, J
Zo rustich
; jajazozo
vroo
'k VVVeet
gheenmeerder
meerdergheneucht,
gheneucht,
Veet gheen
VVy
ruylden met
metonzen
onzenKoning
Koningal al
V
Vy ruylden
noonoo,
,
550.
V
V ant 's
VVant
'a Hofs
Hofa veelden
weeldenvervelden,
vereelden,
teelden daer
daerzelden
zeldenvreucht.
vreucht.
Men teelden
vrolijcklaghe
lagheBoeren
Boerenhuys
huys
Het vrolijck

Wat soud'
soud' ick
ick doen?
doen? maer
maer op
op de
dewech
wechgaen
gaensinghen,
singhen,peynsen.
peynsen.
520. II Wat
534. II Noch
Noch oock
oock syn
syn stock
stock,, syn
syn hasere
hasere stock.
stock.
548.
548. II, III
III meerder
nteerder vreucht.
vreucht.
552.
552. II Dus
DUB 't't vrolijck.
vroliick.
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555.

560.

V V aer in zelden yet mist,
Ist bleyn , 't heeft wederom bleynder kruys
Als het hooge vermoghe
Bedroghen Hof vol van twist.
Geyl is 's Hofs liefd', oft alster wel gaet ,
Is liefdes moeder 't ghewin ,
Met t'zamen begeerte na grooter staet :
VVy verkeeren met eergin ,
En zweeren een trouwe min.

Siet daer de Stadt ghenaeckt , 'k zie d'over hooghe mueren ,
't Stee-volck behaechlijk, dan ick zalder niet lang dueren.
Een groene weck ghevalt my beter als het pat
565. Dus scharp en hart bestraet dat ons leydt na de stadt.
Natuur boudt best, maer stadts wijs maeckt het lant veel slimmer ,
Met al haer straten eng en zulcken hoogh getimmer ,
Dat rijckdom giericheyt om gelt hooch bouwen doet.
Maer ziet hoe slaechs dat my de Coningin ontmoet ,
570. Verzelschapt met een sleep van dart'le Hoofsche Vrouwen ,
Die met een gerich oog haer kostlijckheyt aenschouwen.

TVVEEDE BEDRIJF. VIERDE TONEEL.
Progne. Grvzella.
Nu zingt en springt het al wat in den Lande leeft
En 't dankt zijn God te recht , die 'r kleedt en voetzel gheeft.
Ick dancke mee de Goon voor deze goede gaven ,
575. Dan toch mijn hart dat blijft pijnlijck in rouw' begraven :
Want mijn ghedachten zijn staech by de droeve ziel
Mijns doode zusters , daer Athenen veel van hiel.
En ick noch meerder: want ze was mijn lust en leven.
Ey my ! Wanneer zal my de droefheyt eens begheven?
580. Wanneer versterft in my toch deze quelling groot ?

569. I hoe wel.
571. I Tvveede deel , vierde uytkoomst.
572. I wat in de landen leeft.
579. I my 't swaer dencken eens begeven ?
7*
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Niet eerder , vrees ick , voor dat my de koude doot
Dit weel'ge Rijck ontschaeckt en voert my neer ter hellen
By Philomel, dan zal haer Progne niet meer quellen.
En lij ck wel wild' ick nu van quel wel zijn bevrijt.
585. Waerom vry ick my dan nu niet in deze tijt?
Oft is mijn macht te kleyn , om die wil te volbrenghen?
Voor zeker jaze. Want 'k en zoud' gheen druck ghehenghen
Waert dat ick die na wil kond' met de voet vertreen ,
Want al het volck is vro , dan ick bedroeft alleen ,
590. Al hoor ick het ghegeul van zo veel Harders kluchtich :
Maer waer ick zorchloos , als deez' Harderinne luchtich ,
Zo waer ick vrolijck , dan nu zeer bedruckt van gheest.
Komt wack're Nimphjen aen , en zijt niet eens bedeest ,
Nu wel vrijmoedich , nu , wat komt ghy doch begeeren ?
595. Van waer komt ghy dus schoon in Harderinne kleeren?
Gruzella. Princes wy woonen veer van menschen afgedwaelt ,
Daer niemant oyt en vracht yet kost'lijcks met de naelt ,
Toch by onhoefticheyt wil kunst noch pracht niet woonen :
Nochtans een Vrou heeft my ghegheven om te toonen
600. 0 grootste Coningin ! aen u dit kostlijck werck.
Dan 't is geen Vrou van 't lant , maer uyt het Hof zoo'k merck ,
Die nu acht maenden al mijn moeder werd ghegheven
In haer bewaren , en tot noch by ons ghegleven.
Een Hoveling bracht haer in 't midden van de nacht ,
605. En die beduytze dat haer schand'lijck had verkracht.
Met wyzen heeftze my te brenghen dit ghebeden ,
Want d'Hoveling heeft haer de tong heel uyt ghesneden
Om datze dies te min zoud' klaghen van 't ghewelt
Aen haer gheschiet , zo datze schier aen tranen smelt ,
610. Om datzer leet na wil niet wederom ken wreken.
Progne. Dit zeyt my wel zo veel , al kondze zelf noch spreken.
Dan wijst ons Harderin de plaetze daer ghy woont
590. III ghequeel.
592. I dan nu dus.
598. I by onbehoeftich arm wil. III by onbehoefticheyt .
603. I Om te bewaren.
605. I schantlijck heeft verkracht.
609. I gheschiet dan laes I se schier.
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Op dat
Op
dat dit
dit kostlijck
kostlijck werck
werck werd'
werd' zelf
zelf van
van my
my beloont:
beloont:
Oockmeti
haer eens
Oock moet ick haer
eens zien
zien die
die dit
dit zo
zo net
net kan
kanmaken.
maken.
Wy
615. Gruzella. W
y woonen
woonen ginder
ginder in
in vervalle
vervalle kleyne
kleyne daken
daken,,
In 't't eenzaem
In
eenzaem stille
stille Wout
wout datmen
datmen daer
daer legghen
legghen ziet
ziet,,
Daer Biscon de
Daer
de Rivier
Rivier dwars
dwars door
door de
de midden
midden vliet
vliet,,
En met
En
met veel
veel beecken
beecken klaer
klaer doorweyckt
doorweyckt de
de groene
groene weyen
weyen,,
Wiens gronden
om de
de keyen
keyen
Wiens
gronden lieflijck
lieflijck zijn
zijn t'aenschouwen
t'aenschouwen om
620. Veel-verwich,
waer aen
aen het
hetstroomend
stroomend water
water stuyt
stuyt,,
Veel-verwich , en waer
En maeckt
maeckt in
in 't't doncker
doncker Bosch
Bosch een
een ruyzend'
ruyzend' zoet
zoet gheluyt,
gheluyt,
Waer op
Waer
op dat
dat Somerdaechs
Somerdaechs de
de voghels
voghels vrolijck
vrolijck zinghen.
zinghen .
..Voor
Voor d'ingang
Wout zult
zult ghy
ghy zeer
zeer snel
snelzien
zienspringhen
springhen
d'ingang van
van het
het Wout
De klare
klare stralen
stralen van
van des
des blinde
blinde Liefds
Liefds Fonteyn.
Fonteyn.
625. Daer
nevens staet, Princes
Princes,, ons
ons huys
huys,, ons
onshutjen
hutjenklyyn
kleyn,,
Daer nevens
Daer in wy
, arm
Daer
wyzeer
zeergherust
gherust,
armzijnde
zijnde,, rijcklijck
rijcklijck leven.
leven.
Progne. Gaet
Gaet t'huys, en
enzegt
zegtdat
datghy
ghymy
my't'twerck
werckalalhebt
hebtghegheven.
ghegheven.
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TONEEL.
Progne.
Eenvoudicheyt
brengt uyt
,
Eenvoudicheyt brengt
uyt,, den
den listicheyt
listicheyt ten
tenspijt
spijt,
Onheeselijcke quaet op
op een
een bequame
bequame tijt.
tijt.
't't Onheeselijcke
630. Nu
zoeck ick eenzaeinheyt
eenzaemheyt,, en plaetzen
plaetzen om
om tetepeynzen:
peynzen:
Nu zoeck
Nn ken
ken ick
ick 't'tnoodich
noodichnau
nanvoor
voorditditghezelschap
ghezelschapveynzen.
veynzen.
Nu
Mijn staet-Jufvronwen,
van stonden
stonden aen weer
weer heen
he en
Mijn
staet-Jufvrouwen , gaet
gaet van
Na
Hof, zecht
zecht Tereus
Tereus dat
dat ick
ick niet
niet en
en ben
ben tetevreen
vreen
Na 't't Hof,
my komt
komt,, hier
hier zal
zalick
ickhem
hemvertoeven.
vertoeven.
Voor dat hy
hy by
by my
Voor
635.1ck
weet dat Tereus
Terens is
is ter
terjacht
jachtmet
metd'ander
d'anderboeven
boeven,
635.
Ick weet
,
dezeschelmery.
schelmery.
met hem
hem heelders
heelders zijn
zijnvan
vandeze
Die met
my
Philomela doodt
doodt,, Tereus
Terens ghelijck
ghelijck ghy
ghy my
Is Philomela
Huys komend'
komend' van
van Atheen
Atheen,, met
metVrouwe
Vrouwetranen
tranenklaeghden
klaeghden?
t' Huys
?
Tyran,, wast daerom
daerom dat
dat de
de reys
reysuuzozobehaeghden
behaeghden,
Tyran
,
640.
Die ghy
ghy zeyd'
640. Die
zeyd' dat
dat ghy
ghy deed'
deed' om
om mijn
mijnghemack
ghemack en
en rust?
rust?

617. II Daer
Daer Traco de Rivier.
Rivier.
617,
624. III van dees blinde.
blinde.
627.
Tvveede deel, vijfde
vijfdeuytkoomst.
uytkoomst.
627. I Tvveede
633.
633. I Na
Na stee.
stee.
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Zo scheen 't , dan 't was slechs uyt dwang van u eygen lust.
Levender noch al Goon ? Ey neen , ze zijn ghesturven.
Noch isser dan gheen deught ? neen , neen , 't is al bedurven.
De deught heeft elck een wel genoechzaem in 't ghelaet ,
645. Dan niemant heeftze meer , bemerck ick , in der daet.
Dies walght Jupijn de weeld' en homoet van de landen ,
En eenera Prince snoot gheeft hij dit Rijck in handen.
Ick eysch o Goden wraeck , ick klage Tereus aen ,
Ick wil zijn doodt , al zoud' dit gantsche Rijck vergaen.
650. Door licht ghelooven en begoocheling der oghen
Wort dick met schoone schijn de goede mensch bedroghen ,
Als Tereus schelmery zo met deughds kleedt bekleedt ,
Nu van de tijdt ontmomt en toont zich al te wreedt.
Progne, beschuldicht niet , voor dat ghy 't weet te deghen ,
655. Oft even is (als ghy 't quaet meent te zijn) gheleghen.
Ist Philomela niet die 'k hier dus zie verneert ?
Ist Tereus niet die 'r daer zo schandelijck onteert ?
Ist Tereus niet die 'k daer de tong haer uyt zie trecken ?
Ist Tereus niet die 'k zo met d'eerbaer echt zie gecken ?
660. Oft maeck ick het my wijs ? dat gunnen my de Goon.
Ey neen, hoe zond' ick oock mijn sterck vermoeden doon?
Wie mis ick uyt het Hof? niet een van al de Vrouwen.
Wie van haer zoud' ick dit te maken toe vertrouwen ?
En dat het quaet vermoen noch stijft het aldermeest
665. Is , dat van haer niet een t'Athenen is gheweest.
Wie van haer zoud' dan dus des stadts ghelijckheyt maken?
Ziet hier de starcke Wal , ziet hier de leye daken ,
En ziet de schepen meed' van Tereus aen de strandt ,
En Panidon die gheeft in 't wech-gaen oock zijn handt
670. Åen Tereus , en hy kust zijn Philomelaes wanghen ,
Als hy naer weer-komst, eerze wech-trock, had verlanghen.
Dan (laes !) al te vergheefs , want 't gaet na d'achste maent
Dat Philomela zit ellendichlijck betraent
In harde dwang , van een die'r garen wilde derven.
663. I Wie van hun.
665. I dat van hun.
666. I Wie van hun.
669. I Paridon.
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675.
Philomela dan
dan dus
dus ongheluckich
ongheluckich sterven
sterven??
Zal Philomela
675. Zal
Neen.
hoe krijgh
ick haer
hier in 't't Hof?
N
een. Niet
Niet?? hoe
krijgh ick
haer dan
dan looslijck
looslijck hier
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Maer zitter
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Maer
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haer is
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gaen daerze
daerze zit
zitverholen
verholen,,
Hoe dat
zal ick alleen
680.
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huys daer
daer zy
zy met
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betreurt
680. En
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En
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reenom
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my aen
aen Bacchus
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voeghen,,
Die dezen
Die
dezen dach
dach 1, om
om hem
hem te
te vyeren
vyeren,, zijn
zijn ghereedt.
ghereedt.
685. Zo
Zo moest
685.
moest ick dan
dan meed'
meed' op
op haer
haer wyze
wyze zijn
zijn ghekleedt,
ghekleedt,
Op datze
Op
datze m'ombekent
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voor een
een van
van d'haren
d'haren achten.
achten.
Dus wil ick
Dus
ick deze
deze tijt
tijtmet
metpyne
pynedan
danverwachten,
verwachten,
En veynzen.
Progne veynst.
veynst. Ziet
Ziet daer
En
veynzen. Progne
daer de
de schelm
schelm die
die 'k
'k haet.
haet.
d' Wraeck
d'
Wraeck en
en niet de
de min
min toont
toont hem
hem mijn
mijn bly
bly ghelaet.
ghelaet.
690. Nu razerny
razerny vermomt
vermomt uu gruwelijcke
gruwelijcke ooghen
ooghen
Met
minlijck loncken
loncken,, en met
met schijnliefds
schijnliefds valsche
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tooghen,,
Met minlijck
Om hongherighe
wraeck na
na lust eens
Om
hongherighe wraeck
eens te
te verzaen.
verzaen.
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aIleen tetemoet
moetmy
mykomen
komengaen
gaen?
zoeckt my
my tetevernoeghen
vernoeghen
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Tereus,, d'eenzaemheyt
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ick dan
dan haer.
haer.
676. I ick
679.
679. II Hoe
Hoe dan?
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687. IIMet
Metpijnen.
pijnen.
692. II Tvveede
1'vveede deel
deel,, seste
sesteuytkoomst,
uyt'koomst.
692.
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Daerom zoeck ick dus verr' u zelschap my behaechlijck,
Dat ick al t'eenlijck t'huys zo moeylijck heb verwacht,
705. Vreezende dat ghy u vergheten mocht ter jacht.
't Is doch des jaghers wijs lust hebben om te vanghen ,
En meer na 't Wilt als na de Vrouwen te verlanghen.
Tereus. Mijn Lief , 't is waer , de jacht valt wel den jagher zoet,
Maer liefde maeckt dat hy (spijt hem) in 'thittichst' moet
710. t' Huys keeren na zijn Lief , en 't vluchtend' Wilt verlaten;
Ja schoon oft was bezet van honden die 't bits haten :
Hy roeptzer af , en bindt zijn Winden aen de leyts.
Die 't Wilt meer mint als Liefd', die jagher is te weyts.
Ick heb mijn Liefd' beproeft met over Zee te varen,
715. Ick weet wat lasten mijn uytlandich zwaerste waren.
Als ick t'Athenen was , wat was mijn grootste pijn ?
't Weer-keeren over Zee? neem , lief van u te zijn ,
Ghelijck d'Atheensche Prins , u Vader zoud' ghetuyghen.
Ghedwonghen wil ick niet , maer wilch door liefde buyghen ,
720. En zelfs my vanghen in liefds mackelijcke strick.
In alles wensch ick Lief dat ghy meer zijt als ick ,
Dan neen Princes , in liefd' wil ick u gaen te boven.
Progne. Dat 's immers elk een hier ghedwonghen te gheloven.
Heel Tracien waecht van dijn overgroote min ,
725. Dies was ick zalich , kond' ick stellen uyt mijn zin ,
De doot mijns Susters, die 'k naest u de meeste minden.
Waerom dwong Aelos doe niet zijn woeste Winden ,
En sloot haer in de rots , die d' Hemel over lang
Voor haer ghemaeckt heeft , en gaf hem haer starck bedwang?
730. Waerom liet ghy Neptuun van haer u water roeren ,
En Tereus schepen zo naer quade wil vervoeren?
Verheffende die nu tot boven in de lucht,
En wierpenze dan dael , dat nau de Visch 't gherucht
Verdraghen mocht , om dat zy zo de plas ontstelden.
•

711. I Ja of 't schoon was beset.
713. I als liefd', is Beker al te weyts.
719. I wilch voor.
729. I en gaf u.
733. II, III En wierpze.
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735. Neptunus zal ick u , of zal ick Jovis schelden ?
Neptune 't is u schuit , want ghy de dolle Zee
Tot leet der zwacken roert , en doodt daer menich mee.
Op d'aerd' zijn d'Heuvels zoet , en dalende valeyen ,
Maer in u Rijck zijn aenghenaem de vlacke weyen ,
740. En niet de dalen , die door harde Wint ghetercht
Haer stracks verheffen tot een scheurend' hooch ghebercht ,
Wiens tuymlen naulijcks ken de Zee-man zelfs verdraghen ,
Die nochtans in de Zee door wenst heeft een behaghen.
Hoe veel te min een Maeght , in als ghewent zo teer ,
745. Die ghy ghedoodt hebt met u stuurs onstuymich weer ,
En my bereyt een pijn die langzaem my zal dooden.
Tereus. 't Is waerde Coningin gheweest de wil der Goden ,
Die ghy wel nemen moet , en lyden met ghedult :
Noch gheeft den Hemel niet van uwe smart de schult :
750. Ghy zijtier oorzaeck van met 't ong'luck staech te dencken.
Lief , beyd' ist in u macht , of zelver u te krencken
Met die ghedachten , of ghy kunt een leven stil
Met vreuchde leyden , zoo 't u niet ontbreeckt aen wil.
Mijn Lief , de rouw haers doods heeft mijn hart inghenomen
755. Zo zeer , ja meer als 't u , toch schick ick 't voor te komen ,
Met kloeckheyt van ghemoet , en groote liefd' tot u.
Lief hoe 'k er meer van spreeck , hoe 'k meer de rou vernu ,
En pynich te ghelijck ons beyder droeve zielen :
Dus Lief vergeet het , of de rou zoud' u vernielen.

760. Progne. De rou , mijn hert, haers doodts wild' ick wel wezen quijt ,
Dan 't schijnt ze slyten moet verlangzaem metter tijt.
Tereus. Ick wensche dat ick my met u smart mocht beladen ,
Wt hope datze my min zoud' als u beschaden.
Mewarighe Princes stelt al dit aen d'een zy ,
765. Verheucht u , zo ghy pleecht , met d'Hovelinghen bly ,
Om zo 't nadencken droef door vreuchde te verjaghen.
Progne. Der Hovelinghen weeld' is my mijn welbehaghen.
Ick merck' in eenzaemheyt dat deze groote smart
735. I Neptune.
743. I heeft sulck behaghen.
757. III hoe ker meer de rou.
767. I is my hier een behagen.
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Door vrolijck zelschap moet verhuyzen uyt mijn hart ,
770. Dat anders wort in stilt ghepynicht van ghedachten.
Tereus. Princes dat is my lief, zo laet ons hier niet wachten ,
Maer loopen uyt 't verdriet na t' Hof, daer vreuchde woont ,
Alwaermen u, mijn Lief! zo vriend'lijck eer betoont.

TVVEEDE BEDRIJF. SEVENDE. TONEEL.
Rey.
775.

780.

785.

790.

795.

Beveynsde Prins , het loon van deucht,
Dat ghy in d'onbehoude jeucht
Kreeght door der wyzer Raetslien raet,
Dient tot volbrenging van het quaet
dat zond' verborghen in u hout.
De teder eer maeckt hem zo stout
En zo ontzinnich , dat hy niet
Zijn ondergang noch vloeck aenziet:
1llaer maeckt een moorder van zijn eer ,
die schand'lijck leyt zijn roem ter neer
door hulp van onbetemde lust,
die toch niet eerder hout zijn rust
Voor 't beestelijck te vreden is.
Door lust hy buyten reden is,
Zo verre, dat hy vast bedeokt
Met Godsdienst (daer hy toch meed' geckt)
zijn daden die ontuchtich zijn;
Om onder een Godvruchtich schijn
's Mins lust te hebben vol van smart ,
daer in de wellust hem verwart.
In 't quaet hy zulcic behaghen heeft,
dat hy niet meer na 't klaghen gheeft
des droeve deuchts , die in hem zucht:

773. I Tvveede deel, sevenste uytkoorst.
REY VAN SPOOCKENDE GEESTEN.

777. I van al 't quaet.
780. I uytsinnicb,
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800.

805.

810.

815.

Noch vraecht
vraecht niet
verciert gherucht
gherucht
Noch
niet na 't'tverciert
(Ghelijck
lusthem
hemnoemen
noemendoet)
doet)
(Ghelijc/c 't't zijn lust
der Goden
Goden,, diemen
diem enBeren
eeren moet
moet,,
Om
't volck
volck te
te houden
houden ininbedwang.
bedwang.
Om '1
Daerom vertoejt
oock niet
nietlang
lang,,
Daerom
vertoeft hy oock
Om
locken van
van zijn
zijnlust
lustverdoemt
verdoemt
Om 't locken
Te volghen
volghen) , die
nu dartel
dartel noemt
noemt
die 'y nu
de reen
reen te zijn
zijn van
van's
vrereltsluck.
luck.
's YVerelts
zal hem
hem baren
baren pijn
en druk,
Dit zal
pijn en
Zo ver
ver hy
hy't'tquaedt-doen
quaedt-doenniet
nietenenstaeckt
staeckt,
Zo
,
daer
hy met
metonkuysheyt
onkuysheyt haeckt:
haeckt:
daer na hy
hemmaken
makenongheacht
ongheacht
En 't'tzal
zalhem
elck,, om
om dat
dat hy
hyniet
nietenentracht
tracht
By elck
voocht te
te zijn
zijnvan
vanquaed'
qua ed'begeert.
begeert.
zijn voocht
'm zelf
zelfvervoocht
vervoochtisiswaert
waertghe-eert.
ghe-eert.
Die 'm
Dies
IJies hoort
hoort de mensch
mensch met alle
alle vlijt
vlijt
zich
toe
te
reen
tot
deze
strijdt.
zich toe te reen tot deze strijdt.
Die 'm zelf
,
zelfverwint
verwintbevecht
bevechteerst
eerstprijs
prijs,
doet dien
dien waerlijck
waerlijck achten
achten wijs.
wijs.
En doet
VVant
niemant meer
meerverwonnen
verwonnen heeft
heeft
V Vant niemant
.Als die zijn vleysch verslonnen heen. Alsdiezjnvychrtoef.
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Grvzella. Bavcis.
Zo
deed' ick
ick,, en
en zy
zy zacht
zachtmet
meteen
eenverwond'ring
verwond'ring aen.
aen.
Zo deed'
Na datze
datze dat
dat met
met angst,
angst, zoo
zoo 't'tscheen
scheen,
hadlang
langghedaen,
ghedaen,
, had
820.
vriech,, zecht
zecht Maeght
Maeght,, waer is
is uu woning?
820. Zachze
Zachze mijn
mijn aen,
aen , en
en vriech
Op dat ick zelver koom en doe daer voor beloning.
Opdatickzelvromnda beloig.
de maeckster
maeckster van
van dit
dit werk
werkeens
eenskomen
komenzien.
zien.
Ick moet
moet de
ick en
en twijffel
twijffel niet
niet of
of 't'tzal
zalalalhaest
haestgheschieh
gheschien,
En ick
,
was op
op wech
wech met
metand're
and'rehoofsche
hoofscheVrouwen
Vrouwen:
Terwijlze
Terwijlze was
:

817. I Darde deel,
deel, eerste
eersteuyticoomst.
uytkoomst.
818. I en
en lacht.
sac.ht.
821.
en doe
doe hier
hier voor.
voor.
821. I en
823.
't sal un
haest.
823. II 't
nu haest.
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weet niet
niet ofze
ofze hier
hier,, dan
dan ofte
ofzeverder
verderwouwen.
wouwen.
825.
825. Toch
Toch 'k weet
En hier
hier isis niet
nietininhuys
huysvoor
voorzulcken
zulckenvolck
volckghereet.
ghereet.
Progne de
de Coningin
Coningin was
was kenlijk
kenlijk aen
aen haer
haer kleedt
kleedt,,
Progne
Zeer kostelijck
kostelijck ghewrocht
gout,, als
als dat
datbehoorden
behoorden,,
Zeer
ghewrocht met gout
sprack zeer
zeer minnelijck
minnelijck met
metaenghename
aenghenamewoorden
woorden,,
En sprack
zeyd' my
my,, na
na dat
datzyzyveel
veeldinghen
dinghenhad
hadghevraecht
ghevraecht,,
830. En zeyd'
my het
hetwerck
werckwel
weIbehaecht:
behaecht:
Gaet
zecht haer dat
dat my
Gaet t'huys,
t'huys , en
en zecht
Dan
dan al
al het
hetneysel.
neysel.
Dan my
my behaechden
behaechdenmeer
meer dat
dat woort
voort dan
'k En
En had
had gheen
gheen half
halfuur
uurdaer
daerghebleven
ghebleven om
om het
hetbreysel
breysel,,
Zo
is my
my de
de Rey
Rey,, daer
daer 'k'kna
nadus
dusvrolijck
vrolijckhaeck.
haeck.
Zo lief is
By meerder is
835. By
is ontzich
ontzich,, by
by zijns
zijnsghelijck
ghelijckvermaeck.
vermaeck.
Prinsen zoecken
zoecken Prinsen
Prinsen,,
Ghelijck
ghelijck,, de Prinsen
Ghelijck bemint
bemint ghelijck
En ick
ick zond'
zoud' anders
anders niet
niet dan
dan Harders
Harders by
bymy
mywiesen.
winsen.
my ghevalt
ghevalt,, en
en min
min het
hetuyt
uytghewoont
ghewoont,
Haer leven
leven my
,
A.I is 't't landt
landt maer
maer met
met groent',
groent', en
en't'tHof
Hofmet
metgout
goutghekroont.
ghekroont.
Al
840. Baucis.
Bauds. De
Lantlien leven
leven blyd'
blyd' en
en slapen
slapen maer
maer op
op bladen,
bladen,
De Lantlien
Danckhertigh
de Goon
Goon noch
noch voor
voorweldaden.
weldaden.
Danckhertigh loven
loven zy de
Ondanck,
:staech ten
ten Hoof,
Hoof, met
met twist
twist en
en pracht,
pracht,
Ondanck , onmin
onmin is :staech
De rijckst' wil zijn ghedient, en d' edelste gheacht,
Derijckst'wlznghd,e stach
Niemant zoeckt
zoeckt zijns
zijns ghelijck
ghelijck,, maer
maerelck
elckzijn
zijnonghelijcker
onghelijcker,
Niemant
,
845. Riicker
van haef
haef,, wy
wy van
vanghenoegen
ghenoegenrijcker.
rijcker.
Rijcker zijn
zijn zy van
Gruzel.
wangunst oock
oock ten Hoof
Hoof,, mijn
mijn moeder
moeder zo
zo ghemeen
ghemeen,,
Gruzel. Is wangunst
is elck
elck in
in zijn
zijn staet
staet zo
zo qualijcke
qua1iicke te
te vreen
vreen,,
En is
Ghelijck
van zingt
zingt?? of zijn
zijn 't'tmaer
maerbeuzelinghen?
beuzelinghen?
Ghelijck men
men daer
daer van
beuzelingen neen,
men mach daer
daer wel
weI van
vanzinghen
zinghen:
Baucis. Geen
Geen beuzelingen
neen, men
:
een schijn
schijn van
van groote
groote weeld'
weeld' en
enrust
rust,
850.
he eft maer
maer een
850. Het
Het Hof heeft
,
wy voor
voor schijn
schijn de
de daedt
daedt van
vanonvervalste
onvervalste lust
lust::
Dan wy
Dan
onderscheyt hier van
van moest
moest ick
ick wel
weI pijnlijck
pijnlijck proeven,
proeven,
Het onderscheyt
Doe
eens uytlandich
uytlandich was
was door
doordwang
dwangvan
vanoorlogs
oorlogsboeven
boeven::
Doe 'k eens
Reb neghen
neghen jaer
jaerghewoont
ghewoont in
inzwaer
zwaer benauden
benauden dwang
dwang
'k Heb
Rof, dan
dan elcken
elcken dach
dach viel
viel my
my zes
zes dagen
dagen lang.
lang.
855.
855. Van
Van 't Hof,
Hoe
weI ick 't't zelfd'
zelfd' ghenoot
ghenoot dat
dat groote
groote lien
lienghenoten;
ghenoten;
Hoe wel
gheen tijdt als
als die
die tijdt
tijdt isisverdroten,
verdroten,
Nochtans he
eft my
Nochtans
heeft
my gheen
Door
gruwel
van
de
zond'
die
daeghlijcks
daer
ghebeurt ,,
Door gruwel
de zond' die daeghlijcks daer ghebeurt
831. I dat het werck
werck my.
my.
855.
ses.
855. I scheen my ses.
857. I als die
tijdt oyt.
oyt.
857.
die tijdt
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Als haet , bedroch , daer zich een Hoofling niet aen steurt.
860. Dat deed' my wederom het Hof van weelde vinden ,
Daer die pylaren zijn de stammen van de Linden ,
Die 't welfzel schoren dat zelfs ons natuure maeckt.
't Gheruste volck op 't landt door voghel zang opwaeckt
Vro morghens, eer de Son komt stralen door de boomen,
865. Als d'Hoveling door vrees schiet uyt zijn sluym'rich droomen.
Hier woont gheen hoverdy , dat opgheblazen beest ,
Dat elck daer rockent op te willen zijn de meest.
Oock ken de gierigheyt by ons niet blyven leven ,
Die 'r herten in heeft , en staet in haer breyn gheschreven ,
870. En maeckt haer wijs dat 't wel ghenoegen leyt in 't goet ,
Daer 't nerghens anders woont dan in een reyn ghemoet.
Dan elck wil daer verkeert de rust uyt rijckdom rapen ,
En leyt de Lijdt daer aen om veel by een te schrapen:
Waer toe de mensch wel komt , dan 't is (eylaes !) verkeert,
875. Want hoe de mensch meer heeft, hoe dat hy meer begeert.
Dus moet de giergaert in zijn rijckdom 't meeste derven ,
En 's Werelts goet was zijn , kond' hij begeerte sterven.
Wy leven recht na wensch. Gheen Hoofling ons ghelijck.
Wy hebben 't al in 't niet , 't ghenoeghen maeckt ons rijck.
880. De giergaerts kennen haer met onze weeld' niet lyden :
Gheluckich zijn wy dies , want z'ons te min benyden.
Gruzel. Zo waer 't mijn moeder best, indien 't u dochte raet,
Daphnis te trouwen uyt liefd' en ghelijcke staet.

Ey my ! hoe wel hy heeft zijn min eerst korts begonnen,
885. Zo heeft hy , 'k weet niet hoe , mijn jongher hert ghewonnen.

Baucis.

Nu is de liefd' op 't hooghst', nu ghyz' eens openbaert.

Gruzella was het dat , dat u zo heeft bezwaert?
Waerom hebdy dus lang voor my u min verborghen?
Waerom bezwaert ghy u met veel onnutte zorghen?
890. Oft vreesden ghy Gruzel, dat in my nu is doot
Liefds heuchenis, die doe 'k meed jong was, was zoo groot?
En dat ick nu niet voel hoe dat de teder herten
Door teghenstaen van liefd' den jonghen lieden smerten

880. I De giergaert ken rich niet met once weelde lyden.
893. I Door 't teghenstaen.
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Neen , d'ouderdom heeft my dat niet gheheel berooft :
895. Al heeftze my ghebracht een grijs en rimplich hooft ,
Mijn zinnen zijn daerom niet anders alsse waren
In mijn ghebloosde jeucht, doe blondt mijn vlechten waren.
Kint , d'ouderdom en is gheen oorzaeck dat de mensch
Out zijnde , 't niet mach wel hebben nae zijn wensch ,
900. De lusten sterven ons , wy sterven niet den lusten ;
Maer 't zwacke lichaem zoeckt nu mackelijck te rusten ,
En rust behaeght ons bet , als u doet u gheneucht.
't Is misverstandt dat ons ghemeenelijck de jeucht
Beschuldicht , dat wy zijn.-al 's Werelts lust ghesturven,
905. Aelwarich , en dat zwaer yet wort van ons verwurven.
Oft altemet ghebeurt , 't en gaet daerom niet vast ,
Dat grimmicheyt altijt in d' oude daghen wast.
't Is in des meuschen aert , en quaed' ghewoont gheleghen ,
Out ende jong ghemeen , maer wel om te staen teghen.
910. Ghelijck ick nu noch doe , en hebt altijt ghedaen.
Zo Daphnis niet en veynst ick zouden toe verstaen.
't Gheschiet Gruzella veel datz' in 't begin zijn vuurich ,
En dickwils is haer liefd' in 't houlijck niet langduurich,
Oft vryen maer zo lang tot dat ze zien dat zy
915. Winnaers zijn van u hert , en gaen u dan verby.
Veel zijnder zo door schijn van ware liefd' bedroghen :
Maer zulcke min komt door begeerlijekheyt der ooghén ,
Daerom verdwijntze weer in d'aldereerste nacht.
Gruzella. Die Daphnis in 't ghetal van zulcke drocchen acht ,
920. Doet qualijck, want hy is noch jong en zeer goetaerdich.
Baucis. De liefd' is Mint en dom:, en oordeelt te lichtvaerdich:
s'En oordeelt niet alst is , dan als s' het garen wou.
Toch Daphnis houd' ick meed' voor oprecht en ghetrou,
Dan zijt hem lijckewel zo matelijck af keerich ,
925. En is hy dan tot u, ghelijck hy zeyt, begeerich,
Zal hy niet dan te meer zich voeghen aen u handt :
899. III 't niet wel mach.
900. II, III sterven met.
912. III 't Ghesicht.
918. II, III sulcke min die komt.
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Want heusche weygering ontsteeckt der minnen brandt.
Gruzella. Zo doe 'k oock moeder , en ick veyns my hem te myen,
En niet te min komt hy zich by my nochtans vlyen :
930. Dan nu weet ick dat hy ten dans my niet verwacht ,
En heeft een ander al verkoren zo ick acht ,
Want in 't gemeen pleech ick d' eerst by den dans te wezen ,
En moeder nu de lest. Dus heb ick wel te vrezen
Voor boet hier toe ghestelt. Wat met? Bauc. Gaet heen ghy scheuck,
935. De schuit is lief en zoet , een kusken is de breuck.
Gruzella. Ja elcken Harder een , ick hou niet van die boeten.
Baucis. Kust Daphnis eens te meer , die zal 't weer heel verzoeten.
Gruzella. Zo gheefdy moeder my dan oorlof om te gaen ?
Baucis. Ja, gaet , mijn wil is nu Gruzella gansch voldaen.

DERDE BEDRIJF. TVVEEDE TONEEL.

Bavcis.
940. 't Zichtbaer gaet in 't ghemeen 't onzichtbaer al te boven.
't Een zien wy oock , het ander moeten wy gheloven.
De daghen die men heeft d'onzienelijcke Goon
Tot lof en eer gheschickt , die zijn wy nu ghewoon,
Niet tot haer dienst , maer tot wulpsheden te ghebruycken.
945. Hier springt men , men vult daer d'onzadelbcke buycken.
De gulsghe dronckaert acht het dansen grooter quaet
Als zijn misbruyck , dat hem oock aen ghezontheyt schaei.
De lichte dansser zal met reden dronck versmaden.
De luye beedlaer smaelt op rijckaerts overdaden.
950. Dus ziet elck 's anders lack , en nier ant ziet de zijn.
Ceres gheeft ons het Broot , en Bacchus gheeft de Wijn ,
Om 't lichaem na den eysch des goed' natuurs te voeden :
En Pan stelt Harders trou die 't Vee ten graze hoeden :
Om dat het groeyen zou , en gheeft ons 't vette vleysch ,
955. De huyden om te kleen , na 't naeckte lichaems eysch ,
Dan elck misbruyckt nu schier al deze goede gaven:
939. I Derde deel, tvveede uytcomst.
953. II voeden.
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't Misbruyck komt eerst door weeld van Princen en van Graven ,
En tijt maeckt zond' gemeen , dat zond' geen zond' en schijnt.
Als dan door Princen liefd' Ghemeente zich verpijnt
960. Om haer vereelde quaet , oft deucht was , na te spelen
Men meent 't quaet zal den Goon niet eer als ons vervelen.

DERDE BEDRIJF. DERDE TONEEL.
Progne.
De middach is verby , de guide Zonne daelt ,
Zijn zuyver aenschijn op de vuyle Tereus smaelt ,
Hy roept de val van 't Rijck voor dat hy heel ga t'onder.
965. 'sLandts Staten waggelen , en Tereus ziel inzonder.
Tereus de dach is hier , het uur daer ghy voor vreest
Ghenaeckt. De doodt verschrickt de quaden aldermeest.
Hoewel men in 't ghemeen de goddelooze menschen
Meer na de doodt hoort als na langher leven wenschen,
970. Nochtans was 't leven haer veel liever dan de doodt,
Leefdenze zorgheloos en buyten alle noot.
Tot sterven door wanhoop en pijn gh ereedt te wezen
Is quaet ; noch quaeder ist staech voor de doodt te vrezen.
De booze vrezen wensch , zy vrezen waer zy zijn ,
975. Verdoemde doodt schrickt haer en 't leven is haer pijn.
En 't quaetst is Tereus waert. Wat wil ick liever willen
Dat doot hem vry van angst , of Prognes toren stillen ,
Die gruwelijcke moort tot straf eyscht van zijn quaet !
Of gunnen 't leven hem dat hy om vreez' wil haet ?
980. 'k En ken niet wel beraen welck ick van tween zal kiezen :
Wt vreez' dat Tereus 't quaetst' deur mijn keur mocht verliezen.
d'Atheenders waren blindt als hy haer vyandt joech,
En_ dreef haer vande Stadt , en inde vlucht versloech.
Reden ; Want d'oude Prins en matte Burghers waren
,

960. III verteelde quaet.

961. I Derde deel , derde uyteomst.
963. III Zijn zuyder.
970. I als de doot.
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ry van het
het Legher
Legher,, dat
dat gheduert
gheduerthad
hadzozoveel
veeljaren
jaren:
985. V
Vry
:
Maer van
van haer
haer al
al niet
niet een
eenletten
lettendoor
doorgroote
grootevreucht
vreucht
Maer
d'erref-zonden van de
de Traciische
Traciische jeucht,
jeucht,
Op d'erref-zonden
Die moordich is en geyl, trouloos, en Ct blijckt)
Die moordich is en geylmeyneedich,
, trouloos , en ('t blijckt) meyneedich,
Oproerich: : zoeckend'
met nabuuren
nabuurenvredich.
vredich.
Oproerich
zoeckend' staech
staech twist met
990. 't't Onzalich
Onzalich houlijck
houlijck wiert
wiert van
van al
al de
deStadt
Stadtgheraen.
gheraen.
990.
Dus neemt
neemt God
God Wijsheyt
Wijsheyt wegh
wegh als
als hy een
een Landt
Landt wil
wil slaen.
slaen.
Dus
Bedriegher schuylt
zijn roe, en
en toont
toontmaer
maarzoete
zoetegaven
gaven,
Bedriegher
schuylt zijn
,
Daer van
van men
men 't't zuur
zuur niet
nietproeft
pro eft voor
voor dat
dat wy
wy zijn zijn
zijn slaven.
slaven.
Daer
Alzo proef
mee,, alzo
alzo krijght
krijght oock
oock de
de proef
proef
Alzo
proef ick
ick het mee
Mijn Philomela
laes!! ey
ey over
over gheven
gheven boef
boef!
995. Mijn
Philomela laes
!
Doorweyckt in
guytery en
en ininmoelooze
moelooze zonden.
zonden.
Doorweyckt
in guytery
Tyrannen schoolt,
schoolt, en
en maeckt
maeckt dat
dat my
mywraeck
wraeckwerd'
werd'ghevonden
ghevonden,
Tyrannen
,
zegt my
my d'alderquaetst'
d'alderquaetst' die
die ghy
ghynoch
nochoyt
oytbedocht
bedocht; j
En zegt
Vint ghy
ghy,, ick
ick zweer
zweer ze
ze zal
zal door
door my
my haest
haestzijn
zijnvolbrocht.
volbrocht.
Vint
Harderinnen,,
1000.
u Philomela
Philomela nu, daer
daer zijn
zijndedeHarderinnen
1000. N
Nu
Daer me
me zal
zal d'ondergang
d'ondergang van
vanThracien
Thracienbeginnen.
beginnen.
Daer
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Grvzella. Caralena.
Caralena. Silvia. Progne.

1005.

1010.

Lenten doet
doet het
het Landt
Landtontluycken
ontluycken
nat
de koude
koude Winter
Winter sluyt;
slugt;
Dat de
Lentens bloemen
bloemen lie
liefiijck
ruycken,
flijck ruycken
,
deckt
het
Landt
met
k1'uyt.
Lenten
Lenten deckt
Landt met kruyt.
't Ghevoghelt
Ghevoghelt dat
dat zingt
zingt overluyt,
overlugt,
Maeckt zijn
zijn nesjen
nesjen inineen
eenwey
wey,
't Maeckt
,
aen telghen
telghen van
van het
het VVout,
VVout,
Oft aen
Daer
hem vrolijcken
vrolijcken onthout
onthout,,
Daer 't hem
Om
vruchtbaer ey.
ey.
Om te broen zijn vruchtbaer
Somer
koockt des
des Lentes
Lentesvruchten
vruchten
Somer koockt
Door
Zonnen heete
heete brandt
brandt,,
Door der
der Zonnen
Als wy
wy om
omverkoeling
verkoelingvluchten
vluchten

........

987.
Op alald'erref-zonden.
d'erref-zonden.
987. III Op
995.
I
overargen.
995. overargen.
1001.
1001. II Derde
Derde deel,
deel , vierde uytkomst.
uytkomst.
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1015.

1020.

1025.

1030.

VVt het onbeschaduwt Landt,
Na 't koele Bosch en versche strant,
Daer 't ghewenste wintjen weyt ;
Ruyssend' door de drillende blaen ,
Rollend' 't water af en aen
Na de licht beweechlijckheyt.
Herrefst doet de schuuren open ,
Als des Somers hetten endt ,
En haelt t' huys daer wy na hopen ,
't Koren , eer 't te velde schent ;
De Druy f wort inde pars ghement.
Ceres backt, en Bacchus brout,
Hy ghee ft dranck en zy de spijs ,
dies den Hemel lof en prijs,
die de menschen onderhout.
VVinter wort het dan ten lesten,
Vinnigh op het lest van 't Iaer.
Anders heeft die niet ten besten
dan kou , haghel , 'w inden zwaer ;
Als armoe pijnlijek wort ontwaer
die niet wel zit in de V Vol ,

.Noch voorzien van spijs en dranck
Zo vol op , als wy , God danck ,
V Vant hy geeft de schuuren vol.
Progne. Ghy Maeghden die tot dienst der Goden zijt ghenegh en ,
En om den Wijn-god meest te dancken van zijn zeghen ,
1040. Die nu de leghe kuyp vol Wynen heeft ghevult :
Dat ghy my gunnen Wout u zelschap met ghedult
Woud' ick , op dat ick mocht ter plaetse veylich komen ,
Daer ick t'aenbidden heb dien Gode voorghenomen.
Noyt woonden Bacchus op een dorr onvruchtbaer hey ,
1045. Daer ghy hem alle jaer met yzelijck gheschrey
Tuytrende diensten doet na misbruycks quade wyzen.
1035.

1016. I Daer dan 't gewenschte.
1030. I op het endt.

1043. I dien God voor my ghenomen.
1045 I alle jaers.
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Ghelooft my dat de Goon alzulcken dienst mispryzen.
Ons ouders hebben noyt dien Gode zo ghe-eert ,
Maer dus heeft metter tijt ons quaed ghewoont gheleert.
1050. Zijt ghy genegen , 'k wil u leeren veel bequamer ,
En plaetze wyzen daer 't dien God is aenghenamer.
Een eeuw van jaren ist dat Bacchus heeft ghebout
Een vuurboei nu veracht , daer hy noch veel van hout :
Dan door misbruyck is schier de goe Goodsdienst versturven ,
1055. Ja zo , dat wy niet zien dat deze is verdurven.
Ziet ginder 't bosch daer in eertijts die God onthiel
Aen een zeer klare beeck , die'm hertelijck gheviel :
En bouden op de kandt een heylich Outer prachtich ,
Daer hy noch alle jaers doet wonderheden machtich :
1060. Daer wil hy zijn gheviert met yv'righe ghebeen ,
En niet met dol ghekrijt , en schrickelijck gheween ,
Ghelijck de menschen slecht nieusgierich meest gheloven ,
En meenen dat de Goon liefst' zijn by Princen hoven.
De Godheyt walcht veel eer van 's Hofs wellust en pracht ,
1065. Want by de Goon wort 's Werelts wijsheyt doch veracht :
Van Bacchus meest die minst onthout ontrent de steden ,
Maer eer in 't vruchtbaer Velt , en stille Wout vol vreden :
Daer leeft hy als hy plach met Ceres aen zijn zy ,
En brengt de Zomer deur zeer vruchtbaerlijck en bly.
1070. Silvia. 't Ghevalt ons Nimphe wel , wy willen garen leeren ,
Op wat manieren wy de Goden zalichst' eeren ,
Al 't zelschap is met u tot Bacchus dienst ghereet.
Wy bidden u wijst ons zijn woon-plaets die ghy weet.

DERDE BEDRIJF. VIJFDE TONEEL.
Rey.
Ghedachten zijn de boon van goed' en quade V Yenschen ,
1075. VVaerna ghedwongen raet raet 't aenghenaem den menschen ,
1050. III 't wil.
1065. I 's Werelts grootheyt.
1073. I Derde deel, vijfde uytconist. II, III Vierde Toneel.
1074. II, III quade menschen.
8*

116
die lichtlijck
hoop
die
lichtlijck kiezen
kiezen 't'tquaet,
quaet,opop
hoop oft
oft wel
wel geviel,
geviel,
En stellen 't heyl te waech van haer bedroefde ziel. Enstel'hywacvnerbdofzil.
Die 't't goedt
, enen
lie lieft
ft hethet
quaet
voor
't beste
,
Die
go edt zet
zetaen
aend'een
d' eenzyzy,
quaet
voor
't beste,
zoetbegin
begininin't 'tzuur
zuur
verdriet
't leste.
Vindt
zich na
na 't'tzoet
Vindt zich
verdriet
op op
't leste.
V Vien baten
, d'Atheender
1080. VVien
baten 't'tTereus
Tereusmeest
meest,
d'Atheendet' of u eer,
eer,
doen ghy
ghy hem
doen
hem tete gheval
ghevalzijn
zijnvyandt
1)yandtleyden
leyden neer?
VVerwaerts uu roem
wort
u daedt
gheprezen,
VVerwaerts
roem verspreyt,
verspreyt,daer
daer
wort
u daedt
gheprezen 1
Elck zingt
zingt uuwreker
wrekergroot
grootdesdes
onghelijckste wezen.
te wezen.
onghelijcks
Dies is uu luck
, zozozietziet
in in
voorspoet
, 1
lief,
voorspoettoetoe
Dies
luck uulief
, of eer
1085. En acht
acht de
dedeucht
deucht,
eer wort
wortuughezelschap
ghezelschapmoe.
moe.
die'm
vlytichlijcke
zoecken
,
VVant eer
eer eert
eertniemant
niemantdan
dan
die'm
vlytichlijcke
zoecken,
Oock langher
langher niet dan
haer
verkloecken
Oock
dan tot
totzyzynaerstich
naerstich
haer
verkloecken
nerghens
blijft.
Tot deucht
deucht:: waer zonder
zonderhij
hijterterwerelt
werelt
nerghens
blijlt.
V Vie dan de
scheybrief
schrijft.
VVie
de deucht
deucht verlaet
verlaet,, den
deneer
eereeneen
schey brief
schrijft.
1090. De mensch
mensch en
en wort
wortniet
nietopghepronckt
opgheproncktmet
metroem
roel»van
van
deuchden,
deuchden,
Om dat
vreuchden
Om
dat hy
hyonopsprekelijck
onopsprekelijckininvuyle
vttyle
vreuchden
Zoud' leven
leven,, oft om
om eer
eer tetekomen
komen tot
tothet
hetquaet,
quaet,
vanvan
zijnzijn
staet.
dat hy
hy dick
dickmeerder
meerdermint
mintals
als't zalich
't zalich
staet.
goede God
God en
en isisgheen
gheenoorzaeck
oorzaeckvan
vandedezonden,
zonden,
De goede
1095. Maer de
debedorven
bedorvenmensch
menschvan
van
leven
onghebonden
leven
onghebonden
doet
na zijn wil
wilhet
hetquaet,
quaet,hem
hem
wettelijck
verboon.
doet na
wettelijck
eerboon.
VVaer
meed' hy
hy teghen
teghen God
Godzijn
zijneeuvvicheyt
eeuvvicheyt
kan
doon.
V Vaer meed'
kan
doop.
Maer dat
dat God
Godyv'rich
yv'richwil
wil,
datwywy
door
te leven
Maer
, dat
door
welwel
te leven
Ret eeuvvich
eeuvvich erven
erven,, zeydt
zeydtzijn
zijnV Vet
VVet
in ons
gheschreven:
Het
in ons
gheschreven
:
1100. Dat isis dat
datGod
Godons
onsal al,
slecht
bloedt,
, hoehoe
slecht
en en
eeleel
vanvan
bloedt,
VVat Volck'ren
Yolck'ren dat
dathet
hetzijn
zijn,
leert
scheyen
quaet
en goedt.
, leert
scheyen
quaet
en goedt.
't Scheelt
Scheelt veel
veelmoetvvillich
moetvvillich of onachtzaem
onachtzaem zich
zichvergrypen.
vergrypen.
Onachtzaemheyt is
is schand'
schand' ,, dan
danmoetwil
moetwilzond,
zond,dies
dies
nypen
Onachtzaemheyt
nypen
't Ghemoet
Ghemoet inwendich
inwendichmet
meteen
eeneeuwich
eeuwichwroeghen
wroeghen
quelt,
quelt
,
1105. En sluyp-zond'
sluyp-zond' meent
meent dat
dat hyhyvan
vanyder
yder
wort
ghemelt.
wort
ghemelt.
Begheert isis zulcke
machmen
dandan
begheeren
zulckezond'
zond'; wat
j wat
machmen
begheeren
Met's
anders schade,
schade, daer
daer't
dapper
deeren?
Met
's anders
't zozodapper
onsons
kankan
deeren?
Dit doet
doetons
onsbruycken
bruyckenhethet
deucht-schynende
bedroch,
Dit
deucht-schynende
bedroch,
weegh
begeertens
snood'
verzoch.
looslijckbrengt
brengtteteweegh
dat looslijck
begeertens
snood'
verzoch.
1096.
1096. II zijn
zyn wil
wil quaet.
quaet.
1100.
1100. I slecht
slecht oft eel.
eel.
1109.
11 09. II
II looflijck.
looflUck.

117
1110. Dan 't quaet bedroch en blijft niet eeuwelijck verborghen;
En alst ontdeckt wordt , heeft bedriegher wel te zorghen
Voor weder-wraeck, die kleyn noch grooten en verschoont,
VVant 't quaet is zo van aert 't en gaet niet onyheloont.
Plaech ziet gheen Coning aen , al is h y noch zo machtich ,
1115. Hy is der zonden straf , als d'alderminst, deelachtich,
Meerder , want slechtaert doet slecht quaet met hert en mondt ,
En deed' het zelfde quaet een groot , 't was groote zondt.

VIERDE BEDRIJF. EERSTE TONEEL.
Daphnis. Grvzella.

Daphne. Een weynichjen gherust Gruzella by de eycken
En boomen bladerijck, die d'anderen toe reycken
1120. Haer telghen wijt ontspreyt , bekleedt met frisse groent.
Een kusjen eer je zit. Gru. 'k Zal nu niet onghezoent
Gaen slapen deze nacht. Daph. De kus die 'k heb ontfanghen
Getuycht van u weer-liefd' , door 't blozen van u wangen ;
Het kusken is volmaeckt , want het van liefde beeft ,
1125. Het koppelt ziel aen ziel , het klapt , het daut , het kleeft.
Het kleeft niet aen mijn mondt , die 't uyt u montjen schepten ,
Maer aen mijn ziel, midts dat u lieve lipjens repten.
Gruzella. Ghy mint uytzinnich. Daph. Neen , ick lief u met verstande.
Gruzella. Wat zoudt ghy Daphnis toch ! ghy staet in lichten brandt.
1130. Daphne. Brand' ick , ick brande dan door 't minnelijcke loncken
Van u ghezicht , dat onuytblusselijcke voncken
Wt oogh' in ooghe dreef, en stremde ziel aen ziel ,
Midts dat u vyer in mijn brandt-ziecke zieltjen viel:
Dat niemant wederom dan ghy alleen kent blussen.
1135. Gruzella. Ick blussen Daphnis, hoe? Daph. Ja gy mijn Lief met kussen.
Gruzella. Indien door mijn ghezicht ontsteken is u vlam ,
Wat zoudet doen zoo 'k met mijn azem by u quam ,
En die door 't kussen met u azem ging vermenghen ?
Daphne. 't Zou my verkoelen. Gru. Moy. V koelen , en my zenghen.
Vierde Bedrijf. Eerste Toneel. 1118-1144. In I ontbreekt dit tooneel.
1123. II van u weer-liefd' , Lief! door.
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1140. Daphne. Voor zengen is gheen vrees , Gruzella is te koel.
Gruzella. My dunckt dat ick alree wat van u hitten voel.
Daphne. Och of dat moochlijck was. Gru. Komt me altijt niet nader,
Of ick ontfonck. Daph. Mijn lief. Gru. Mijn lief. Daph.Mijn herten ader.
Sus , sus , mijn Daphnis ! sus.

VIERDE BEDRIJF. TVVEEDE TONEEL.
Coridon. Grvzella. Tityrvs. Daphnis.
1145. Wie staet daer in het Wout ?
Gruzella. Laet zien wie zie 'k daer gins ? Co. Ziet daer Gruzel. T.
Wat zout ?
Gruzella Maechdelijn , zal 't nu noch langher duuren
Dat ghy niet zinghen zult , en ick niet turuluuren
Op 't pijpken dat ick nieu ghemaeckt heb van een riet ?
1150. Gruzella. Luchtighe Tityrus , ick zoud' , dan mijn verdriet
Dat ick hier niet en vind' mijn andere ghespeelen.
Daphne. Gruzella zingt , oft ick begin met luyder keelen
Te baleken , dat het klinckt door 't schaterende Wout.
Gruzella. 'k Laet my verpochen. Nu , ist deuntjen nieu of out?
1155. Opent u keel , wel aen , wat zeljer toch van maken ?
Tityrus. Ghy zinghen oock. Daph. Ja ick, ghy moet my toch niet laken.
Tityrus. Neen , Coridon pijp op. Ick zing , en ghy ten dans.
Gruzella vat dan aen zijn frisse Rooze-krans.
Laten u schrandere ledetjes zweven
VVackere Nimphelign over het gras ,
1160.
datter u teedere voeten maer even
Over heen drabbelen, offer in was
't Ruysschende windetjen , datter hem aen
de drillende blaen
En buyghende telleghen nou hout
1165.

1144. I Vierde deel , eerste uytcomst.

Tityrus. Grusella. Daphnis. Corydon.
1145 en 1145. Deze regels ontbreken in I.
1158. I vat du aen.

119
Van
vrolijcke donckere
donckere VVVout.
Van 't't vrolijcke
Vout.
In de
debeschadude
beschadude bossen
bossen verschuylen
verschuylen
In
dertele Satyrs
dertele
Satyrs,, dat
dat menich
menich beklaecht
beklaecht,I
VVant de
de ghezellen
ghezellen inindonckere
donckerekuylen
kuylen
1170.
Legghen en
loeren I hoe
hoe dat
dat ze
ze de
de Maecht
Maecht
Legghen
en loeren,
Moghen bekn
beknellen,
alleen
Moghen
ellen ,die
die daer
daer in alleen
Om bloemen
gaet treen;
Om
bloemen gaet
treen j
dus
dus zoje
zoje daer
daer looveren
looveren haelt
haelt
bosselijn niet
niet en
enverdwaalt.
verdwaelt.
In 't'tbosselijn
1175.
't Is tete beduchten
beduchten onnozele
onnozele Maechden
jlfaechden
datje de
de weghen
weghen niet
kundich en
en zijt
zijt,,
niet kundich
maer half
half tete vroghen
vraghen
't Hardertjen
Hardertjen hoefjet
hoefjet maer
altijt
dat uu bemint
bemint,, en
en het
het zal
zal hem
hem altijt
dat
ghebruycken om
gaen,Laten ghebruycken
om met
met uU tete gaen;
1180.
spreeckt hem
Dus spreeckt
hem maer
maer aen,
TTl'
anthyhyu udedepaden
padenwel
wel zel
zel
trant
Doen waraderen
wanderen zonder ghequel.
ghequel.
Doen
Coridon. Sus,
sus,, ey
eyluystert
luysterttoch
toch,
watzijn
zijndat
datvoor
voorgheruchten?
gheruchten?
Sus , sus
, wat
Tityrus. 't 2ijn
reyen. Corid. Neen 't.
'to Daph. Hoort
Hood,, hoort,
Zijn Harders reyen.
't
is tetebeduchten
beduchten
't is
1185.
dat geen
geen vreucht
vreucht en is.
is. Tit
yr. 1st
oock mijn
mijn Caraleen?
Caraleen?
1185. Dat
Dat dat
Ist oock
Tityr.
Ick
koom uu Lief
Lief tete baet.
baet. Daph. Hout
Tityrus waer
waer heen?
Ick koor
Hout Tityrus
't Is van 't ghezelschap niet. Ick zie twee Vrouwen wringen'tIsvanghezlcpit.IkweVrounig
Haer handen
handen in
in malkaer.
malkaer. Tit
yr. 'k Zie
Caralena springhen
springhen
Haer
Zie Caralena
Tityr.
de ray,
Met
Silvia daer
vroliick aen
aen de
Met Silvia
daer gins,
gins , heel vrolijck
ray ,
1190. Mijn
Mijn hert verschrickte
verschrickte zeer.
zeer. Corid. En
mijn om
om myne
myne Lay.
Lay.
En 't't mijn
't Is
ons een
een luck
luck dat
datwy
wydoor
doorditditverschricken
verschrickenvinden
vinden
Is ons
Ons
liefjes in
in de
deschaduw
schaduw van
van de
deLinden.
Linden.
Ons lieve
lieve liefjes
Tityrus. Mijn
Tityrus.
liefjen hippelt
hippelt,, ziet hoe
hoe lustich
lustichdatze
datzespringt.
springt.
Mijn liefjen
ghequeel. Tit
yr. Verstaje watse zingt?
zingt?
Daphne. Hoort eens haer zoet ghequeel.
Tityr.
van u.
u. Gruzel
Gruzel begint
begint teteblozen
blozen,,
1195. Het
Lietjen is van
Het Lietjen
Komt wackere
wack ere Gruzel
Gruzel, , ick
wil mijn
mijn Lief
Liefverpozen.
verpozen.
Komt
ick wil
Gisteren morghen
de Zon
Zon
morghen eer
eer de
Nock begon
begon
Noch
't Hooft
te steken
steken uyt
uytdedekimmen,
kimmen I
Hooft te
1177. I Datje 't dit hardertjen
1177.
hardertjen hallif maer
maer vraechden.
1178.
en het
het loud'
soud' hem.
hem.
1178. II en

120
1200.

1205.

Quam de Nimph die voor hem gaet ,
Dagheraet,
Daphnis op een hoocht beklimmen ,
Daer hij in 't bedoude gras
Neder was
In Gruzellaes schoot gheneghen ,
Doe zy n yt een gulle borst
Zegghen dorst ,
Kust my , zijtjer toe gheneghen.

VIERDE BEDRIJF. DERDE TONEEL.
Bavcis. Grvzella. Tityrvs. Coridon.
Baucis. 0 zorghelooze jeucht , ist nu niet wel ghezonghen ?
1210. Reuck'looze wulpen rust , 't is lang genoch gespronghen ,
Ghehippelt en ghedanst , wat zal ick maken las !
Gruzella. Wat let mijn Moeder? Nu. Bauce. Wat noot waerdt dat ick was
Mijn daghen t'eynde , ach ! Tityr. Wat isser dan bedreven ?
Gruzella. Wat zucht ghy moeder ? Nu. Banc. Wat zal ick noch beleven ?
1215. 0 dochter ! o mijn kindt ! Wy zijn in alle noot.
Corid. Ten ken niet quaer als doodt. Baucis. En kent niet quaer als doodt?
Hoe rypelijck is dat van Coridon ghesprokeu.
0 wulpen onbedacht ! Ziet ginder 'thuys ghebroken ,
De deuren op de vloer gheloopen van een Vrou ,
1220. Een Harderin ghelijck , maer die 'ker niet voor hou,
Zy drong ter hutten in hoe zeer dat ick oock baerden ,
En heeft de Maecht gheschaeckt die'ck zo ghetrou bewaerden ,
Wt last des grooten Heers , die my daer voor ten loon
Besproken heeft zijn gunst , of dat hy my zal doon
1225. Op d'alderstrafste wijs , indien ick haer liet lopen.
Tityrus. Wat weghen sloechze in? zecht moeder ? en wy hopen
Haer t'onderhalen. Baucis. Och ! och kind'ren gave Godt
Dat dat gheschieden mocht , en ick het overschot

1208. I Vierde deel , tvveede uytkomst.
De regels 1209 —1236 ontbreken in I.
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Van myne daghen out , het rechte eyndt van 't leven ,
1230. En niet de bloege moort ten offer mochte gheven.
Ach my , Gruzella ! ach ! ach my! my is zoo wee.
Corid. Wat kozenze voor wech ? Bauc. Dat op , recht uyt na stee,
Sy sloeghen die wech op , daer kort om by de Linden.
Corid. Wel aen dan , zijt gherust , wy zullen haer wel vinden.
1235. Gruzella. Eer dat wy gaen wil ick mijn moeder in haer rust
Gaen leyden , en dan doen wat haer ghelieft en lust.
Progne. Philomela.

Gunt ghy den Lande 't licht , o Zon ! dat Tereus draeght?
Ziet ghy dit Goden aen , die schelmery mishaeght ?
Hemel zijt ghy versteent , dat deez' betraende oghen ,
1240. Noch dit ghezicht u niet tot wraeck beweghen moghen ?
Mijn Philomela wil o Goden van u straf ,
En harde wraeck op dien , die t' onrecht hout de staf
Van Tracien , en heerst over verdoemde Landen.
Nu Philomela laet het wringhen in u handen ,
1245. Ick zweer u Zuster , dat eer ons bevalt de nacht ,
Zal zijn verwezen ziel ter hellen zijn ghebracht.
Verrader isse doodt , wiens doodt ghy zo beweenden ,
Doen ghy t'huys quaemt , waer met ghy my te stillen meenden?
Zulcks dat ick my nu schier te vreden had ghestelt ,
1250. Niet denckende dat zy in 't onbewoonde veldt ,
Door Tereus dwang met pijn in armoe zat verborghen ,
Om 't quaet te morsen , dat te min hem niet doet zorghen :
Maer pijnt zijn eyghen ziel , en doet ons twee verdriet.
Mijn zinnen zijn vergaen , haer schoonheyt is te niet ,
1255. Schromplighe kakens zijn de poezelighe wanghen ,
Da er na ghy schelm hadt door onkuysche lust verlanghen.
Gh'en hebt geen slechte maecht , maer een Vorstin van macht ,
Een Griecxsche Coningin , geweldelijck verkracht.
Mineedighe tyran , wat hebt ghy toch bedreven ,
1260. Doe ghy de maegdom naent , waerom naemt ghy niet 't leven ?
Ist dit verrader dat ghy haer met eeden zwoert

1257. I Vorstin geacht.
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Dat zy t'Athenen zou weer worden zo ghevoert
Ghelijckze kuys en gaef uyt Griecken is ghetogh en ?
Beveynstheyt blinden ons , en schijn heeft ons bedroghen ,
1265. En merck te laet 't bedroch nu ick 't met schade voel ,
Tereus mint het bedroch, en hout het voor zijn boel.
Ey reuckeloos ghemoet ! ey hert tot quaet gheneghen!
En kond' haer veeenen niet u stale ziel beweghen?
Noch docht ghy niet om 't woort mijns Vaders die met rou
1270. Haer deze reys liet toe door liefde van u Vrou ?
Van my verrader , wien ghy hebt u echt ghebroken.
Ghelooft tyran , 't en zal niet blyven onghewroken ,
Dat ghy dees schelmery hebt aen een maecht betoont.
Pluto bedenckt een straf daer ghy dit quaet me loont.
1275. Bereyt hem zulcken hel (verhoort doch eens mijn klachten !)
Ghelijck- u Godlieyt weet hoe 'k 't meene met ghedachten.
Laet ghy dit onghestraft ? Jupijn ziet ghy dit aen ?
Waer is u blixem nu en donder om te slaen ?
Raeckt nu , kneust hem den kop en doet hem duyzent doden ,
1280. Eer dat ick lasterlijck verzaeck de macht der Goden ,
Als Tereus doet , die met des Hemels Goden spot ,
Dan acht zich zelfs alleen een mogent aerdtsche Godt ,
Om dat hem niemant derf ter Werelt wederspreken.
Hy denckt wie zoud' hem aen den zoon van Mars toch wreken?
1285. De wraeck ist zekerst dat hem nu nochtans genaeckt.
'k En hou niet op voor dat hy 't loon van ondeucht smaeckt.
Is d' Hemel wrack , de Hel is altijs milt en vaerdich
Om mildelijck het quaet te straffen nae 't is waerdich.
Het onder-aertsch ghedroch staet om hem met ghekriel ,
1290. En wacht vast na zijn doot , en haeckt vast nae zijn ziel.
Hoe raeckt de schelm noch doot ? wat eyndt zal hy verwerven ?
Hy mach niet als een mensch in rust en vrede sterven ,
Belevende zijn dach en rechte levens endt ,
Maer ondergaen ghelijck tyrannen zijn ghewent ,
1295. En lyden straf die God noch Duyvel oyt zach beuren.
De berghen moesten eerst wijt van den anderen scheuren ,
En zwelghen Tereus in , en smoren daer zijn lof,
1287. II wreck, III wreeck.
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Dat nu in kroons plaets is en schantvlack voor zijn hof.
Zijn eer is nu zijn schand' , en wat hy had -ghewonnen
1300. In lange jaren heeft een ooghenblick verslonnen,
En al zijn grootheyt is betoghen met een mist
Van ondanck , en 't is of niemant oyt van hem wist.
Daer mee straft hem Jupijn. Maer Progne moet bedencken
Een harder plaech , om hem aen lijf en ziel te krencken.
1305. Hem doon en noecht mij niet , 't is voor hem veel te slecht ,
Hoewel de ziel , na doot zijns lichaems , zal met recht
Versmoren in den gront des afgronts , daer de zielen
Knarstanden , en met schrick oyt in verdoeming vielen.
Voorzeker weet ick dat het zo zal met hem gaen,
1310. Maar 't noecht my niet , om dat ick 't niet mach kijcken aen.
Zijn endeloze pijn was endeloos vermaken
Voor Philomela , die niet uyt de pijn ken raken ,
Voor dat de Vorst van 't Landt , de God van schelmery ,
Der boeven Vader , raeck' door mijn hant aen d'een zy ,
1315. En werd' door wreede doot ter hellewaerts ghedreven.
Het Rijcks bederf dat naeckt , het end' van Tereus leven ,
En oock het leste uur van Prognes groote smart ,
Die weedoms wortel oock zal roeyen uyt u hart.
Nu Philomela nu , hout op van meer te klaghen.
1320. Ziet daer , 'k wil niet alleen , om uwen't wille waghen
Dit welich Rijck , dit lijf, maer neffens 't lijf de gheest ,
En moorden 't gansche huys van 't onghebonden beest.
Behoor ick niet veel eer door drancks gebreck te dorsten ,
Als my te laven uyt 't bederrifs volle borsten ,
1325. Dat mild'lijck elck een zoocht om 't grooten van haer naem ?
Jae'k wel. Maer ick moet oock zien wat van twee bequaem
En nut is om te doen. Voor al de wraeck het waerste
Weecht in mijn hert meer als de lijdzaemheyt het zwaerste.
Hoe dat? waer is de schuldt dat 't zwaerste valt te licht ?
1330. Ist by de wegher? of ist by 't ghebreck van 't wicht?
't Wicht heeft zijn volle zwaert ; dan hier ist in ghelegen ,
Dat ick die wegher ben my willens laet beweghen
Van de begeert na wraeck , die 'k met een zware voet
Doe treden op de schael van 't waertst' , dat ick voor goet
1334. II, III van 't zwaerst.
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1335. En teghenwoordich nut om reden nu wil achten.
De doot is nut , noch nutter twist in deez' gheslachten ,
Het aldernutste noch 't verdempen van dit Rijck ,
Dat noch in weeld' noch macht ken erghens zijns ghelijck.
Maer deze dach zal 't al door moordery versmoren ,
1340. Is uyt dit lijf, is uyt die buyck gheen zoon gheboren ?
Ja : Maer veracht , noch deel noch erfnis vande Croon.
Nu zal hy d'eerste zijn die 'k met mijn handt zal doon.
En in zijn heete bloedt zult ghy dijn handen warmen ,
En scheuren uyt de buyck des jonghe booswichts darmen.
1345. Toeft. 't Lichaem zal ick braen, en rechten 't Tereus aen ,
Die 'k met zijn eyghen vleysch zijn buyck zal doen verzaen.
De last valt my alree zo lastich niet te draghen ,
Nu ick door wreede wraeck daer af ken zijn ontslaghen ,
Een wraeck die daer op past , een wraeck op deze tijt:
1350. Splijt hy van schelmery , Progne die barst van nijt.

VIERDE BEDRIJF. VIERDE TONEEL.
Progne. Philomela. Itys.
De toren hout mijn tong , en hindert my te spreken.

Itys. Moeder. Prog. Ghebeten Vrou hier aen moet ghy u wreken.

Ziet 't ongheluckich kindt 't Ziel roert my met ghestreel.
Itys. Mijn moeder spreect niet , ziet. Frog. 't denct dat icker me speel.
1355. Itys. Moeder , mijn Moeder. Prog. Kan ick u niet van my weren?
Itys. Moeder. Prog. Dat ben ick niet. Itys. Al. Progne Neen , met hert
noch kleeren.
Itys. Moeder , mijn Vader die. Frog. Ras vat de jonghen aen.
Itys. Lief Moeder , ey my ! ey ! 'k heb niet met al ghedaen.
Ey Moeder ! Moeder , ach ! Prog. Qualijck ken ick my dwinghen,
1360. Dat door beweecht ghemoedt mijn ooghen niet ontspringhen.
Al zacht dat niemant hoor van binnen ons gheluyt ,

1337. I 't uytdempen.
1341. I aen de Kroon.
1350. I Vierde deel, derde uytkomst.
1356. I het hert , noch kleren.
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Daer is gheen azem meer , het leven isser uyt.
Heftighe Suster zacht , wy moesten zoo niet roeren ,
En haest u niet , ick zal mijn opzet nu volvoeren.
1365. Neemt Philomela 't hooft, en schuylt hier achter 't kleet,
Daer de Tyran aenzit ghemeynlijck als hy eet.
Hout u daer stil , tot dat ick met mijn voet zal stoten ,
Daer op wilt den Tyran u veyelijck ontbloten ,
En grijnst hem aen als een van zinnen heel berooft ,
1370. En smackt hem in 't ghezicht des kints bebloede hooft ,
Daer hy de gare romp van hebben zal ghegeten ,
En deur zijn keel gheknaut met hongherighe beten ,
Want hem de zware ,jacht bereyt heeft etes lust:
Dan met die maeltijt zal zijn hongher zijn gheblust.
1375. Mineedighe Tyran , 'k kenme tyrannich wezen ,
Met moorden zal een Vrou u vinnich hert doen vrezen ,
Dat moedicheyt ontbreeckt , maer barst uyt van bedroch ,
My rout de moort niet , maer kond' ick , ick deedze noch.
De dooden ryzen op die noyt en zijn ghesturven ;
1380. d'Atheensche maecht , geen maecht , de maecht hebt ghy bedurven.
Ze komt hier om haer wraeck bestreecken met het bloet
Van u onzalich zaet en Goddeloos ghebroet.
Pluto beveelt u Goon dees herten te verstyven ,
En heel te nemen in , om tot het eyndt te blyven
1385. Moordadich , moedich , stout om Tereus me te doon ,
Op dat ick u meer acht als 's Hemels zachte Goon ,
Die niet beweghen van des droeve Prognes klachten ,
En 't quaet van Tereus noch niet eens straf-waerdich achten ,
Straf wil ick , anders niet , u meyn ick swarte Godt ,
1390. Om dat de blicxem lijdt dat Tereus met hem spot ,
Die toch al 't schepzel noemt een razerny belachelijck ,
Dat toont hy metter daedt en leven onverdrachelijck ,
Dan deckt zijn schelmery schijnheylich inde kerck.
Komt Godt des Afgrondts aen , en stelt u Goon te werck
1395. En haelt toch Tereus wegli die 't leven is onwaerdich.
Of maeckt Vulcaen , Jupijn , een nieuwe blicxem vaerdich ?

1364. I ick sal 't met een opeet uytvoeren.
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Of spaert ghy Tereus tot een duyvel op der aerdt,
Die van Alecto schijnt en van gheen Nymph ghebaert ?
Met Godt te smeken dunckt my zal ick niet bedyen.
1400. Vervloeckte Zusters dry , ghy helsche razernyen ,
Die d'afgront teelden by de swarte nare nacht ,
Megera trouweloos , Tisiphone jou vacht ,
Omwroetster van de rust , Alecto zult ghy toeven
Om 't menschelijck gheslacht en 't Godlijck te bedroeven
1405. 't Was Leghen u natuur. komt hier nu , 't is u beurt.
Wel zo dan , dat's mijn wil , de vloer die schudt en scheurt.
De pryen borlen op. toont nu eens u vermoghen.
Hoe staen de meren dus en pincken met haer ooghen ?
Ze kennen 't scheleren niet verdraghen van den dach.
1410. Duwt daer de vleysch-banck neer , staet ruym eens uyt mijn slach.
Harde Megera voort , doet op de vuyster branden
't Smoelende vuyr. hoe loom ! wel aen dan rept u handen.
Tisiphone laugh aen dat hackmes dat ick sie ,
Ick wreeck my , en in wraeck trots ick u alle drie.
1415. Moelooze Goon , zie dael. 'k denckse kleynhertich huylen ,
En dat z'r vrouwlijck oogh achter de woleken schuylen ,
Zelfs oock de God des krijchs , hoe trots hy is en bars ,
Ghy Vader vanden Thrax , u meen ick bloode Mars ,
Die 't wroeghend' zien moet dat ick 't voort al zal besterven.
1420. Ziet daer , 'k zal u ter spijt die romp aen stucken kerven ,
En morslen Tereus kop. ick en mijn zuster bey
Zullen , trots u , dat doen door hulp van dese rey.
Alectos vreeslijck hooft , vol ett'righe slangpen ,
Die schrick'lijck sling'ren op haer schrompelighe wangen ,
1425. Noch 't vlammighe ghezicht en schrickt my niet zo zeer
Als Tereus leven , dat my walcht hoe laugh zo meer.
't Wordt tijdt dat Progne gae om 't lauwe vlees te speten ,
Dat Tereus zal voor 't Wilt , dat hy ghewacht heeft eten.

1402. II, III Tisophone. tIt jou nacht.
1411. II, III Megara.
1415. III Goon , zie daer 'k denkre .
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1455.

1460.

1465.

1470.

1475.

1480.

Na 't gheen hem onghenadich plaeght ,
En beyd' aen ziel en lichaem deert,
Men tracht te kroppen 'smins begheert
Waer van men haest de wallich heeft.
Dit doet dat onghevallich leeft
De Vorst , die zijn gevlochte staet
Dus doot door dees ghesochte haet ,
Zy staet die vast ghebonden was
Sal worden nu verslonden ras,
En lijck ghemaeckt de slechte boon
door rechte wraeck der rechte Goon.
Nocht snaerghespel , noch sachte zang
Baert slaep , al zijn de nachten lang ,
Dien mensche wien de wraeck ghenaeckt ,
V Vant hem de wroeging angstigh maeckt,
En acht hem schuldich en vervloeckt ,
Zo dat hy eeuwich uytkomst zoetkt
En schuyling daer hy zy bevrijt.
Daar is gheen plaets ter V Verelt wijt
daer de bevreesde dueren mach ,
door dien hij staech de zeeren dach
Van zijn verdiende straf bedenckt.
De lucht schijnt ,hem daer me vermengt ,
Zo dat hy noch met 't zelfde paert ,
Nocht schip , als 't aldersnelste vaert,
Ontvluchten ken zijns zielens s2nert ,
Daer hy door zond' in is verwert.
Niet eer en rust de zwarte God
Voor dat zijn booze lusten tot
de vloeck der menschen zijn volbroche.
Zijn bitter is met zoet omwrocht ,

1457. I Tereus , die zyn
1475. I met 't ser fste paert.
1479 en 1480. I De swarte Goden rusten niet ,
Voor dat haer boose lusten siet.
1481. I Tot vloeck.
1482. I Haer bitter.
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1485.

1490.

1495.

1500.

1505.

1510.

1483. I
1485. I
1486. I
1488. I
1489. I

Zijn vreuchden zijn niet dan een schijn
Van 't ghene dat ze niet en zijn,
Zijn eeden zijn altijdt bedroch,
Daerom mach niemant zijn versoch
Meer achten als bedrieghery ,
daer me zijn Goon ons komen by.
Die vetent na 't bederref tracht
Vrort 's duyvels eyghen erref pacht.
V Vant wetenschap is yeder een
Ghegheven , dat hy zoud' met reen
't Onzalich quaet vermyden wel.
Dan Progne die nu lyden zel ,
Acht meer des grammen torens raet ,
Als 't zalich luck van eer en staet ,
Begeert van de bedroefde Goon
Volcomen wraeck van Tereus loon.
YVanneer heeft haet yet poets ghebaert ,
die by ons al onzichtbaar waert ,
En wort bemint meest t'aller stondt
Van 't hert veel meer als van de mondt.
De mensch moest met voorsichticheyt
Elck anderen in stichticheyt
Ztaech voor te gaen , dat's dubbel goet.
Want aisser niemant quaet en doet
Daer yemandt by verhindert is,
Åen eer of goet vermindert is ,
Dan heeft gheen mensche ster f felijck ,
De wreede wraeck beder f felijck
Te wachten; toch Wien quaedt gheschiet
En moet het stracx oock wreken niet
Met gramschap die onwetend' raest ,
Maer lyden , en verghetent haest.

Ílaer vreuchden.
Baer Beden.
haer versoch.
Daer sy ons loos me komen by.
Die wetens.
9
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VIIFDE BEDRIJF. EERSTE TONEEL.
Progne. Terevs.
1515. Het gaet na 't vijfde jaer , dat 't wijs Athenen wert
Verlost van 't zwaer belegh door u grootmoedich hert ,
Dat vergheselschapt is met wijsheyt hooch te loven ,
En raedt , daer in ghy veer mijn Vader gaet te boven.
Want niet lichtveerdich noch door onbedochte moet
1520. Ontzetten ghy de stadt , neen , 't schiede sonder bloet
Te storten , daer nochtans de vyandt in de wapen
Veel hoogher was als ghy : dan is wel Naest ontslapen
Door u ghevreesde komst , die stracx u maeckten meer ,
En al zijn hooghe moet viel door een schrick ter neer.
1525. Hy brack zijn Legher op om te behouden 't leven ,
Zo dat wy doe door u noch onghewonnen bleven :
Was Tereus 't loon ghenoech , dat u mijn Vader oudt
Gaf voor u trouwe daet ? ey neen 't , mijn lief! hoe zoudt?
Wat is Athenen toch by al u groote Rijcken?
1530. Wat Coningh hier ontrent zoud' derren verghelijcken
Zijn steden by de uw ? niemant is van 't gheslacht
Dijns Vaders Mars , daer door ghy ons de vrede bracht.
Tereus. De last van wapens most ick in mijn jonckheyt draghen ,
Door dwangh niet , maer door ingheboren aerts behaghen ,
1535. Wast my doe lust te zien de vyandt in het oogh ,
Die voor my schrickten , noch veel meerder als ick boogh.
Alleen de klanck mijns naems doet muytighe gebueren
Onder mijn pijnlijck juck , in langhe vrede dueren.
't Oproerich volck siet nood het glinsteren van mijn swaert ,
1540. Door wiens ontsich mijn rijck van Thracien is bewaert.
Waer in ick , trots dien 't spijt , wil tot het eynde rusten ,
En Progne , wilt Jupijn , my langh met u verlusten.
Mijn Progne , lief, Vorstin , al Tracien was niet
Misten ick u, want dan was al mijn vreucht verdriet.
1545. Om uwent wil alleen was ick zoo zeer gheneghen ,
1514. I Vijfde deel, eerste uytkomst.
1527. I Tereus was 't loon.
1533. I Het woord Tereus ontbreekt.
1536. II meeder.
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Te slaen mijn vyandt , daer Atheen van was beleghen.
Moeloos en was ick niet , maer zielloos altemael ,
Die voor die borst maer in Athenen was te hael.
En dat waert ghy mijn lief , ghy zijt mijn lust en leven ,
1550. Dat my d'Atheensche Vorst heeft tot een loon ghegheven.
Hoogher loon als verdient , belooning als ick wou,
Ick wenschten anders niet als Progne tot een Vrou ,
En Lief , dat gan my Mars , 'k en was zo haest geen winnaer ,
Of stracks was ick een helt en een gheluckich minnaer ,
1555. Want ick eerst door die winst bevesticht heb mijn staet ,
Om dat mijn Rijck ontbrack Atheensche wyze raet.
Athenen ist alleen datmen recht wijs mach noemen ,
En neffens vele macht van oorlochsmannen roemen ,
Het heeft het al door leer , maer van natuur misdeelt.
1560. Progne. Ick weet hoe veel natuur , Tereus , van leer verscheelt.
d'Atheensche Wyzen als die maer zijn uytghesturven ,
Dan is de stadt en 't landt gansch inde gront bedurven.
V Tracien is meer , ick prijs het vette landt
Veer voor het magre stof het dorr' Atheensche zandt.
1565. Wanneer de klare Zon rijst met zijn heete stralen
Op 't hoochste van zijn loop , en weer begint te dalen ,
En met der tijt doorschiet het binnenst' van der aerdt
Zo schrickt ons 't mulle zandt niet eens betredens waerdt.
Voor my , Athenen is my Tereus ganschlijck teghen ,
1570. En Traden dat haecht my met zijn vaste weghen ,
Die aen weer-zijde zijn met Linden dicht bezet ,
En bruyn beschaut , dat ons de Zon gheen gang belet.
De groene Meyen tijt ciert u gras-rijcke weyen
Met alderley ghebloemt , en zengt haer hooghe heyen.
1575. Dat ick te laken pleech , dat is nu al mijn zin :
Of zoud 't wel zijn om dat ick hier heb die 'k bemin?
Want eertijts scheept my zwaer mijn Vaderlandt te derven ,

1546. t den vyant.
1553. III dat gun.
1560. I Het woord Progne ontbreekt.
1569. I is Tereus my.
1573. I verciert u groene weyen.
9*
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En meend' ick zoud' van rou en hertseer moeten sterven.
Dan Liefd' verwint het al , waer van ick doe niet wist ,
1580. Die maeckt de tyden dus gansch anders als men gist ,
De Liefd' verandert zie 'k de herten en de zinnen.
Tereus. Ick heb de grootste reen u Progne te beminnen.
't Gheluckichst dat een God van twee oyt heeft ghevoecht
Is 't Houwelijck, daer d'een den andere vernoecht.
1585. 't Ghenoegen leyt in ons , als wy maer willen trachten
De zadelooze lust der ooghen te verachten ,
Die menich licht weer-staet , en menigh met ghewelt.
Van die winst roem ick niet , want my gheen geylheyt quelt ,
Maer roeme van gheluck , dat God my heeft ghegheven
1590. Hoogher ghedachten , die my trecken van quaet leven ,
En heb te min niet lief, u Progne ! dat met reen.
V min ick Progne , Lief ! ter Werelt anders gheen.
Progne. Tereus. Ter. Mijn Lief ! Frog. 0 Goon ! Ter. Progne wat
is u tegen ?
Progne. Tereus ter Werelt niet. 'k Denck om der Goden zegen :
1595. Zalighe Landen zijn 't die men in vre bezit ,
Van al die Landen is het alderzalichst' dit ,
Waer over d'Hemel heeft ghestelt een zalich Coning ,
En Progne gheniet me zijn zalighe beloning.
Wat Landt ter werelt is dit welich Lant ghelijck ?
1600. Wat Coning lijckt na u , 't zy in gheslacht of Rijck ?
Rijck vol van alle lust , wiens Prins niet quaed kan erven
Als suffe ouderdom , en lusteloos te sterven.
Heeft Tracien ghebreck ? Wat ist dan dat ons schort ?
Is 't vreuchde ? Neen. Wat dan ? de tijt valt al te kort.
1605. Lusts-duuren faelt ons als wy worden oude menschen ,
Waer na wy , al wast quaet , door de ghewoonte wenschen.
Tereus. Lang leven achten wy in goe ghezontheyt groot ,
Die tachtich jaer zo leeft is menich duysent doot.
Wy leven in een droom , wy komen tot gheen leven
1610. Dan 't is hoe 't is , hier is noyt mensch op d'aerd gebleven.
Het korte leven op 't lang doodt zijn weynich scheelt.
1590. I van 't quaet leven.
1601. I Eijok van.
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De mensch is als een bel daer de natuur mee speelt ,
En blaest hem inde locht , 't geen wy wat wonders menen ,
En komt de minste ramp , dan is de bel verdwenen.
1615. Welleven is een zaeck die Gode zelfs behaecht,
En zo leef ick , daer voor heb ick mijn rust gewaecht ,
En 's Vyandts moet door mijn veel harder moet ghebroken ,
Die lang niet afliet van my daechlijcks te bestoken.
De goede milde Goon die gaven my gheluck
1620. En macht , dat ick haer al ghebrocht heb onder 't juck ,
Dat zy my met ghewelt meenden op 't lijf te dringhen ,
Dat ben ick boven , nu ken niemand Tereus dwinghen.
Dus heb ick het gheluck dat al de Werelt wil ,
Dat is de min na wensch , en vredich leven stil.
1625. Dat Tereus wenschen zoud' , wat zoud' hy anders willen?
Lof zy de Goon die my tot aen den Hemel tillen.
Ick slaep uyt zorgheloos in mijn liefs arm te nacht ,
En vrolijck gae'k des daeghs opt vrezich Wilt ter jacht ,
Of rust in 't welich hof, vermakelijck vol vreuchden ,
1630. Al waer ick my verlust in oeffening van deuchden ,
Zo dat ick my zeer wel daer houden ken gherust ,
Progne , met u , ghy zijt het lecker van mijn lust ,
Waer zonder zoete spijs my nimmer wel ken smaken.
Progne. Tereus ick heb het Wilt ter maeltijt toe doen maken ,
1635. Dat doe ghy waert ter jacht de dienaers brochten in :
Want ick het smaecklijck hart Tereus met u bemin ,
En hoop my met dat vleysch nu lustich te verzaden.
De dienaers draghen op het leckere ghebraden ,
Dat u de etens lust doen eten zal met smaeck ,
1640. Hoop ick , ghelijck als ick daer lustelijck na haeck ,
Om dat ick 't heb doen op d'Atheensche wijs bereyden.
Tereus. Progne dat is my lief, laet ons niet langher beyden ,
Maer vrolijck sitten aen , eer dat de spijs verkou ,
Komt zitten aen mijn zijd schoone Atheense Vrouw
1645. Die my vreucht dencken doet , en onghemack vergeten.
Wiens tongh en lusten noyt van sulcke spijs te eten?
1615. I is een dingh dat.
1627. I Sorgeloos slaep ick uyt in mijn liefs arm de nacht.
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Rey.

1685.

1690.

1695.

1700.

1705.

1710.

Onwetenheyt waent dick het meest
Van 's menschen opgheblazen gheest,
Bout Hemels nae zijn lusten ,
Daer die hier nae zal rusten.
De mensch zo kleyn en van gheen macht
Zich 't alderwaertste schepzel acht,
Om dat hem is ghegheven
beloft van ander leven.
Een rustich leven op de aerdt
de ziele nae van pijn bewaert,
Gheloo f tmen , maer veel wouwen
dit leven liever houwen.
By namen die een leven legt
In wellust en onsalich eyt ,
die derf met and're menschen
Niet om zijn sterven wenschen.
De snelle doodt komt schielijck aen
dien mensch op 't onbedachtste slaen
die 't staech uytzet tot morghen
Om voor de ziel te zorghen.
Nu zijn wy Princen zeer ontzien
die over al het volck ghebien,
En, 't schijnt wat groots te wezen
zo hooch te zijn gherezen.
Strack komt de doodt, en smoort de naem
Om 't vorich leven onbequaem,
Dat haer met angste plaechden ,
En redeloos behaechden.
V Vel zalich is alleen die Prins

1682. I Vijfde deel , tvveede uytkomst.

Rey van Staet -Ju fiers ,
Tereus , Progne.
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die 't Prinschap heeft niet om zijn wins.
Maer om der volcic'ren willen,
Die hy met last moet stillen.
1715. Progne. Wat dunckt u van 't ghebraen , Tereus , en ist niet goet?
Tereus. Progne , noyt dierghelijck , 't is uyt der maten zoet.
't En waer ick 't wist , ken zou 't voor 't harte vleysch niet kennen.
d'Atheensche koek zoud' dus mijn tong wel t'zijnwaerts wennen.
Laet tegen avont braen voor ons een ander bout.
1720. Progne. De bouten zijn al op. Ter. Daer zijnder meer in 't Wout.
Eristheus moet ter jacht, om meer grof wilts te schieten.
Progne. Zo recht en schiet hy niet. Ter. Dat zoud' hem wel verdrieten.
Als hy het schuwe Wilt ken kryghen in 't ghezicht ,
Is 't hem zo zeker , of 't ghehecht was aen een schicht.
Dan dierghelijck en zijn in 't Wout niet meer te vinden
Progne.
1725.
Door bracken nauwe reuck , noch snelle loop van Winden.
De gauwe vallick oock , hoe snel hy is ter vlucht ,
Ving zulcken voghel noyt bedriechlijck in de lucht.
Het is een Wilt dat ick heb metter handt ghevanghen ,
1730. 't Kreet yselijck , nochtans dorst ick het wel aenranghen.
Wat het is voor een Wilt zult ghy niet kennen raen.
Dan Itys die zeer wel , die zach dit weyspel aen ,
Met noch een Juffrou die my daer toe maeckten moedich.
Tereus. Dat lusten my te zien. Prog. 't Gheluckte my voorspoedich ,
1735. Zy keerden 't , en ick greep 't met een beschroomde hant.
Zonder die Juffrou , 't hadt noch vry ghekomen : want
Itys die was vervaert , en woud' het laten snappen.
Dat is wat nieus , heeft hy het u niet komen klappen?
Hy pleech nochtans te zijn heel anders van manier.
1740. Tereus. Wat isset voor een Wilt , wat isset voor een dier ,
Progne , dat ghy voor my dus lecker hebt doen braden ?
't Smaeckt wel , ick heb mijn maech daer mee schier overladen.

1714. I Vijfde deel , derde uytcomst.
Progne. Tereus.
1716. III noyt dierghelijcke.
1724. I aen zyn schicht.
1728. III in de vlucht,
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Wat ist? een Hart of Hind , by na ter dood ghewondt ,
Den jagher noch ontsnapt door loomheyt van zijn hondt?
1745. Of een verstramden Haes ? die lijck wel pleech te schromen ,
Is die dan , om ghebraen te zijn , zelfs t'huys ghekomen ?
Wat zout oock anders zijn ? ist niet ghelijck ick gis.
Itys ! die zal my wel haest zegghen wat het is.
Progne. Tereus verlangt ghy dan om 't Wilt zijn naem te weten?
1750. Roept Itys niet , daer hebt ghy Itys opghegheten.
Daer is de doode Maecht , ghelijck ick heb ghelooft ,
En brengt met haer tot wraeck des doode jongens hooft.
Tot wreken heb ick reen. Tereus. En ick reen u te doden ,
Pluto zendt hier tot straf vry al de helsche Goden ,
1755. Laet al de zielen los , Tereus die zel verzien
Weerom u leghe Hei. Ghy zult my niet ontvlien.

VIIFDE BEDRIJF. TVVEEDE TONEEL.

Terevs.
De poorten zijn te eng daer • voor de Duyvels krielen ,
En barsten uyt met drang nae de verdoemde zielen ,
Die noch met helsche pijn te weynich zijn gestraft.
1760. Ey gruwelijcke moort ! de Vader is het graft
Daer in het gaere vleysch is van zijn zoon te zoeken.
Hoe dus ? ick mach den dach mijns boortenis wel vloeckén.
Onzalich is de buyck die my heeft voortghebracht.
Wolcken bedeckt de Zon. Nu Phoebe maeckt de nacht ,
1765. En laet dit landt niet meer u klare licht aenschouwen ,
Maer donckerheyt en mist , en zware nevels houwen.
De vloeren van het Hof zijn met het slibbrich bloedt
Gheverwet en besprengt van 't Goddeloos ghebroedt ,
Dat uyt Athenen is het Griecxsche nest ghesproten ,
1770. En nu rechtveerdich door den grooten Thrax vergoten.

1756. I Vijfde deel, vierde uytcomst.
1757. I knielen.
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Rechtveerdich ? Moordich. Moort hier voor noyt meer gheschiet ,
Moort van de Hel belacht , maer die de Goon verdriet.
Bloedighe wraeck vaert voort , en neemt het zweert in handen ,
En Øaeckt voort 't gansche huys van Tracien tot schanden
1775. Door Tereus groote val , door Tereus droeve doot.
Doot schrickt my niet , ziet daer mijn weecke borst ontbloot ,
Laet daer 't verstaelde punt van 't moordich stael door kraken ,
Om deze ziele dan een ruyme deur te maken.
My walcht de ziel in 't lijf , oock walcht het lijf van haer ,
1780. Het sterven valt my licht , en 't leven valt my zwaer.
En beyd' ist in mijn macht te sterven en te leven .
Tot sterven als ick wil heeft God my macht ghegheven.
Wat twyfel ick dan noch ? Waer voor ben ick betreurt ?
Waerom wort 't inghewant niet uyt mijn buyck gescheurt ,
1785. Daer in mijns vleyschs vleysch rot , en hebt met smaeck gegeten ?
Nu Tereus , 't scherpe zweert en is noch niet versleten ,
Neemt 't op , door-rijcht daer med' u onbeschroomde hert ,
En doot door doot u pijn , u weedom en u smert.

VIIFDE BEDRIJF. DERDE TONEEL.
Terevs. Progne, Philomelia. Bavcis. Caralena. Silia. Grvzella. Tityrvs.
Coridon. Daphnis. Reyen.

Reyen.
Het godloos Princen Hof , vermomt met vaste staet ,
1790. Voorsien met macht, daer sich een Coning op verlaet,
Door dien 't onwinbaer schiint door hooghte van de wallen ,
V Vert dick deur eyghen wraeck dus schieliick overvallen.
De groote ra door misbruyck meenen dat haer staet vry

1777. I moordadich.
1778. I ziele bang een.
1785. I mijn kints vleesch.
1788. I Vijfde deel, vijfde uytcomst.

Reyen.
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't Bedroch , de geyle lust , en and're schelmery ,

1795. Als haet, mineedigheyt , die zy zeer weynigh achten,
En 't is de Moeder die de doodt baert van gheslachten.
Elendighe Ghemeent met zulck een Vorst gheplaeght ,
Dien eyghen lust meer alst ghemeene best behaeght.
VVaer door 't Landt haet behaelt, die niet sterft voor ziin sterven :
1800. Maer die van handt tot handt ziin Burghers over erven.
Die machtich is poocht dick nae 't grooten van zijn Landt ,
En dat met schaed van dien , die d' een of d'ander kant
Aenroeren van zijn Rijck , en door zijn groote machten
Doet hy by elck een dan zijn quaet voor goedt-doen achten.
1805. Dan meent hy gaet het wel, en acht het groot gheluck
Veel Volek'ren door 't ghewelt te brenghen onder 't iuck
Van zware slaverny , en straf bedochte wetten,
Die hy door vrees en noot den vollicke moet zetten.
Dus streckt des giergaerts wensch meest tot het grootste quaet ,
1810. dat hem op d'eerd' aen lang en rustigh leven schagit.
VVant de verheerden die t' onrecht dus zijn ghedwonghen ,
poghen oft door zijn doodt of schaed' te zijn ontbonden.
De Vorst die door zijn dwang en hartheyt werdt ghevreest
Is voor de wraeck weerom zins onderdaens bedeest.
1815. Niet teghenstaende zoudmen weynich Princen vinden ,
die zulcken dwang niet voor een goet ghenoech beminden.
Van al dit doen en weet niet eens een goeden mensch ,

die boschwaerts in gherust leeft vrolijck nae zijn wensch ,
Noch heeft gheen achterdocht om veel by een te schrapen:
1820. Maer slijt de dach met vreucht , de nacht met rustich slapen ,
Daer 't wroegent grootze hert nauw ooghenblicic en rust ,
Maer voelt de grootste smart in 't midden van zijn lust,
door dien hy staech misbruyckt met zijn manier van leven,
de goede gaven die 'm van Gode zijn ghegheven.
1825. Dies zijn wy slechten dan veel grooter van gheluck
Als d'aldergrootste Prins , door dien hy grooter druck

1799. III 't Landt haer behaelt.
1805. II Dan neemt hy.
1817. I niet eens den goeden mensch.
1820. I Maer slijt de tijt met vreucht, en onbekommert slapen.
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EYNDE.
EYND E.

SPEL VANDE

RIJCKE•MAN.

In het jaar 1600 werd te Amsterdam eene „Lotery (gehouden) om te
bouwen voor de Arme oude Mannen en Vrouwen een grooter en bequamer Gast-Huys" '). Vijftien jaren later kon dit gasthuis reeds niet meer
in de bestaande behoefte voorzien , daar het getal der verpleegden van
25 tot bij de 190 was geklommen 2). Wederom besloten de Regenten
eene loterij op touw te zetten om aldus den nood der ouden te lenigen ;
de prijs zou een zilveren servies wezen „van goede keur" , ter waarde
van 1400 gulden , het lot zou een schelling kosten. Om de inwoners van
Amsterdam tot het nemen van loten aan te sporen , werd de dichter
Abraham de Koning aangezocht door den „opper Kollecteur ... , beneffens
van de Hoofden der Brabantsche Reden-Rijck-Kamer
om de goede
Ghemeynte , ende de Gelt-hebbende-rijcke te beweghen , stichten en te
vermaecken , om mildelijcker in dese Lotery den Armen te gedencken ,
siende en hoorende (zijn) Gerijmt" 3). De Koning dichtte hierop zijn
Spel van Sinne , dat door de Brabantsche kamer 't Wit Lavendel werd
opgevoerd.
Ook de kamer In Liefd' Bloeyende bracht er het hare toe bij om
den weldadigheidszin der Amsterdammers op te wekken; een harer leden,
Samuel Coster , vervaardigde het Spel vande Rijcke-Man, dat reeds in
1615 door vander Plassen gedrukt werd. Deze eerste uitgave (I)
kwam zonder Coster's naam en waarschijnlijk ook zonder zijn medeweten
1) Zie de Voorrede van Abraham de Roning tot zijn SPEL VAN SINNE Vertoont op
de Tweede Lotery van d' Anne Oude Mannen ende Vrouwen Gast•Huys (Amsterdam
,

1616).
2) t. a. p. IIe Bedrijf , 3e tooneel.
a t. a. p. Voorrede.
)
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in het licht. Een tweede druk (II) verscheen in 1621 bij denzelfden
uitgever onder een eenigszins gewijzigden titel , die nu ook den naam
van den dichter vermeldde. Verscheidene veranderingen zijn in de uitgave
van '21 aangebracht ; maar ook hier ontbreekt eene voorrede van Coster
zelven , zoodat de vraag , of de tweede druk door hem bezorgd is , niet
met zekerheid kan worden beantwoord. De titel en een gedeelte van
den inhoud zijn ontleend aan Lukas XVI , vers 19-31.

SPEL VANDE

RIJCKE-_IIAN
Ghespeelt op de Lotery van 't Oude Mannen ende Vrouwen Gast-huys ,
binnen Amsterdam. 1615.
OP KERMISSE.
LUCE

capit. 16 , vers. 9.

Maeckt u Vrienden van den onrechtveerdighen Rijckdom , op dat, wanneer u lieden
ontbreken sal , zy u lieden mogen ontfanghen in de eeuwighe Woonstede.

t'AMSTERDAM ,
By Cornelis Lodewijcksz. vander Plassen, Boeckvercooper aende Beurs ,
in d'Italiaensche Bybel. Anno 1615.

Varianten. De titel van II is als volgt

S. COSTERS

RIJOKE-MAN,
Ghemaackt op het misbruyck van tydelijcke Have, ende op het onbehoorlijck
onderhouden van den Armen.
Ghespeelt op de Loterye van 't oude Mannen ende Vrouvven Gast-huys.

Overaal. Thvys.
t'AMSTERDAM,

Voor Cornelis Lodovvijcksz. vander Plassen, sande Beurs ,
inden Italiaanschen Bybel. 1621.

10

TOT DE LESERS.

Gvnstighe ende Kunst-lievende Leser, alsoo ick van verscheyden Lief-hebbers der hoogh-loflijcker Rijm-kunst , oft Retorijcke , soo-men die ghemeenlijck noemt , ben versocht ghevveest , dit teghenvvoordighe niet min stichtelijck als vermaeckelijck Spel van sinnen, onlanghs tot nut der armen, In Liefd
Bloeyende , hier binnen Amsterdam tot meer-malen ghespeelt , in druck
te laten uytgaen : ende my de copie des selfs door de mededeelende
goetgunsticheyt ter handt gecomen vvas : soo en heb ick noch vvillen , noch
moghen naelaten de redelijcke ende eerlijcke begeerte van soodanighe edele
Geesten te voldoen : hopende ende met eenen vertrouvvende, dat desen mynen
vlijt niet alleen de selfde , maer oock allen anderen Lesers, vvie sy oock
zijn , niet anders dan aenghenaem en sal konnen vvesen , als voort-komende
uyt een rechten yver ende lust die ick hebbe om een yeghelijck soo vvel
vermakelijck te stichten , als stichtelijck te vermaken , ende met eenen
onse Nederlantsche sprake , so veel in my is , te verrijcken , oft om
beter te spreken , claerlick te doen blijcken hoe rijck , schoon, ende voortreffelick sy in haer selven is , ende hoe langher hoe meerder vvorden
sal, indiense 't gheluck heeft van alsulcke hoogh-vliegende ende levendige Verstanden gehanthaeft te mogen vvorden, als de vvel-gemelte
Regenten , sonder vleyen ghesproken , zijn , ende metier daedt betoonen
te vvesen. Soo veel had ick voor dit mael te segghen , ende vvil u tot
een besluyt ghebeden hebben , met aendacht te vvillen letten of ick niet
veel eer te luttel als te vele van dese Kunst-rijcke ende zoet-vloeyende
Gheesten geseyt en hebbe , vvaer van ghy dit ende meer andere hare
Spelen met behoorlicke opmerckinge lesende , u selven volcomentlick
sult konnen versekeren. Vaert vvel, ende zijt ghegroet van
Vvven dienstschuldighen
CORNELIS LODEWIJCKSZ. VANDER PLAS.
II r. 3 Retorika.
II r. 15 Nederduytsche.
II r. 18 de woorden „ende levendige" ontbreken.
II r. 28 Cornelis Lodowijcksz. vander Plassen.

PERSONAGIEN VAN DIT SPEL.
Amstel-God.
Amsterdam.
Vaderlijcke zorch.
Dichter.
Vvaerheydt.
Rijcke-man.
Vvellust.
Overdaedt.
Onnutte zorch.
Ghemeene Man.
Eerzucht.
Eyghen-baet.

Armoede.
Ouderdom.
Lazarus.
Rey der Enghelen.
Rey der Maechden.
Doctor.
Quade Gheest.
Stommen.

Goodsdienst.
Gherechticheyt.

PERSONAGIEN VAN DIT SPEL.

Personen vande
Voor-reden.

Waerheydt.

Rocke -man.
Wellust.
Overdaadt.
Onnutte zorgh.
Ghemeene Man.
Eer-zucht.
Eyghen-baat.

1

Gherechticheydt.
Gods-dienst.
Amstel-God.
Amsterdam.
Vaderlijcke zorgh.
Dichter.
Armoede ofte Hoogher.
Ouderdom ofte Kommer.
Lazarus.
Rey der Enghelen.
Rey der Maaghden.
Doctor.
Quade Gheest.

VOOR-REDEAI ,
WTGHESPROKEN BY DEN AMSTEL-GOD.

Vvel eertijts als men pleech de roem en lof te spreecken
Van diepe stroomen en van stille water beecken ,
En maeckten men van my ter Werelt gheen ghewach ,
Noch gheen Dicht-schryver brocht mijn naem oyt voor den dach
5. In loffelijcken Rijm : ghelijck of ick onwaerdich
Haers roemens was vol van woort pronckerijtgens aerdich.
Nochtans gheloof ick niet dat het kleyn achtingh is ,
Terwijl ick Bloem-rijck ben en vol van alle Vis.
Neen , daerom is mijn naem van d'ouden niet versweghen ,
10. Maer om dat ick dus ver was achter of gheleghen ,
Alleen zoo noorde-waerts int groene vlacke veldt ,
Ben ick door onkun van Poëten niet ghemeldt:
Dan 't meeste dat mijn roem in oude tijdt verhinderden
Was dat mijn jonghe Vrou in langhe tijdt niet kinderden ,
15. So waer stroom-Nimphen oyt waren by een vergaert
Wasser van my niet , en dies bleef ick onvermaert.
Ghy selfs Aenschouwers oock , wie meent ghy siet ghy legghen

10. II dus verd'.
17. II aansehouwers nu.
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Hier in de groente neer ? luystert ick zal 't u zegghen.
Ick ben de Amstel , en mijn by-slaep is het IJ ,
20. Daer teelden ick wel laet Bese mijn Dochter by :
Diens lof gheen Dichter ken waerdich ghenoech uytspreken ,
Niet om dat stof , maer om dat woorden hem ghebreken ,
Om trots te brommen al haer roem volmondich uyt :
Mondighe dochter , o zuyvre Hollandtsche Bruyt ,
25. V Vader , die 'm van oudts gingh onder 't kroos bedelven ,
Dien doet ghy bobyen op , en eert hem door u seleen ,
Ghy maeckt hem nu slechs niet den nae-ghebuer bekendt ,
Maer door u roem verspreyt sijn naem aen 'swerelts endt.
Men spreeckt int banghe zuydt , en in het swoele westen ,
30. In 't killend Noordt , maer van den omtreck van u Vesten ,
Die thien mael meerder is als over dertich jaer ,
En daghelijcks noch vergroot , zonder te weten waer
En wanneer (God zy lof) de wasdom eens zal stuyten ,
Want minnelijcke Maecht ghy sluyt daer niemant buyten
35. En toomtse nochtans al door drachtelijcke Wet ,
Die ghy den Burghery tot rust en vrede zet.
Vreedzame dochter u zal al u doen ghelucken ,
Niemant sal door gheweldt oft list u onderdrucken ,
Soo laugh ghy al uw doen met 't billick recht begint ,
40. En daer beneven de bescheyden Gods-dienst mint.
Ghewapende Goddin , onsichelijcke Heylich ,
Int midden van 't gheboeft waert ghy de vromen veylich ,
O heylighe gherecht dat statich by ons woont ,
Ghy zijt het daer in Godt ooch-sienlijck sich vertoont.
45. Eenvoudighe gheloof dat elck int hert voelt woelen ,
O Wondre gave Gods , o lyveloos ghevoelen ,
O Goddelijcke Gheest die alle menschen legt
Tot Godes ware kund , en tot Gods-diensticheyt ,
35. II draghelijck Wet.
36. II den Burgheren.
48. II ware bindt.
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Ghy beyde bout en hout Landen en steden staende ,
50. Ghy Gods-dienst werckt door liefd' , ghy Heylighe recht zijt slaende
De quaeden met uw swaert , en drijft daerin een schrick,
En want al 't snoo gheboeft uyt in een ooghenblick.
Ghelijckmen sach doe ghy de luye beed'laers schuymden,
Dat dapper in den Bos der rechter armen ruymden.
55. Dan 't alte groote druckt onder sijn eyghen last ,
Ghy oock lieftalghe Maecht , hoe dat ghy grooter wast ,
Hoe daghelijcks de last wort swaerder van den armen ,
Daer over ghy u moet medoghentlijck erbarmen ,
En onderstutten haer op datse blyven staen ,
60. En niet beclaechelijck door giericheyt vergaen.
Op dat dat niet gheschie koost ghy na u behaghen
Keurlijcke Mannen , die daer zorch voor souden draghen ,
Ghelijckse naerstich doen , die vinden dat de noot
Der Armen meerder als der Rijcken gift vergroot.
65. Als Vaderlijcke zorch u zal te kennen gheven ,
Dat d'oude Man-huys niet can by sijn incoomst leven.
Amsterdam.
Ghelijck ick heb van doen Mannen van grooten raet
Die 'r raaer bemoeyen met regeringhe van staet
En saken van ghewicht die 't landt betreffen , even
70. Zijn oock my noodich die een suynich Borgher leven
Weten te voeren , want ick sulcke heb van doen
Sal ick mijn arremen nootdruftelijcke voen :
Want armoe , die ten dierst koopt alle dingh ten borgh
Die moest vergaen , ten de de Vaderlijcke zorch ,
75. Die door sijn naersticheyt , en door huyshoudingh vreckelijck

66. II Dat schier gheen Gods-huys op zjjn inkomst nu kan leven.
74. II ten deed' de.
75. II reck'lijck.
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Maeckt dat schier niemant leeft in deze Stadt ghebreckelijck.
Wel aen voorsichtighe wat is dan u begheer ?

Vaderlijcke zorghe
Vermoghent Amsterdam , hier coom ick nu al weer ,
Hier koom ick nu al weer , om dat icker moet komen
80. Door noot , terwijl 't ghetal zo zeer is toe ghenomen
Der armen oudt en kout , daer over ghy my hier
So kommerlijcke gaeft het Vaderlijck bestier.
Huys-houden ken ick , maer ghy zult my dat vertrouwen ,
Dat ick gheen raet en weet my langher t'onderhouwen ,
85. En 't groote Huys-ghesin te voeden na ghebruyck
Eens goedertieren Voochts , die garen vult de buyck
Met eerbaer eten van sijn hongherighe Kinderen ,
En ziet 't komt daer toe dat ick daghelijcks moet verminderen
Mijn sobre Tafel , maer wel met mijns zielen rou
90. Dat mijn medoghent hert beweent , waerom ick wou
Dat ghy (die wislijck zijt der armen herreberch)
My toeliet dese mael dat ick u comen verch,
Dat is de voedtsterse , dat ghy middelen wilt wysen
Om 't oude Mannenhuys noodtdruftelijck te spysen ,
95. Dat ick laes niet en ken , want ick van jaer tot jaer
Verminder in ontfangh , en in behoeft verswaer.
Amsterd. Hoe milt en minnelijck heb ick met giften groot
Mijn Vrienden u gherieft in dese groote noot ,
Ghelijck ick u oock noch wil helpen met mijn gaven ,
100. Seght maer wat ghy begeert. Mijn hert leyt niet begraven
Soo diep in giericheyt , dat ick den Mensch bedroeft ,

78. I „ Vaderl ycke zorghe" staat onder en niet boven dezen regel.
81. II Der armen allerley.
86. II Eens goeden.
91. I herberch.
94. II Om mme arremen.
95. II eylaas ! niet ken.
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Mijn even meden Christ onthou dat hy behoeft.

Vader. z. Men ken den goede wel voochdes te langhe terghen,
Men ken den milden oock o Vrou te veel wel verghen.
105. Dickwils ben ick by u om aellemis ghecomen
Die ghy my willich gaeft, dan toch ick deedt met schromen :
En daerom vind ick goet o treffelijcke Vrouw
Dat ick my voort aen zelfs op 't myne onderhou ,
En heb een vondt bedocht , daer door ick hoop te maecken
110. Dat 't arme Gods-huys sal aen rijcke incomst raecken.

Amsterd. Wel Vaderlijcke sorch, wat hebt ghy dan bedocht?
Vader. z. Terwijl de gierghe Mensch so swaerlijck wordt ghebrocht,
0 Keyserlijcke Maecht , tot Gode 't zijns te gheven
Wt zuyv're Liefd dan wort door eyghen baet ghedreven
115. Tot wel doen maer alleen , daer om verwilghet my
Dat ick in dees mijn noot my maeck een Lotery,
Om 't Volck begherelijck tot Aelmis te beweghen
Dat meer tot we ldaet is door eyghen liefd' gheneghen ,
Als door de liefde Gods , dats mijn versoecken nou.
120. Amsterd. Terwijl ick u de zaeck volcomelijck vertrou
En ben te voren heen wel van de noodt der armen
Ghenoechsaem onderrecht , soo weckt dan op 't erbarmen
Dat in het steenen hert der Menschen leyt en droomt ,
Weckt het door Silver-slach van grootsheyt onbetoomt ,
125. Versamelt soo een schat om matelijck t'onderhouwen
Den armen oude Lien , bey Mannen ende Vrouwen ,
En Vaderlijcke sorgh , draecht sorgh ghelijck ghy pleecht
Dat ghy den Borghery dan vriendelijck beweecht
Tot veel inlegghen , door haer dickwil dus te segghen ,
130. Vrienden, 't ghelt dat ghy gheeft denckt dat ghy dat gaet legghen
Maer in een Spaer-pot daer 't wordt trouwelijck bewaert

113. II 't zijn.
118. II tot weldoen.
126. II Den armen , wiese zijn.
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EERSTE BEDRIJF. EERSTE VVTCOMST.
Rey der Enghelen.
Waerheyt neder dalende wt den Hemel.

200.

205.

In den begin Gods macht ,
Die 't alles ken bestieren ,
Heeft 't al wt niet ghevvracht ,
Sy scheyden dach en nacht ,
V V ater en aerde bracht
Voort alderley gheslacht
Van kruyden en van dieren.

210.

Noch vvas God niet te vreen ,
Maer heeft zijn gheest ghesonden
Volkomen in de leen
Des mans meer als ghemeen ,
VVant vvat hy schiep voor heen
V Viert in den mensch alleen
Gansch gaer volmaeckt bevonden.

215.

Die mensch dat proef-stuck Goods ,
Alst blijckt aen ziel en leden ,
is nu niet meer soo groots

199. II Eerste Toneel.
204. II Het Landt en Water.
211. II wat God schiep.
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220.

225.

Maer lijdt veel teghenstoots .
Verviel in meerder noots ,
Doen hy een bint des doots ,
Vviert door zijn overtreden.
Dan God vvil nimmermeer
Dat de mensch gae verloren ,
Vvaerom hy tot bekeer ,
Haer stiert van boven neer ,
Om die te roepen vveer
Die 't Goddelijck begheer
In Christo heeft verkoren.

EERSTE BEDRIJF TVVEEDE UYTCOMST.
Waerheyt.
VVat siet ghy my dus aen moetwill'ghe menschen quaet ?
V Schyn bewindt my , dan ghy haet my met der daedt.
230. Ghy siet vast op mijn Leen, ghy staer-oocht op mijn claerheyt :
Wie meent ghy dat ick ben ? Ick ben de naeckte Waerheyt ,
Door wien verholen zondt , die sich verschuijlt int hert
Des zondaers vol ghewroechs altijdt ghemeldet wert.
Die ben ick , die niet ken van Godes weghe laten
235. 't Quaet te bestraffen , des my de quaet-doenders haten ,
En lasteren my zeer , verachtende my tot
Niet , en ze noemen my Momus , diet al bespot ,
Daer nochtans het verscheel zoo groot is onzer beyden ,
Selver de domheyt zoud' wel mercklijck onderscheyden
240. Tusschen 't aelwrich berisp deses bet-weierts slecht ,
En tusschen mijn bestraf, en lieflijck onderrecht.
Dan de stijf-zinnicheyt , en hardtheyt uwer harten
227. II Tvveede Toneel.
232. I verschijnt in.
239. II De domheij dt selver.
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Lijdt straf noch smalen op haer aen ghewende parten ,
Noch betert haer niet door mijn sichtelijck ghepreeck ,
245. Wantze waen-wijs , met een voor-oordeel , eer ick spreeck ,
Al knicbollend' , en met 't aensicht smeech te trecken ,
Grammoedich gin'kend' seyt , al weer ghequelt met ghecken ,
En schopt my met den voet , en sluyt my buyten deur ,
En neemt de loghen in , die schoon praet , voor de keur.
250. Wtzinnighe gheslacht hoe kit'len u de ooren
Nae 't vleyen , dat u soeckt met lieghen te bekoren !
Met u te loven ! Praet die ghy so garen hoort ,
En die u prijst en spreeckt niet een waerachtich voort.
Niet mocht ghy vraghen ? hoe ? isser wel yet op aerde
255. Dat mensche verghelijckt in weerga , en in waerde ?
Ist in den mensch_ niet al? Ist niet het proef-stuck Godes ?
En flickert niet in hem Gods vier ? 't verstant ? soo groots ?
Daer door de mensch heel naeckt , en wereloos gheschapen ,
't Woeste ghediert betoomt gheboren met den wapen?
260. Verzindt hy niet seght ghy , door zijn so cloeck vernuft
Vlotten beseylt , daer hy het onweer me verbluft?
En driest int diep des zees den Grooten God der Golven ?
Sal , roept ghy , dese lof des menschen zijn bedolven
Onder verghetelheyt ? liecht hy dan seght ghy stout ,
265. Die dan dat schepsel looft , wien toecomt 't aarts ghewout?
Dat sulcks de mensch is , sal ick nummer teghen spreken,
'K stae 't toe dat ghy zijt van Gods godheydt 't beste teecken ,
En dat voort al 't ghediert by u is bot en grof ,
Dan dat en is niet u , dan 't is uws scheppers lof ,
270. Toch weynich zijt ghy Mensch deses weldaets ghedachtich ,
Als blijckt aen rijckaert , die zich waent schier alles machtich ,
Siet sijn verwaent ghelaet , waer op of hy vertrout ?

254. I wel tijt.
255. II Dat een mensch.
259. I beroomt.
260. II seer kloeck.
261. II Beseylde vlotten.
271. I waent alles.
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EERSTE BEDRIJF. DERDE UYTCOMST.
Rijcke. Waerheyt. Wellust. Overdaet. Onnutte zorch.

Anders en quelt my niet dan dat ick wordt dus out ,
En dat mijn leden door de jaren so verstyven ,
275. Datse mijn jonghe wil na wensch niet meer gheryven
Ghelijckze deden in het bloeyenst van mijn ieucht.
Och mocht het lijf so langh als ziel de lusten heucht ,
G'heluckich waer ick dan en niet sout my ontberen ,
K woud dan den hemel voor dit leven niet begeeren.
280. waerh. Qualijck bedochte zot , wat laster spreeckt u mont ?
wellust. Hy spreeckt de waerheyt , want hy spreeckt zijns harten gront.
waerh. Zijn ware zondt spreeckt hy met woorden onghebonden,
Bekenden hy zijn schuit , met waer berou van zonden ,
Dan sprack hy waerheyt , maer nu hecht hy , want hy klaecht
285. Voor u zijn outheyt , die'm (so hy seyt) met onlust plaecht.
Plaechden die plaech de jeucht 'twas voor haer wel te wenschen,
Jonck zijnde , haeckten ghy niet meest met alle menschen
Na sulcken ouderdom als God u nu verleent ?
Rijke w. Watte vry-posticheyt , u onbedachtheyt meent,
290. Denck ick , datze nu spreeckt Leghens een haars ghelijcke ,
Daer ghy zijt naeckt en bloot , ick een scherlaken rijcke ,
Die 't porren node doocht van een gheringh persoon.
Overd. Eert dezes ouderdom die'm gheeft een grjjse kroon.
wellust. Ontziet zijn macht , so ghy niet acht zijn tal van jaren.
295. waerh. Aensienlijck maken hem noch schat noch gryse haren :
'K slacht niet den genen , die de rijcken om 't ghenot
Ontsien en vieren als haer zienelij cke Go dt ,
'K slacht niet den ghene die een oude om zijn grijsheyt
Meer achten als een jongh om eer en om zijn wijsheydt.
300. Noch hem , noch u zijn sleep , acht ick gheen eerens waert ,
Om dat ghy God'loos soeckt u hemel op der aerdt ,
272. I Tvveede uytcomst, II Derde Toneel.
272. II Rijcke wreck.
276. II int bloeyenst'.
281. II zijns herteen.
285. I , II Over u.
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En wenscht het Godelijck om 't hemelsche te derven ;
Grijsheyt , doots bode , zeyt dat ghy nu haest moet sterven ,
Want alle menschen zijn kind'ren des wisse doots ,
305. Dat moest ghy dencken , en sien op de goetheyt Goodts ,
Die u , gheluckich mensch , wtslach van tijt comt gheven ,
Tot de bekeeringh van dit onghereghelt leven ,
Dat ghy in wellust hebt soo zorchloos door ghebracht ,
Als brassen , woeckren , en onnutte rijckdoms pracht ,
310. Diens hongher niet en is met kosten te versaden,
Hoe rijck se'r dost en pronekt met wimpels van cieraden ,
Ontsiende mensch siet eens met welcke kosten ghy
onghemackelijck kleet , in ritselende zy ,
Daer in ghy dootlijck prangt 'tbeweghen van u rubben ;
315. Daer by , tot over 'thooft steeckt ghy in langhe lubben ;
Sulcks dat u neck die God u voechden tot gherijf ,
Wt seven lenden , u staet als een staeck so stijf.
Overd. Dat's nu zo de manier. Hoe wel ghy niet zijt waerdich
Dat men u antwoord' , ben ick nochtans soo goedt aerdich
320. Dat ick u vraghen moet waerom, en uyt wiens last ,
Ghy dese vryheyt pleecht , die toch u niet en past ?
waerhz. Ick weet ghy kent my niet , anders zoudt ghy wel mercken ,
Waerom ick koom , en wt wiens last , aen woort en wercken.
Ick koom van God , dat ghy niet wel ghelooft zo 'k gis ,
325. Want uws ghelijck , noch ghy en weet niet wat God is,
Dan waerom dat ick koom dat sal ick u wel segghen.
Zondaer, om u de zond salich te doen aflegghen.
wellust. Dit is de viesheyt selfs , die alle dingh zo juyst
En effen wil. Wy zijn met u hier niet verkuyst.
330. Dit's een bedaerder man ghecomen tot zijn jaren ,
Onnoodich ist dat ghy 't te laet hem comt verclaren.
Maer wat soud dese doen alst wel was nae u zin ?

315,
318.
321.
322.
324.
327.

II
II
II
II
II
II

tot d'ooren toe.
Dat's soo.
die u doch niet.
waarheyt (steeds aldus in II; nooit waerhz.)
Ick koom van Gode , dat ghy niet ghelooft,
om de sond'.
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itaerhz. God , weet ghy , schiep den mensch oprecht van aenbegin ,
Naeckt ende bloot , nochtans kond hem gheen onweer deeren.
335. So Goddelijck was hy dat hem de huyt de kleeren
Rijcklijck verstreckten , en dat duerden so langh, tot
Hy achtloos overtrad zijns scheppers goet ghebodt.
Doe maeckten hem de zoudt behoeftich , en ellendich ,
Dat hy tot schand en smaet van buyten most wtwendich
340. De bloote leden kleen Leghens het onweer koel ,
Daer van hy doen eerst kreegh een pynelijck ghevoel.
Let op den afkomst dan van costelijcke cleeden
Die ghy nu dus ghebruyckt in u lichtvaerdich-heden.
An ders verstrecktent niet Adam u Vader oudt ,
345. Als slechs een deck kleet , hem omwurpen voor de koudt ,
Dat hy ten hone droech , en tot een eeuwich teecken
Van zijn verdiende straf. Dies wordt het kleedt gheleken ,
0 , wulpsche Zondaer , by een schandelijcke strop ,
Die 'n vry ghelate dief om zijn verwesen krop
350. Smaed'lijck moet draghen , al de daghen van zijn leven
Die 'm wt ghenaden heeft de rechter weer ghegheven.
En ist niet sottelijck dat men die strop dan meent
Eerlijck te zijn van gout, van peerlen , en ghesteent ?
En mensch , terwijl ghy my durft stoutelijcken vraghen
355. Wat dese doen zoud' als hy deedt mijn wel behaghen,
Segh ick u dat , dat hy zijn schandelijcke cleedt ,
Niet houw' voor pronck , maer voor 't kenteecken van zijn leet ,

Ken-teecken van zijn zond , die 'm immers leedt moet welen.
Of anders heeft hy voor verdoemenis te vreesen.
360. Treckt aen een hayren zack of ander slecht ghewaet ,
Hout op van slempen , en vermindert groote staet ,
Neemt 'slijfs behoeften , en gheeft 'toverschot den armen ,
Dan ken God wt ghenaed sich uwers eerst erbarmen.
Rijke w. Ghy seght de waerheyt. wel wat dunct u doe 'ck het niet?

836. I versterckten.
344. II 't verstreckten anders niet u Vader, Adam oudt.
352. II datmen de strop.
356. II Ick seg u dit.
864. I Ghy segt de waerheyt Waerheyt.
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365. Gheef ick het niet al wech al dat der over schiet?
Overd. Voorseker. Want daer schiet ghemeenelijck niet over.
wellust. 't Bescheyt is te beleeft , antwoort haer vry wat grover.
Rijke iv. Betweester 'tschijnt ghy hebt een alewarich uur.
Wat dommicheyt is dit? Aenschout eens de natuur
370. Van 't vlieghende ghediert , daer wt ghy licht kent gissen
Dat ick seer weynich , of eer niet van 't mijns ken missen.
'Tis so met my ghelijck dese mijn goe ghespeel
Seer wel gheseyt heeft , dat's , 'kheb niet met al te veel.
Van al zijn pluymen mach een Zwan niet meer ontberen
375. Alst kleene vinckien doet van zijn seer weynich veren ,
Reden , want elck een heeft niet meer als zijn gherijf ,
De Zwan niet meerder na de grootte van zijn lijf
Alst cleene vinckien , laet u des niet wonder dencken
Dat ick niet sottelijck wil mijn behoefte schencken
380. Aen luye bedelaers , en lijden selfs ghebreck.
Overd. Dat's wel gheseyt mijn Heer. Wat dunckt u is hy gheck ?
Hoe staet de wijsheyt nu ? hebt ghy daer noch wat teghen ?
waerhz. Bescheyts ghenoech , 0 mensch zot zijt ghy wel te deghen.
Luystert nae my , en neemt mijn ware woorden aen ,
385. En let op 'tgheen dat ick u wijselijck koom raen.
Mijn segghen is niet dat , dat ghy u goedt en haven ,
Daer me 't God heeft belieft u rijck'lyck te begaven ,
Rondts om zoudt deelera , en behouden selver niet.
Gheens-zins , o neen : Maer hoort. Dit's dat u Godt ghebiedt ,
390. Dat ghy maer t'overschot Bout Christelijcken schencken
Dijn arme broeders , die ghy daer me moet bedencken.
Dan ghy , door wellust en door overdaet verleyt ,
Gheeft my waerschynelijck een loghen voor bescheyt ,
Om door ghelijckenis my so te doen ghelooven
395. Dat ghy niet over hebt. Overd. Och neen, 't komt al bekloven
Tot onsent om. Dus swijcht, ghy praet verlore praet.

374. II swaan.
876. II De reden zijn , om dat eick heeft maar.
377. II swaan.
884. II Hoort toch na my.
886. II niet dit.
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waerhz. So salt tot uwent zijn so laugh hy doet u raet ,
Maer wil hy nu mijn stem en onderwysingh hooren ,
Dan sal hy sien hoe dat tot zynent gaet verloren
400. So veel in overdaet aen kleedingh , dranck , en spijs ,
Kleynodie renteloos , na d'huydendaechsche wijs ,
Aen inboel , in zijn ruym onnoodighe ghebouwen ,
Daer med' hy twintich soud nootdruftich onderhouwen.
Doet dus , houdt selfs ghenoch , volcht niet u dertle lust ,
405. Doet aen den armen goet , so vint ghy 's zielen rust.
wellust. Laet u door sotte klap, van haer so niet verleyden ,
Dat ghy al levens lijfs sout van u goetgen scheyden ,
Ghy zijt hier in de stadt voor heerelijck bekent ,
En voor een man van macht , die daeghlijcks is ghewent
410. Met ons, zijn vrienden , blijd' , en leckerlijck te leven.
En sout ghy dan die staet door veel goets wech te gheven
Verminderen ? 't was slecht , en doet het nummermeer.
Overd. Ghy slecht-hooft , dese man staet in volcomen eer.
Soud hy ghewende staet so lichtelijck verminderen ?
415. Onnut. z. Neen hy. Hy deed' te kort , zijn selfs , en oock zijn kinderen ,
Sonen en dochters , die 'y immers zo garen hadt
Keurlijck besteet aen d'alderrijckste van de stadt.
wellust. Dat zout hem missen, Want wat zoudmen van hem kallen?
Dat hy beroyt was , en in arremoed vervallen :
420. Door sulck gherucht wort stracks een machtich man ontmand
Van eer , en wetenschap , want niemant heeft verstandt ,
Of eer , als rijcke lien , dus maeckt u niet af handich ,
So blijft ghy altemael , rijck , eerlijck , en verstandich.
Overd. Hy weet niet wat hy doet die 'm selfs wat doet te goet.
425. onnut. z. Schieter wat over 's jaers noyt schaden overvloet.
waerhz. Vervloeckte raetsluy , die den mensche so verharden
In alle zonden dat hy niet beweecht ken werden
Tot goet te doen , aen zijn arm even mensch bedroeft ,
Door dien sy overdaet min heeft alse behoeft
398. II na mijn.
401. II Kleijnodien. -- na huydensdaaghsche.

406. II boete klap.
429. II dien syn overdaet.

165
430. Ghy rijoke gierichaert , God heeft u 'tgoet ghegheven
Niet om alleen nae lust daer dartel van te leven.
Den Rentmeester zijt ghy van dese aertsche goen ,
Daer ghy ten jonghsten dach sult rekenschap af doen ,
Waer aen ze zijn besteet , en wort ghy dan bevonden
435. Een ontrou dienaer Gods die u hier heeft ghesonden
Om te besorghen , die , die ghyt onthout in noot ,
So sal hy straffen u met een verdiende doot ,
Als godloos hebbende der armen kas bestolen ,
Dus gheeft u aelmis hier , en ze sal nummer dolen.
440.0 rijcke gierichaert u hart is heel verstaelt,
Eer gaet een Kernel door een ooghe van een naelt ,
Zeyt Christus selver , eer een rijcke wort ontfanghen
In Godes wooningh daer de sal'ghe nae verlaughen.
Rijke w. Ist goet een gave Gods , en een gheluckich erf?
445. Waerom gheeft het God dan den mensche tot bederf?
waerh.. Neen onbescheyden dwaes beschuldicht niet de gaven ,
Noch God, dan u misbruyck van tijdelijcke haven ,
Ghebruyckt de gaven wel , en valt dan op u knien ,
Smeerkt God met waer beken van zond' , en 'isal gheschien
450. Dat Gods ghenade u ghewislijck sal ghewarden ,
Dan toch ghy most in boet en in berou volharden.
Rijke w. Een wijs man staet zijn huys in alle dinghen voor ,
En dat ben ick , daer gaet tot onsent niet te loor.
Ick let op alle dingh , 'khou boeck van alle saken ;
455. Sulcks dat ick van my staet ken juyste gissingh maken:
'k Weet wat ick 's jaers behoef, en wat ick 'sjaers ontfang.
En andre goet te doen , heb ick ghedaen so lang ,
Dat ghy my nu dat eerst te spade comt vermanen.
'Ken ben gheen vreck , of ghy en andren my dat wanen.
460. Overd. Neen hy , al dit ghesnor hout hy en 'tleefter by ,
Muysikers , speelluy licht, die staech zijn an zijn zy ,
Snyders , die 'y 't eene pack aen 't andere laet maken ,
Kramers , en winckeliers van kostlijck zijde laken ,
Hofmeesters , kocks , kocks knechs en backers van banket ,

459. II Ick ben.
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465. En alderley gheback dat men op tafel zet ,
Als toerten , taerten , vlaen , en leckere pasteyen ,
Panlickers , kakelaers, die'm met een praetgen peyen,
Schilders en Juweliers , Wijnkoopers , perfumeurs ,
Sno paerde tuyschers oock , stalmeesters en piceurs ,
470. Ontallelicke veel van noch meer andre doren ,
Als Retrosijns , berbiers , quacksalvers en doctoren ,
Die 'y zijn ghesontheyt an besteet het by den hoop ,
Een stuck van achten 's jaers dats tamelijck goe koop.
En denckt dan noch eens om der Vrouwen zindlijckheden ,
475. Die soo veel ghelts aen doeck en kabinet besteden :
En hebben sulcken hoope spinsters aen haer snoer ,
Schoon maecksters , Neysters , die nummer zijn van de vloer.
waerh. Dat hy so veel onnut verguist , dat is wel deerlijck.
wellust. Dat moet hy doen soeckt hy den naem van rijck en eerlijck
480. Te houden in een stadt daer 't al de rijckdom doet.
Onnu. z. Benevens dat , sach hy noch garen dat zijn goet
Jaerlicks verbeterde , met wat vasts aen te koopen.
Het ghelt is losse waer , men weet niet koet ken loopen ,
Want wy beleven een veranderlijcke tijt.
485. 't Gherucht van ooreloch Gomt vast van wijdt en zijt ,

Men weet , so langh men leeft , niet wat ons sal ontmoeten.
Dan lijdt hy schaedt ter zee , dan crijcht hy banckeroeten.
Hy raeckt wel wt zijn goet al gheeft hy 't juyst niet wech.
Rijke w. 't Is inde werelt niet ghelijck alst eertijts plech.
490. Wil ick wat gheven 'kheb selfs wel beroyde neven :
Dan neen. Wat weet ick oock hoe langh ick noch mach leven.
Men sorchde noyt te veer , Ick schick my nae den tijdt,
Niemant gheeft my , Ick gheef oock niemant niet een mijt.
waerh. 'k Berisp niet meer u dis en costelijcke kleden ,
495. V singhen en springhen , en u meer lichtvaerdicheden ,
Terwijl ick u daer van eenmael wel heb bestraft.

474. II sinlijckeden.
488. I By raeckt wt.
495. II en u lichtvaardicheden.
496. II Dewijl ick.
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Ghy oude grijsaert die met een been gaet int graft ,
Wat mach onnutte zorch in dese tijt u quellen?
'Klaet jaren , daghen steen , u uren syn te tellen ,
500. Die moghelijcke zijn veel minder als ghy gist ,
Gaert ghy noch schatten in u bomeloose kist?
Daer ghy niet weet of ghy beleven sult den morghen ?
Laet na dat vleeselijck , u ziel wilt nu besorghen ,
Stelt dat niet langher uyt , 't is tijt , en over tijt
505. Dat ghy u maeckt al dees onnutte zorghe quijt,
Daer ghy dijn hart en sin so diep in gaet bedelven.
Hebt ghy dus langh gheleeft ? Kent ghy noch niet u selven?
Ick wilt u leeren dan wat ghy zijt voor een dingh.
Een mensch die 'tleven maer te leen van God ontfingh.
510. Sterflijck zijt ghy , niet dan een vreemdelingh op aerden ,
Daer niemant boven zijn ghesette tijt verjaerden.
Komende gaet ghy voort , en nadert weer den schoot
Ws moeders , vraecht ghy wie ? het is de wisse doot.
Is die dan niet wel sot die 'teynde van zijn weghen
515. Noch met een volle beurs , om teerghelt is verleghen ,
Ghelijck als ghy , o mensch , hoe comt ghy toch soo gheck ?
Ghy zijt schier 'thuys 'g en hebt gheen teer-ghelt meer ghebreck.
wellust. So doende sal voor eerst 'trach voor u mout niet wassen.
Overd. Dit zijn de luy niet die veel op u preke passen.
520. Onnu. z. Dat doet ze revelkalt , se praet gansch gheen bescheyt.
Seght my daer wat van nae. R. Ick weet niet watse seyt.
waerh. Godloose spotters hebt ghy ooren om te hooren ,
Laet dan my onderrecht niet vruchtloos gaen verloren.
Gheeft aelmis segh ick noch , en wend u tot den Heer ,
525. onnut. z. Ghy snijt bre riemen uyt een ander man zijn leer.
Is u aent gheven van den aelmis so gheleghen
Gheeft vry so veel ghy wilt , wy hebbender niet Leghen ,
En laet ons onghequelt , maeckt u van hier oock rasch.
Die gheven wil , die gheef, 'tkomt ons noch niet te pas.

497. I graf.
499. II uren soudy te ll en.
512. II Aankomend gaat.
523. II min onderrecht.
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530. Dat's ty ghenoch wanneer wij legghen op ons sterven.
waerhz. Ghenae moet ghy dan met den moordenaer verwerven.
Gaet heen bekeert u noch , en brenght u gaven an ,
En ick gae midler tijt tot den ghemeenen man.

TVVEEDE BEDRIJF. EERSTE VVTKOMST.
Gem. M. Men zeyt het leghe paert gaet inde Vetste Klaver
535. En dat het minste werckt dat eet de meeste haver ,
Dat wordt ick wel ghewaer terwijl ick ben int werck
Tot Griet het Hoender-wijf bij Sinte Pieters Kerck.
Wat mest dat Wijf al goedts van Hoendren en Kapoenen ?
Van Quartels , Duyven , en van Pauwen en Kalkoenen ,
540. En noch meer goets dat voor Jan rap noch voor zijn Maet
Denck ick wel niet en is , maer voor de Luy van staet
En voor de rijckdom , en voor Juffers en Monseuren ,
Een Wijf betaelden stracks voor twie maer van die leuren
Een moye Daelder , en 'kwed ickse wel alien
545. Als icker maer toe zat soud' schillen van den bien ,
En vraghen noch na mier. Goe luy wat sel ick segghen ?
De tijdt is kostelijck , die 't daer op aen wil legghen ,
Maeckt sich in korten tijt eens Ridders goedt ontbruyck
Ist niet al even eens waer men mee vult den buyck ,
550. Alst eetbaer eten is ? hongher is te versaden
Met slechte noodruft , wellust met gheen overdaden.
Docht ick dat leckerny soo groot was van ghewelt
Dat sy den spaer 'ghen maeckt ruym-schuttel met haer ghelt,
Brabanders past het , maer gheen goonse Amsterdammers ,
555. Elck klaecht van duert , dit maeckt de duere tijdt vol jammers ,
Dat segh ick altemet teugen Griet , dan zeytse je bint maer een bloet en
een suffer ,
Eergisteren doen ick doende was aent Hoender-hock , quamer een Brabandtsche Juffer ,

533. II. Eerste Toneel.
548. II een Ridders goedt.
549. II evenliens.
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Die weetse die vley te geven noch iens dat, tis te wonder hoeset weet te doen.
Juffertje zeyse wat selie nou hebben, een paer Duyfgens of een jong Capoen?
560. Ke ni en Grietge sese hoe en hede gi-en Patrysen of Quackels voor ons lien,
Mey-ne Man is de Capuenders soe mue geien , hy en begeertse op de
Tafel nie te ghesien ,
Wil ick-je eens deur strijcken , docht ick , jou recht leckere vodd.
Doch 'kverbeetmen noch , maer ick swol ommen kop als een podd.
Immers Griet hadse niet , maer se haeldese strack tot haer macker.
565. Daer hadiet weer an Grietgen geftse men nie , en sey-nse nie lacker
Me denck s' al wae rieken , mit roockseze voor haer gat ,
Doe borst ick wt , en ick zeyd die jou oock eens roock daar je op sat
Ick denck 't souwer ruycken , onghelijck Mosscheljaet
Maer wattenen onbelefden Fiel sese soe. Jesu , wattenen kout tegen lien
van staet ,
570. En Griet begon as kacx mit een bedaertheyt op me te kyven ,
Siet deuse raffelbeck seyse , hoe de vent , ie soudt ie werck doen en wat
bedryven ,
Wat hebje te staen luysteren , en gapen de luy de woorden uyt de mongt,
En se miendender niet ien , en so streecseme by gut deur as een hoogt.
So knap had de Juffer haer hielen niet elicht , of se lachten over luyt
575. En se seyde hoe eerdich binje ooc , in hoe volmondich spreek 'ien ding uyt,
Al kijf ick op jou sayde de meer , dat doe ic om de leus , of ick verloor mijn
neringh
Hoorje dat wel, gae ieider maer me deur , en onthout dat voor een leeringh,
Je had daer de rechte Moer daert wel aen besteet is ,
Ofse van grote dinghen spreeckt , en ofse costelijcke cleet is ,
580. 't Netter niet te beduyen , ofse schoon als een Bruyt brompt,
Haer Man is maer een Makelaer , en aster al op uyt compt ,
So het 's al 2. mael banckerot eweest , toch dats de benier ,
Dat die Luy miest slempen en maken alle daeghs Boet cier
-

558.
560.
562.
563.
571.
577.
581.

II de vley. — 't is wongder.
II sese zoe.
II jou rechte.
II ommen hooft.
II roffelbeck.
II deur , onthout.
II is makelaar.

170
Sen hebben noch goet noch eer te verliezen , se leven sonder sorch
585. Se hardent so lang asse geloof hebben en asset tonnen krygen te borch,
Se lorsent , se Oorsent , 'tis een arch goet , daer wijt strijcken raken sy wel
voort ,
Maer wy blyvender weer wel as sy haer gat moeten vegen ande poort.
God segen ongs wat isser rechte voort op straet oock al gherommels
Van Enghelsche Gogelaers en daar compt de Lotery met trompetten en
trommels ,
590. Om mijn , en mijns gelijcken 't geit te lockers uit de beurs ,
Maar 'twas beter datse ginghen en haeldent tot de rijcke Monseurs ,
Diet so overvloedich hebben , en soo onnut alle daechs verteeren.
Och Heer ! uyt de gemeene Man wat halen , die mach niet ontbeeren ,
Sie daer Willem Jansz. Vet-schoe , die draecht de Lotery
595. En het een out Mannetgen , met een out vijfgen ansen zy ,
Se daer me sellen de Trommels en Trompetten beginnen
'k Moet oock eens luysteren waiter met inleggen wel is te winnen.

TVVEEDE BEDRIJF. TVVEEDE VVTKOMST.
Eersucht. Eyghen-baet. Ghemeene-man. Waerheydt.
Ghy grootera die na eer door veel inlegghens poocht ,
Leght in soo veel als ghy , en meer als ghy vermoocht,
600. Aen dese wilt u rijcke giften nu besteden,
Ick sal niet laten dan , u miltheydt te verbreden.
Eygen B. Ghemeene Man die niet na eersuchts naera en staet ,
Leght in om mynent wil , dat is om eyghen baet ,
Slechs met een schellingh wint ghy vierthien hondert Gulden.
605. Gem. M. Dat klemt , ick was daer mee rijck en uyt al mijn schulden.
Vvaerhz. Beclachelijcke saeck. Laet u de wil van Godt
Veel meerder gelden als u eyghen zelfs ghenodt ,
Begeerelijcke Mensch verstaet de saeck te deghen ,
Laet eyghen baet u niet soo- zottelijck beweghen,
586. II. daar wy 't strijcken.
595. II En het magere honger , en slordighe kommer aan zijn zy.
596. II Siet daar mee.
597. II Tvveede Toneel.
608. I Begeereiijck.
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610. Verneemt daer eerst wel na wat dat dit spel beduydt.
Gem. M. Dat weet ick wel , wie sout mijn klaerder legghen uyt
Als dese heeft ghedaen ? 'kverstae seer wel zijn segghen.
waerh. 'Gen doet. Ick wilt u noch te rechten wt gaen legghen ,
Terwijl ghy vande saeck verstaet het alderminst.
615. Is dat u meening niet , u ghelt alleen om winst
Hier te besteden nae den aert van alle menschen ,
Soo seer begeerlij ck ? dat 's oock u wil en wenschen,
En dat uw 't hoochste lot soud worden 'thuys ghebrocht ?
Gem. 1W. 'Kleyden voorwaer niet in dat ick dat niet en docht.
620. waerh. 't Is wel een mis- verstant. Daer moet ghy niet op gissen
Want neffens uw , dat noch veel duysenden sal missen.
Gem. M. Seker 'tis goet dat ick dat van te voren weet.
'Khoor wel mijn ghelt was hier dan nieste wel besteet.
waerhz. Als ghy door eyghen baet alleen beweecht sout wesen ,
625. Gheeft ghyt voor u niet wel , maer lijckwel , wel voor desera.
Dus vat mijn woorden wel en doet al dat ghy meucht.
So soeckt ghy salicheyt en doet den armen vreucht.
Wort toch tot weldoen niet door hoop van loon ghedreven ,
Maer door de deucht , die raedt tot mildt en recklijck gheven.
630. Gem. M. Gheven ? maer seght my toch hoe veel , waerom , ende wien?
Vvaerhz. 't Ovrich , om Godes wil , den armen ouden lien.
Gem. M. Ghy raet my wijselijck en nae mijn welbehaghen ,
'Kond ick het doen 'kvoldeed u antwoort op mijn vraghen.
Dit was mijn eerste vraech. Gheven seyt my hoe veel ?
635. 't Bescheyden antwoort is u overighe deel.
Ick vraechden oock waerom , om niets onnut te spillen ,
Ghy raedt my Christelijck, en seght om Godes willen.
Ten lesten seyd ick , sal ick gheven , seght aen wien?
Ghy wij st my salich tot den armen oude lien.
640. In alles deed 'k u raet , waert maer in mijn vermoghen.
waerhz. Dat is het , hebt ghy maer een Christelijck me-doghen.

621.
623.
630.
631.
639.

I veel duysent.
II dan hier.
II en wien.
II de ware arme lien.
II de ware arme lien.
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Gem. M. So doe'ck , ick ben om haer ellendicheyt bedroeft.
waerhz. Betoont dat , gheeft haer uws , dat ghy niet en behoeft ,
Dat 's herten liefd en troost , dit 's met den mond beminnen.
645. Gem. M. Daeghlijcks moet ick mijn kost gaen met mijn handen winnen ,
En wat ick win is tot behoeftich onderhout
Van wijf en kind'ren. Daer comt een Winter kout ,
'K moet wt sien om de turf , - en brant hout om te branden ,
En daer benevens is de slach-tijt oock op handen ,
650..Ick moet mijn huys voorsien dat daer niet sy ghebreck ,
Van zoute visch , van gort , van erten , vleysch en speck.
Ick heb so veel te doen als mast en kiel mach lijen.
'Tis wonder , segh ick u , dat wy nog wat bedijen.
waerhz. 'k Gheloof al dat ghy seght , maer wilt ghy met ghedult
655. My hooren , ghy sult sien , dat dat comt by uw schuit ,
Niet by behoefticheyt , dien ghy de schuit wilt gheven.
Hoort my dit is u' aert en quade ghewoont van leven ,
Sondachs wanneer ghy most des Heeren Heylghe Woort
Aenhooren , gaet ghy met u Lag'noots nyt de Poort ,
660. Ghy vaert en rijt te bier met Waghens en met Schuyten,
En hart het inden Kroech , tot op het leste sluyten !
Dan comt ghy droncken in, al reghel rolleut aen,
En kruyst de straet , soo zeer is 't lichaem overlaen,
Door 't gulsighe gheguelp van half en volle kannen.
665. Gem. M. Wat soudmen doen ? de booch staet altijt niet ghespannen:

waerhz. Dat 's waer , ick en misgun u oock gheheel gheen lust.
Wat is een ambachts man toch waerders als de rust ,
Als hy zes daghen langh is afgheslooft van wercken ?
Soeckt dan u lust de rust in Godes ware Kercken ,
670. Daer in ghy met ghemack u heyl onkostelijck leert,
In plaets vant droncke lach, daer kost'lijck wordt verteert
Ghelt , en ghezontheyt beyt. Dat ghy dit kond bedencken ,

643. II haar dan dat.
647. I en kint.
657. II dus is. — I n' aert.
659. II laag 'noots.
662. II en reghel-rollend'.
669. II u lust en rust.
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En doen , ghy zoudt u Siel , en Lichaem dus niet krencken ,
Maer wenen tot u plicht steeds even frisch ghestelt ,
675. En hebben nevens dat , de beurs voorsien van ghelt ,
Daer nu de Sondach voort den Maendach maeckt onlustich.
De leden zijn vermoeyt, de zinnen zijn onrustich ,
Men is van onghemack en zwelghen onghezont.
Armoet. Dan zoetkt men 'sanderdachs 'thayr van den selfden hont,
680. Ghelijck ghy spotswijs dat elkandere komt raden ,
En stuwt malcander voort , in quaet en overdaden.
Ouderd. Noch zijnder andren zoo verslinghert op den dronck ,
Dat ze die wijdt en zijd gaen zoecken ver van honck ,
Daer 's en duyt beter koop aent biertge kennen raken !
685. D'een tijdt in Waterlandt en d'ander tot Iaep kaken ,
De derde smockelt het en haelt het in ter sluyck ,
En dat hiet zuynicheyt , dan 'tis een quaet ghebruyck ,
Vry wat ghemeen , hoe wel men 't niet behoort te veelen.
waerhz. Dats waer , 'tis inder daedt des Heeren recht besteelen
690. Gheset op Lijf-tocht , als op 't slacht ghelt , bier en wijn.
Geeft Gode Godes , en gheeft oock den Heere 'tzijn ,
Dat leert u Christus , als de Christenen wel weten ,
Des ghy 0 Mensch , wilt ghy waerdich een Christen heten ,
Bewijst dan dat ghy 't zijt , komt sijn gheboden na ,
695. En doet uw Rechter (dats u aerdtsche Godt) gheen scha.
Ouderd. Noch isser onder haer een slach van droncken vellen
Die 't op de zuynicheyt, als kacx aen willen stellen ,

Die voeghen haer by tijts tot zulck een waert in 't lach ,
Daer ze bekent zijn , en pal sitten al den dach ,
700. En die daer 'tmeeste zuypt heeft beste koop van allen ,
Want die de leste comt is even diep vervallen ,
Als d' aldereerste , in de schulde van de Waert ,

679. II het woord Armoet ontbreekt.
681. II tot quaet.
692. II leert ons.
onder ons.
696. II Gem. Ø.
697. II suymicheyd.

698. I naert.
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Sulex dat de geulpaert meent dat hy vry wat bespaert
Als hy op kosten van veel andere weet te vullen,
705. Zijn holle diepe zack met menichte van pullen ,
En als de Waert den man een vaen eyscht voor zijn kop ,
Heeft by een kinetgen voor zeker in zijn rop.
Want van een vaen vijf, ses , en wort by niet beschoncken ,
Heeft dan de Man zijn buyck niet goe koop volghedroncken?
710. Ick weet daer of , 'kwas me wel eertijts in dat gilt,
't Is niet te schatten wat Ghemeene Man verspilt.
waerhz. Ick hoor soo veel dat ick my uwer doens verwonder.
Gem. M. Menschen zijn allerley , sulck volck loopter onder.
Ouderd. Als ghy een kroon verteert , worter noch een versuymt.
715. waerhz. En hebt ghy dan nog niet? My dunckt ghy hebt de ruymt.
Gem. M. 't Ghebreck is grof en groot , ick wilt niet teghen spreken ,
Elck heeft ghebreken , en ick heb oock mijn ghebreken.
Vvaerhz. 'k Verbly my dat ghy noch komt tot beken van schult.
De Rijckaert die daer blinckt van silver en vergult ,
720. En deed' dat noyt , ick vind' by dees en zijns ghelijcken ,
Veel beter schick van luy als by de trotse rijcken.
Terwijl ghy schuldich mensch uw' schulden noch belijdt ,
Die meest bestaen in dronck en in versuym van tijt ,
Zijt nuchteren en vroet , en wilt u daghen recken ;
725. Let dan of u ghewin niet verder en sal strecken

Als 't schat der Rijcken en haer licht verkreghen erf ,
Daer opze luyen , en 'tstreckt haer tot groot bederf.
Toch ghy , zijt ghy ghesint tot voort-aen dus te leven ,
Soo moet ghy dies te meer den ouden Mannen gheven ,
730. En dencken dese Luy bewarent ghelt voor my ;
Want leef ick lang , ick mach toch 't Goods-huys niet voorby.
Ouderd. Dat is de waerheyt ; want ick in mijn jonghe jaren
Nam me mijn tijdt niet waer , noch kon mijn ghelt bewaren.
703. II gulpert.
707. II een kinnetjen.
708. II ses , wordt dat volck niet.
709. II Heeft bier-laars dan.
714. II Het woord Ouderd. ontbreekt. -- Als iok een kroon verteer.
729. II den armen mensche.
732. II Kommer.
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Daerom mijn orient , was ick een bed'laer eer ick 't wist.
735. Soo sal 't oock u gaen ist dat ghy dees' Lijdt vergist.
Armoet. Och vrient , siet voor u , wilt u sober nu gheneren ;
Op dat ghy selfs wat hebt , oudt zijnde, te verteren.
Doet niet als ick deed' in mijn wulpsche jonghe jeucht ,
Doe'ck anders niet en socht dan ydelheyt en vreucht.
740. k'En docht nae ouderdom , noch arremoede klachtig ,
(Siet my vry an) dees ick nu beyde ben deelachtich.
Soud erghens wat te doen gheweest zijn sonder mijn ?
Dat wasser ver af , 'tspel scheen niet volmaeckt te zijn.
Ken docht nae gheen verdriet , 'k was gans gaer onbekommert ,
745. Had ick gheen geit , ick brocht mijn kleeren in de Lommert,
Ick most de Sondach me vieren van s' morghens tot
Den nacht , na misbruycks wil , niet na de wil van Godt.
Dan God die plaechden my , en deed my wel haest swichten.
Danck sy den Luyden nu die my dit Goods-huys stichten ,
750. Wilt me beweghen door der arremen ghekarm.
waerh. 't Quaetst' dat de mensch beleeft is oudt te zijn en arm ,
Hoedt u dan voor die vloeck door een ghematicht leven.
Gem. M. Dat wil ick doen , en haer mijn overschot noch gheven ;
Ick docht heel weynich dat ick noch wat over hadt ,
755. En ghy ontsluyt my hier een rijck verborghen schat :
Dat's spaersaemheyt , en tijt aen arbeyt wei besteden ,
Terwijl ick (danck sy God) heb mijn ghesonde leden.
Ouderd. Niet roudt my meer dan dat ick heb mijn fijt versloft ,
Noyt wrocht ick volle weeck , ick noemden 'tleste schoft,
760. 't Vervloeckte schoft , 'ken was tot wercken niet gheneghen :
En nu ick wil , komt het mijn outheyt ongheleghen.
waerhz. Merckt ghy nu de waerom 'tzijn Ouderdom misgaet ?

735. II sal 't u oock.
736. II Hongher.
738. II jonge wulpsche jeucht.
742. II zijn gheweest.
754. II Ick docht seer weynich.
758. II Kommer.
759. I Noy. -- II Ick wrocht noyt.
760. II Vervloeckte schoft.
762. II Merckt ghy nu wel waarom 't de luyden dick misgaat ?
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Gem. M. Jae'ck , in zijn jeucht deed hy quaedt met voorbedachten raet.
Ouderd. Och jae , dat deed ick, en soo doen noch soo veel wulpen,
765. Die'r laten voorstaen datze niet en zijn ghehulpen;
Soo langze met de maets niet komen op de rul ,
Of raken aen een Wijf sonder eenich belul ,
Niet overlegghende , wat sullen wy beginnen ,
Omt huysghesin de kost met eeren voor te winnen?
770. Het isser ver van daen , men denckt hoe kent oock quaer ,
Als Huys-sitte Vaer hier komt nog een bedurven paer.
Armoet. Weet ick het niet dat zijt pleyn daer op aen gaen legghen P
Hoe dickwils heb ick haer dat selver hooren segghen ,
En dat de aelmis is haers Ouders eyghen erf.
775. waerhz. Der Rijcken miltheyt is den quaden een bederf.
Ouderd. - -Alst doet , ze zijn altijt van sinnen even lustich :
Maer is men dan met kijndt , of wortmen sieck of suchtich
Dan spreeckt men 'tGasthuys an , daer loost men dan zijn pack ;
Daer wort men dan voort luy , en went soo tot ghemack
780. Datmer nauw met ghewelt weer wt en is te scheuren.
Daer is wel een waerom , dit sien wy daer ghebeuren ,
Dat , leyter 't Wijf , de Man heeft kost noch dranck ghebreck.
Wat dunckt u , warense niet wel puur-steken geck
Dat se gaen souden en een ander plaets in ruymen ?
785. Ze zijnder wel , ze sellen 't buys niet veel versuymen.
'k Seg dat maer spots-wijs , want 'k weet dat God dat eerbiet.

waerhz. Hy sondicht die den aelmis qualijcke geniet.
in alle Staten zijn misbruycken en ghebreken :
De onbeschaemde blijft in arremoe niet steken.
790. Gem. M. Dit is het segghen van den onbeschaemden mensch ,
Ick heb hier inde stadt volcomelijck mijn wensch ;
Soo lang ick leef en mach my niet met allen hinderen ,
En sterf ick dan beroyt het Wees-huis voet mijn kinderen.

763. II Ja ick , in haar jeucht doen sy 't quaat.
764. II Kommer.
765. II duncken.
771. II Het woord Hongher staat voor dezen regel.
772. II Het woord Armoet ontbreekt.
776. II Kommer.
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Ick zorgh des Winters noch voor brandt noch onderhout ,
795. Daer voor is het Cantoor der Huys-sitte ghebout.
En word ick sieck , ick ken seer licht int Gasthuys comen :
En leef ick lang 'k word int ouw' Mannen-huys ghenomen.
Dus heeft hy 't al wat hy zijn leven langh behoeft.
Ouderd. Noch waert hier inde stadt noch olicker gheboeft ,
800. Die'r met de bedel-zack soo weten te gheneren
Datze daer leech op gaen , en niet doen dan ze teren ,
En smeren alle daech , vant ghene sy met list
Velen ontrogg'len , want d'een op den aer niet gist.
Dus doenze , wantze gheen moy weer en kennen spelen ,
805. Opt gheen dat 's Winters daechs de Huys-sitten hun delen ,
Begheven sy hun oock in de Ghemeente Goods ,
Die nae gheleghentheyt , en nae vereysch des noots
Een milde gifte geeft , om dat ze'r eerlijck souden
Daer met als Christenen soo sober onderhouden ,
810. Ghelijckt hun kleyne staet in arremoede voecht.
Maer 'tolicke ghespuys (dat niet en is vernoecht
En wilde dat-men 't al om harent wille spilden)
Voecht haer noch nevens dat in tweederleye gilden ,
Daerze van trecken 'sweecks een ongherechtich deel ,
815. 't Zy dan hoedanich 'tis , hoe luttel of hoe veel.
Ze raken op den hoop door schoon en may te praten
Int eene Vendel oft het aer van de soldaten.
Dan soeckt men meer , men seyt de Man het gansch gheen macht,
Hy is gansch onbequaem , ontslaet hem van de wacht.
820. Dus worden sy bevrijt van andere Burghers boeten ,
En als ment Volck beziet , zijnt maer een hoope Knoeten ,
Wt Eyderste van daen , en Burghers die te met
Voor vond'ling aen de Camper Steygher zijn gheset.
Die t'Amsterdam maer op een stroo-wis komen dryven ,
825. Of die niet langher in haer Lant en mochten blyven ,
En dat om de Schriftuer die daer staet aen de vandt.
waerhz. Nu oude Vader , nu dit is een mis-verstandt.

799 II Honqher. -- II al olicker.
802. II En teeren.
816. II moy en schoon.
12
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Pis lijcke veel waer dat de Luyden zijn gheboren
Als ze maer deuchlijck zijn , en wel doen na behooren :
830. Den vromen vreemdelingh , al heeft hy goed noch Schat
Is beter dan een onvroom Burgher van de Stadt ,
Al was hy schoon van rijck , en over oude struycken ,
Men ziet niet op de mans , maer op des mans misbruycken ,
Die grof en groot zijn bey , by rijck en by ghemeen ,
835. En by den Armen is het misbruyck oock niet kleen.
Want al die dinghen die ghy my hier gaet vertellen
En doen gheen rijcke Luy , maer sobre ghesellen ,
Ghelijck ick van u hoor en hier ter stede zie.
Ick vind het spreeck-woordt waer , dat ons dus zeydt dat die
840. Den Armen goedt sal doen , dienter ver af te veesen.
Dan de ghemeene man moet daerom nu niet vreesen :
En af-keer kryghen om sijn giften te besteen
Aen die , die'r brachten door reuck'loosheyt int gheØeen ,
Gheeft het om Godes wil , en om u selver eerder
845. Gherustheyt aen te doen , de gift versterckt veel meerder
Den ghever , als se dien , dien men de gifte gheeft ,
Het blijft by Gode , daer de weldaet eeuwich leeft
En die der t' zijader tijdt belooningh voor zal gheven
En dunckt , dat dien ghy 't gheeft , zo laugh zal blyven leven ,
850. Als d' e ene steen zal op den anderen blyven staen
Ja so laugh tot dat aerd' , en Hemel sal vergaen ,
Dat is , daer sal in eeuw gheen arremoe ghebreecken ,
Ghelijck wy Christus selfs daer dus van hooren spreecken.
Mijn hebt ghy stadich niet , maer den arremen al'tijt.
855. Gem. M. 'k Voel lijcke wel in my , inwendich noch een strijdt
Tusschen de rechte liefd' die ghy my wel wout leeren ,
En tusschen eyghen baet , die 'k niet ken van my keeren.
waerh. Ick loof u 't Hemel rijck , en zalicheyt by Godt.
Eggen B. En ick beloof u weer het alderhoochste Lot :
860. Wat dunckt u , sal u dat niet wel soo wel vermaken ?
Gem. M. Het staet my beyd' wel aen, kond' icker aen gheraecken,
829. II deuchdich.

846. II als dien.
847. II by God.
856. I die ghy wel.
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Want niemandt is een Mensch' om 't maecksel van sijn leden
920. Sonder de wetenschap , en oordelijcke reden ,
Die door opvoedingh , en ghewoont , van langher handt
Van treffelijcke Luy , wordt in de jeucht gheplant ,
En dat is oorsaeck oock , dat wy sijn kloecke Gheesten ,
En dat 't slecht Volck , verscheelt maer int fatsoen de Beesten.
925. Dies draecht een Wijs Man licht , haer plompheydt met ghedult ,
Want datse grof zijn , komt niet by haer eyghen schuit :
Maer by de botheyt van haer ouders die haer leerera ,
Want 'tgaet daer even me , ghelijck als met 't bootseeren ,
Twee Meesters maecken uyt even veel kleys een beelt.
930. Maer siet eens wat het een by 't ander al verscheelt ,
't Komt niet by 't Potaert , dat 'teen lomp is , 'tander aerdich ,
Dat 'tene niet en ghelt , en 'tander veel is waerdich ,
Maer by de maeckers die elck anderen in kunst
Te boven gaen niet in der oordelaren gunst.
935. Even soo gaet het oock in Steden en in Landen
Daer in 't opvoeden zijn de Meesters alderhanden ,
Dan d'alderbeste zijn luyden van groote staet
Wel treffelijcke rijck , van goet beleyt en raet ,
Ghelijck mijn Ouders , afghekomen van de goeden ,
940. Die my dus gracelijck op hebben laten voeden ,
Dat alle Menschen hun verwond'ren aisse mijn
Aenschouwen , segghende kent al in een man zijn ?
Gheleertheydt , en verstande , en rijckdom overvloedich?
Daer by ghesondt , en als een Jonghelingh soo moedich?
945. Tis waer dat my de lust van 't dansen wel vergaet ,
Van hipp'len , springhen , dat d'ouden niet wel en staet ,
Waer me dat ick my troost , nu my mijn swacke bienen ,
Na jonghe j
ghebruyck , daer in niet willen dienen ,
Dat is een kleene saeck , mijn vrolijck hart en tough ,
950. Daer in ick my verheuch , blijft altijdt even jongh.
Ick en ghewen my niet tot alewarich grimmen
Als ander oude Luy , die jaer op jaer verslimmen ,

920. II en oordeel-rijcke reden.
935. II steden ende landen.
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Int knorren , gnorren , en -dat duert een heelen dach ,.
Dus komt het dat de jeucht by haer niet dueren mach,
955. Daer Leghens wil die staech in mijn gheselschap wesen.
Is dat niet beter dat een oudt man wordt ghepresen?
Dan datmen van hem seydt het is een dwarsen bloei ,
En rechte gierichaert die niemant goet en doet?
Voor my , ick en sal oock niet veel onnuttelijck gheven ,
960. Maer ick begheer van 't mijns wellustelijck te leven.
Ick doe mijn selven goet , ick zoeck ghenaack en rust.
Ick doe al wat ick wil , ick leef al na mijn lust.
Vvell. Gheluckich Mensch , soo langh ghy my bemint van herten
Sal u u ouderdom in eeuwicheyt niet smerten ,
965. Daerom omhalst my vry , en grift my op u ziel ,
Niet sal u quetsen dan , hoe scherp de saeck gheviel.
Overd. Al wat mijn Speelnoot zeydt is seecker en ghewis !
Vergheet my midler tijdt , noch t'huys , noch op den Dis ,
Al wat tot pracht ghedijt dat sal ick u doen maken ,
970. Ghy sult door my aen alle leckerny gheraken.
Ick sal u troetelen en voeden na u wensch.
Rijc. Vv. Ghy zijt my al mijn lust , en ghy mijns herten wensch ,
Verlaet ghy my niet , ick sal nummer u verlaten.
Ghy zijt mijns zielen lust , met vrolijck doen en praten ,
975. Ghy doet my welich huys en leven goet gherijf.
Onnut. z. Ick volch den ouderdom ghelijck de schadu 'tlijf ,
Ghy sult my nummermeer ballinck uws hart's verclaren.
Rijcke w. Ghy sult de sleutel van mijn isre kist bewaren ,
Daer in mijn hert en sin ghesloten is 0 Vrou ,
980. Deze twee doen mijn vreucht , en ghy zijt my ghetrou ,
Doet ghy my alle lust : en laet ghy alles halen
Wat tot mijn grootheydt streckt , en sy salt al betalen ,
Wat dunckt ti ben ick niet u toeghedaenste vriendt ?
wellust. Ja ghy , maer hebben wijt aen u niet wel verdiende ,
962.
963.
975.
977.
978.

I Deze regel ontbreekt.
I Vveld. -- II Y Vellust.
II doet mijn.
I sult my nummer.
I De woorden Rijcke
ontbreken.
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985. Met soo veel heerlijckheydts en vreuchde te bedryven?
Mike w. So laugh ick leef zult ghy daerom oock by my blyven.
Rolla wat hoor ick? siet wat Voick daer ginder staet.
wellust. 't Zijn van u Vrienden : 'tis eerzucht en eyghen baet.
Se hebbent vry wat noest , wat offer is te veghen?

DERDE BEDRIJF. TVVEEDE VVTKOMST.
Eyghen baet. Wellust. Onnutt' zorch. Overdaedt. Ouderdom. Rijcke vvreck.
Armoede.
990. Eygen b. Ick zal mijn best doen om hem daer toe te beweghen.
Ick gae , blijft midlertijdt hier dichte by der handt :
Om oft mislockten my , dat ghy dan u verstandt
Aen hem eens leght int werck , want dat by rijcke luyden
Dickwils niet minder heeft alst myne te beduyden.
995. Mijn Heer , vermits ghy zijt een Man van groot beleyt
En weet van alle dingh de waerom en 't bescheyt,
Eer dat ghy wat begint. well. Seker hy is wel aerdich.
Eygen b. Mijn Heer gheeft my ghehoor , ben ick u so veel waerdich.
Vvellust. 'k Denck dat ghy garen waert te kerremis ghenoot.
1000. Eygen b. 'k En volch hem niet als ghy doet , om het daechlijcks broot.
Ghy nlaeckt het dat het al de kinderen schier mercken.
Vvellust. Hy gheeft my niet of ick verdient wel met mijn wercken.
Eygen b. Wat komt hem toch van u als boertery en spot?
Daer teghens komt van my groot voordeel en ghenot.
1005. Waerom ick oock nu ben hier by mijn Heer ghekomen ,
Die zoo'k wel dencken ken , nu laugh al heeft vernomen
Van dese Lotery voort Gods huys inghestelt,
Der oude Mannen , die verleghen zijn om Ghelt.
Onnu. z. Sus Sus , wy weten nu alree wel al u segghen.
1010. Weest nummermeer soo sot dat ghy wat in soudt legghen.
Eygen b. Ist niet een wonder dingh? 'ksegh hoort my toch eerst nyt.
988. II vrienden , Eersucht.
989. II Eerste Toneel.
1006. II dencken magh.
1008. II Der ware armen die.
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Overti. Wy weten wel wat dat u langhe teem beduydt !
V brieven houwen maer van alderley ghebreken.
Eygen b. Wie selder noch al meer de kloet in komen steken?
1015. Mijn Heer toont dat ghy zijt Meester van u ghezindt.
En doetse rusten toch soo veer ghy my bemindt ,
Rijc. w. Gaet met u woorden voort men sal u reden hooren.
Eygen b. Ick koom niet om u door veel woorden te bekooren ,
Tot onnut spillen , dat nerghens toe komt te pas.
1020. 'k Weet dat ghy hebt een hoope leech gelts in u Kas ,
En om u dat te doen met voordeel te besteden
Daerom, is dat ick coom. Want siet men heeft doen smeden
Heele services van silver van goede keur
Daer aen ghy lichtelijck nu kent gheraken deur
1025. Gheringhe middelen tzoudt oock niet langhe dueren
Oft was ghewonnen. Maer ghy most het avontueren
Soo wel in dese saeck ghelijck ghy dickwils moet
Alsje de Koopluy ghelt op verre Wissel doet ,
En om een kleyne winst durft ghy dat wel beginnen.
1030. En zoo 't maer locken wil soo staet u hier te winnen
Vijftich per cento met inlegghen , binnens jaers ,
En oft mislockten , 'tzou daerom dan noch niet schaers
Tot uwent komen om , ghy zijt van groot vermoghen ,
Ghy gheeft den armen toch licht wat uyt mededoghen ,
1035. Daerom gheeft het haer nu terwijl de saeck so staet
Dat 'tgheven u verstreckt Aelmis , en eyghen baet ,
't Sal daer benevens noch schynen een Christlijck teken.
Vvellust. Mijn dunckt de Duyvel zel ons nou de passi preken ,
Jae wel van waer komt u dit bystere verstandt ?
1040. Isser noch sulcken Man wel in dit heele Landt ?
Ghy zijt een fray Ghesel : hoe weet ghy 't oock te kallen?
Rijc. w. 1st zoo ghelijck hy zeyt 'tzou my heel wel ghevallen.
Want als ick 't wel bedenek, tis rechte voort een tijt
Datmen voor alle dingh moet letten op 't profijt.
1045. De saeck en is niet vreemt ., na dat icker van oordeel ,

1035. II gheeft het haer terwijl.
1042. II seer wel.
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Den armen goet te doen , dat met mijn eyghen voordeel ,
'T ghebeurt niet alle daechs , ick neemt al in beraet.
Overd. Luystert daer niet eens nae , tis maer een sotte praet ,
Die slot noch reden heeft : hy soeckt u te bedrieghen
1050. Ghelijck hy vele doet in dit stack met sijn lieghen ,
Die door sijn aen raen loos haer selven maecken wijs
Dat men haer sal voorsien met d'alderhoochste prijs ,
Daer ze'r niet meer als een van allen sal ghebeuren
En alst al om komt zijnt voor u niet meer als leuren ,
1055. Die veel te slecht zijn , om in u seer rijck Bufet ,
Dat wel van alles blinckt , ten toon te zijn gheset.
Eygen b. Wat dunckt u ofmen maer u handen daer me vulden.
Overd. 'k Ben seker niet vermaeckt met veerthien hondert gulden,
't Mach my niet helpen , neent , ten comt daer niet op aen ,
1060. Dat wordt tot onzent wel in een Bancket verdaen.
Dit is een treflijck Man van overgroot vermoghen,
Die winst mach hier niet eens in diepen noch in droghen ,
Ghelijck ghy zelfs wel weet , en seker zou mijn Heer
Daer om clan ligghen in , dat gingh hem aen sijn eer.
1065. Rijc. w. Doe ghy van winste zeyd' docht ick 't zou meer beduyden,
En dit is anders niet dan voor ghemeene Luyden.
Tis te geringhen zaeck voor zoo een Man als . ick.
Eygen b. Ick docht ick u nochtans soud' vanghen in die strick ,
Want alle Menschen zijn immers tot winst gheneghen.
1070. Dan ginder stater een die zal u wel beweghen ,
Hem ziek hou ! hoort ghy niet ? Ick ben al uyt ghekalt ,
Komt laet ick nu eens zien hoe u de zaeck ghevalt,
Armoed' en Ouderdom die sal ick me gaen wencken ,
Laet haer al me gaen , want aenzien dat doet ghedencken.
1075. Komt oude Luyden, comt , wy hebben hier de Man ,
Die , heeft hy maer de wil, u lichtlijck helpen kan.
Komt volcht ons achter aen , wy sullen hem gaen spreken ,
Wij mosten 't zijnder eer eerst de Trompet eens steken.

1055. I in ons rijck.
1071. II Hem , hou rich !
1073. II Armoed' en pover die sal ick daer me by wencken.
1075. II komt hier ghy luyden.
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Eersucht. Armode: Ouderdom. Onnutte zorch. Waerheyt. Overdaedt.
Rijcke vvreck. Eyghen•baet.
Dese mijn meghesel, denck ick , heeft u seer wel
1080. Den inhout uyt gheleyt vant teghenwoordich spel ,
En doet hy niet mijn Heer ? Rijc. w. Dat doet hy en wel claerlijck.
Eersucht. Soo weet mijn Heer den noot der armen wel beswaerlijck
En hoe medoghend' zy komen versoecken , dat
Ghy haer wilt helpen met een deeltgen van u schat ,
1085. Dat ghy meucht missen van u Rijckdom overvloedich.
Armoet. Machtighe Man wy zijn van Armoed heel mismoedich ,
Dus troost ons met het gheen dat Godt u gaf te veel.
Ouderd. Mijn Heer heeft toch weet ick wel seven luyden deel ,
Dies sullen wy hier licht tot onse meningh raken.
1090. Onnut. z. Ghy weet heel wel een anders reeckeningh te maken ,
Maer doet u selver goud doe wist'ger luttel of.
waerhz. Gaet het u beter Vrou , so zeght dan vry God lof,
overdaet. Siet hier de Wijsheydt weer. Ja wonderlijcke dinghen.
Hoe - na somt ghy ons weer u oude deuntgen singhen?
1095. Ick bidd' u swijcht toch stil , ghy volcht de oude sleur ,
'Theeft toch van u gheen aert , ghy kalt het achterst veur.
Rijke w. Wat dat ghy doet of zeght dat sluyt toch niet met allen.
Eersucht. Al wat ick aen praet sult ghy pas nu weer ontkallen ,
Dus bid ik houdt u mondt , soeckt ghy der armen baet,
1100. Ghy siet toch wel hoe seer dat al dit Volck u haet,
En dat sy u gheseg toch niet met allen achten.
waerhz. Nochtans wil ick hem doen der armen ware klachten.
Hoort Rijcke , hoort my toch , en siet haer armoed aen.

1078.
1078.
1083.
1086.
1088.
1090.
1094.

II Derde Toneel.
II Eersucht, Honger. Kommer. Onnutte zorgh,
II medoghend' sy op u versoecken.
II Hongher.
II Kommer.
II seer wel.
II deutjen.
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Rijke w. Mijn Ouders hebben eens ghenoech daer toe ghedaen ,
1105. Doe sy dit Godes huys voor d'armen dede maken
En onderhouts ghenoch uyt Liefd' daer toe bespraken.
Wat dunckt u mocht dat niet wel voor een gift bestaen ?
wellust. Jae 't , dubbelt wel mijn Heer, dus laet haer nu vry gaen.
waerhz. Maer vierentwintich pleech eertijts 'tghetal te wesen ,
1110. En 'tis nu naeby tot twee hondert toe gheresen.
Zulcks dat al dat bespreek van u Voor-ouders out
Niet vierendeel verstreckt haer noodich onderhout.
Rijke w. 't Verstreckte doe ghenoech , die kondender op leven :
Oft ghy daer duysent naemt , soud' icker staech toe gheven?
1115. 't Waer beter datter noyt Gods-huys en waer ghesticht ,
Luyheyt verslof daer op , en stilt het hertgen licht;
De traghen dencken , 'tsa laet ons vry slemken trouwen ,
De Rijcke moeten ons toch eeuwich onderhou wen.
Dan ick en doet niet meer , niemant broe my soo geck.
1120. waerhz. Tis quaet ghenoch , dan denckt eens om dat groot ghebreck=,
Daer van de menschen zijn soo qualijck te ghenesen :
Armoed en soud soo groot in dese stadt niet veesen ,
Dat is wel waer . wast saeck deed' elck in tijts zijn vlijt ,
En dat de stercke jeucht wel waer nam al zijn tijt :
1125. Waer wiljer dan me heen als sy die Lijdt vergissen ?
Rijc. w. Soo moetense mijn hulp en mijn hantreycking missen.
Armoet. Dat was beklachelijck , en Leghens Goods ghebodt,
Want God wil dat ghy ons van uw's gheeft ons' ghenot.
Eersucht. Nu oude Luyden , nu , wy zijn hier niet ghekomen
1130. Om te krackelen; maer ick hebbe voorghenomen
Dees te beweghen dat hy u in uwen noot ,
Goedt doe om mynen't wil met kleeding , dranck en broot.
wellust. Om uwen't wille toch ? Jae wel wat sal doch dese
1109. II Maar denckt hoe weynich pleech.
1110. II En tot wat menichte dat nu is opgheresen.
1114. 1 duytsent.
1116. II versloft.
1117. II vry slempen.
1125. II de tijdt.
1127. II Hongher. -- Dat waar.
1129. II arme luyden.
1130. I kakelen.
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Haer laten duncken ? En wat meent sy wel te welen ?
1135. Rijke w. Dese heeft van haer selfs een dapper goet vermoen.
Eersucht. Dat ghy om my niet doet , sult ghy om niemant doen ;
Ghy kent my niet misschien ; gaet eens ti hert door-soecken ,
Daer staet mijn naem gheprent ronts-om in alle hoecken.
Komt laet ick u mijn naem eens luystren in u oor ,
1140. Misschien waer toe dat ick u dan daer deur bekoor.
Wat dunekt u , ben ick niet van dapper groot vermoghen ?
Rijke w. Niemant als ghy sult my beweglien met medoghen,
'k Heb nu al tweederley aenvechtingh wederstaen
Dan ghy sult my de saeck alleen aen kennen raen.
1145. Waerh. Waer in vervalt de Mensch ? laet ick u toch beweghen.
Eersucht. Dat sal heel qualijck zijn , ghij praet het niet te deghen.
Dus moet ghy kallen , hoort , dit is des rijokers Wensch ,
Hy wil maer grootheyt , en daer na streckt al sijn wensch.
Rijke w. Dat is de waerheydt , ghy door-grondt mijn hert en sinnen.
1150. Eersuch t. Wel aen dan , eer sult ghy door dit inlegghen winnen ,
Want al de Wereldt sal u mildtheydt zijn bekendt.
Rijke 'w. 'k Wil wel wat gheven alst sal strecken tot dat endt
Maer seecker ick gheef niet alst niet bekent sou wesen.
Eersucht. Daghelijcx sal ick u naem voor al de Werelt lesen.
1155. Meer als twee hondert mael , 'ksal maken datmen seyt ,
Dat is een rijcke Man , wat het hy in gheleydt.
Rijke w. Dat staet my seer wel an cond' ghy dat soo bestellen.
Eersucht. Dat sal ick doen wilt u dan nerghens meer in quellen.
Rijke w. Dat wild ick wel dat ick dan voort heel waer ghestilt
1160. Van hert en van ghemoet , Eerz. wel aen indien ghy wilt
'k Wil u ghestoort ghemoedt met goe Schriftuer bewy sen
Wat uyt 'tinlegghen u al rusts en goet sal rysen.
Rijke w. Dat wilt ick dat ghy deed' , 'twaer my om hooren lust.
Eersucht. Ick weet wie dat ghy zijt , dan stelt u hert gherust
1165. De saeck en lijdt gheen last. Dus ist met u ghelegen.
De midlen die ghy hebt , die hebt ghy niet vercreghen ,
Juyst rechtvaerdich als ghy nu wel wilde dat
Ghy die verkreghen had , dat knaecht u vry al wat.
.

1142. II brenghen tot medoghen.
1147. I, II Mensch.
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Rijke w. Dat is de waerheyt, en 't maeckt my te met versleghen,
1170. En elck 'tsijn weer te doen , komt dapper ongheleghen ,
Ick woeckerden een deel , een deel heb ick gherooft ,
Dat quelt my soo te met , toch 'ksláet mijn uyt liet hooft,
Door dese twee , die my de fantazy verdryven.
Eersucht. Dats voor een wijl , want die ghelijckwel by u blyven ,
1175. Dan ick sal aen u doen een sonderlinghe kuur
Ghelijck ick heb gheseyt , en dat door de Schriftuur ,
Die 'kwel versta , ja trots de beste wolle neyster.
Gaet maer met my te raet , ick sal u daer een pleyster
Van smeeren , die u sel helpen aen ziel en lijf.
1180. Rijke w. Cond ghy dat doen , ghy daed' my wel een groot gherijf.
Eersucht. Met 'tonrechtveerdich goedt zult ghy u vrienden maken
Schrijft Lucas , op dat ghy mocht inde woonste raken,
Der salighen , dat is , dat Christus selver spreeckt ,
Op dat ghy door dat goet , 'tgoet krijcht dat u ghebreeckt.
1185. Dat is , wilt ghy hier wel , en namaels salich leven
Soo sult ghy van dat goet den armen deelingh gheven.
waerh. Swijcht stil , vervloeckte gheest wat blaest ghy desen in ,
Ghy doet van dese Text wtleggingh na u sin.
Dus sult ghy dat verstaen wilt ghy een Christen heeten
1190. Dat alle rijckdom wordt onrechtelijck beseten ,
So veer de gier'ghe Mensch sich daer me niet en maeckt
Vrienden. Die vriendschap dan , daer rijckaert aen geraeckt,
Is de ghenade Godes in leven en in sterven ,
Die hy door giften aenden armen ken verwerven.
1195. Duyt dat dan nummermeer van vuyl en snoode winst ,
Daer van den diefschen Mensch niet toe komt 'talderminst,
Soo ghy sulck goet besit hier in dit sondich leven
Sult ghy den eyghenaer en niet den armen gheven,
En dat's noch niet ghenoch , want so spreeckt Godt den Heer
1200. Hebt ghy ghestolen werckt , en gheeft het thien vout weer.
Eersucht. En stoort u niet aen haer , ten sluyt toch niet met allen
Laet haer uytleggingh niet , maar mijn u wel ghevallen.

1193. II Gods.
1198. II Sult ghy 't den.
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Rijc. Vv. Maer staet dat in de Schrift , en ben ick noch beswaert ?
Dat ick dat weet is my wel duysent guldens waert.
1205. eersucht. Coopt salicheyt daer door , en eer bij alle Menschen ,
Wel soudt ghy nu wel meer op dese Werelt wenschen ?
Dat is secunduyn Lucam denckt daerom vry al waers ,
Leest sijn sesthienden eens , vant achtst' tot thiende vaers.
waerhz. Mijn haet ghy , en ghy mindt Gods iasterlijcke schelders.
1210. Ick scheg van hier 0 Mensch , en soeck mijn woonplaets elders.
Eersucht. Ben ick u niet mijn Heer wel dapper een goedt Vrient ?
Rijke. w. Voor seker , en ghy hebt de kost van daech verdiende.
Komt mijn beminde sleep laet ons nu met malcanderen
Tot aen de middach toe , gaen in den Bomgaert waraderen.
1215. Eersucht. Hoe staet ghy dus en gaept, vertoeft hier nu niet laugh
Speelt dobbe dobbe dob , en gaet dan voort u gangh.
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Rijcke Wreck. Overdaedt. Wellust.

Tis huyden Kermis , en ick heb u doen bereyden
Wat tot de Kermis dient : Ghy weerom met u beyden ,
Te weten ghy , en ghy , sult my zijn tot gherijf
1220. Ghy wat mijn gheest belanght , ghy wat bel nght mijn lijf ,
Want ick ben nu ghesint my lustich te verheughen.
Overd. Waerom en soudt ghy niet , tis wel in u vermeughen ,
Tracteert u Vrienden op sijn Kermis alle daechs.
Rijke -w. Dat doe 'k oock , dan 'tkomt my nu wonderlijcken slaechs.
1225. Hoe wel ick vrolijck ben en altijt even lustich
So voel ick nu mij n gheest op dees Lijdt wel zoo rustich ,
Als ick wel anders doe , toch de ghemeene vreucht ,
Denck ick dat oock mijn hert meer als ghemeen verheucht.

a

1203. II Schrift ? Eers. Jaa 't. 'Zijt nu niet bewaart.
1204. II Rijcke w. Dat ick.
1205. II daar voor.
1208. II zijn vijfthienden.
1216. II Eerste Toneel.
1217. II heb doen.
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'k Hoor niet dan dat mijn lust , als speelen lieflijck singhen ;
1230. Daer by verheucht ghy my met hiplen , dansen springhen ,
Sulcks dat ick al gheniet, wat dat een weelich Mensch
Soud willen hebben tot voldoeningh van sijn wensch.
Soo knap en spreeck ick niet de Tafel is ghereet ,
So knap en lonck ick niet of ghy zijt al ontkleet ,
1235. En schoyt met my naert bedd' daer ick gheneucht ken rapen
In gheen dinck beter als in zacht en langh te slapen.
De Tafel is ghedeckt , laet ons gaen sitten aen
Om op sijn Kermis nu den buyck eens te versaen.
'k Moet nu mijn Vrienden eens te deghen op gaen vullen
1240. Met groote kroesen , en met laugh en veel te smullen.
Wy moeten nu de Maech eens drincken uyt de kreuck
Dat maer met Rijnse vocht die heeft toch guer en reuck.
Dat moet nu so gheschien , 'kheb dat soo voor ghenomen.
Waer zijn die Speelluy toch , ghebiet haer hier te komen
1245. Met vrolijck snaer ghespel , waer toeven ze so laugh ?
Want 't speelen gaet wel onder lieffelijcke sangh ,
Daer me ghy my dit mael lustich eens moet vermaecken ,
Dat sal de saus zijn , die de spijs my sal doen smaecken.

VIERDE BEDRIJF. TVVEEDE VVTCOMST.
Lazarus. Onnutte zorch. Rijcke Wreck. Wellust. Overdaedt.

Om dat -daer veel gheboefts onder de bedlery
1250. Sich heymelijck verstack , Dieven , Dieveggen sly ,
Huyse verpiersters , en veel snoode buycke vaken ,
Die quanzuys tot de luy een loose bootschap maken ,
En speelen dat se zien so ghy niet op haer let
Om sulck quaet te verhoen heeft dese wyse Wet
1255. Alt beedelen verboon , wat naera men 't oock mocht gheven ,
En hebben , om dat al de arme souden leven ,
Daghen daer toe gheschickt , en Mannen na haer keur
1246. 1 liefl}jcke.
1248. II Tvveede Toneel.
1251. II verspiesters.
1256. II dat de arremen,
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Die de Aelmis voor ons garen van deur tot deur
Die sy weer alle weecks deelen den rechten armen.
1260. Dan laes ! de rijcken dier der armen niet erbarmen ,
Gheven soo sparich van haer goederen menichvout
Dat het niet half verstreckt het noodich onderhout ,
Sulcks dat de bed'lery , vol .- alderley ghebreken ,
Door rijckdoms giericheyt te met weer in sal breken ,
1265. Want siet ick moet al ree terwijl my dwinght de noot,
Om Goods willen weer om gaen bidden daeghlijcks broot ,
Dan 'tis God betert , wech , werckt Bedelaer , wilt ghy leven
Gaet by d'AelmQeseniers , die wyt voor u luy gheven ,
So spreeckt het volckjen dat daer 't alderminst toe doet.
1270. Hoe koom ick , ey my , voort ? ick ben so swack te voet.
'k Waer garen wat nae by der rijcke luyder deuren
Want van haer tafel ken my noch wat goets ghebeuren.
Och Vrienden gheeft my toch wat om de wille Goods ,
Van al u overvloedt niet dan een stuck droogh broods.
1275. onnut. z. Godt help u Bedelaer , ghy komt hier al te pachtich.
Lazarus. Och gheeft my en ghy vint u loon by Godt almachtich.
Vvellust. Wat quelt ons dese Guyt , wasser oock rechte voort
Een ergher loch in Zee , sy quam ons wel aen boort.
Lazarus. Werwaert dat ick my wend , sieck elck al even prachtich
1280. In veelden varen voort , niemandt is schier ghedachtich ,
Des groote noots daer in dat armoe steeckt bedroeft ,
Om dat de overdaedt min heeft alze behoeft ,
En meer wil alsse mach , en noch niet ken versaden.
Siet nu in dese tijdt wat daer al overdaden
1285. Worden ghepleecht , want t'is op Kermis een ghebruyck
Niet datmen Gode dieridt , maer dat men diendt sijn buyck,
Ghelijck of dese tijdt was inghestelt tot brassen ,
Suypen , en sonden die van jaer tot jare wassen,
Tis wel een mis-verstandt , 0 Mensch het is die tijdt
1290. Die 't Christlijck Volck wel eer Christus heeft toe ghewijt ,
Tot heuchenis dat sy op die tijt zijn ghekomen
1258. I d'Aelmis.
1271. II luy haar deuren.
1283. II En meer heeft alsse.
1288. I en souden die.
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Tot t Christendom dat doe van haer is aenghenomen
Door 't eerste preken in haer nieu ghestichte Kerck ,
Soo dat de Gods dienst was onser Voor-oud'ren werck ,
1295. En quamen daerom by den anderen in die daghen :
En dat behaechden Godt , maer dit is hem mis-haghen
Dat ghy niet anders weet op dese Lijdt te doen
Dan pal te sitten aen den Tafel van den noen,
Tot aen de middernacht , daer kroes op kroes gheschoncken
1300. Wort tot de randt toe vol , en maeckt malkander droncken.
Dan gaetmen sat na huys , men denckt niet eens na Godt ,
Drijftmen met Christo nu , niet schandelijck de spot ?
Ja Christen met de mondt , houdt op van soo te leven.
Vvellust. Meent ghy dat het ons lust van u te zijn bekeven ?
1305. Swijcht stil , of gaet van hier , wy doen dat ons behaecht,
Wy worden hier wel van een Bedelaer gheplaecht ,
Lazarus. Beweecht ghy rijcke door mijn armoe niet met allen ?
Gheeft my om Godes wil de kruymkens die daer vallen
Onder de Dis daer ghy sit vrolijck aen en eet ,
1310. Och spijst my met het gheen ghy met de voet vertreet,
Laten u Dienaers my toch eens te drincken brenghen ,
En laeft my met den dranck die sy onnut werplengen.
Ick smacht van dorst , ick word van grooten hongher flau.
Rijke w. Maeckt stracks den Bedelaer voort, gaet slaet hem bloegh en blau ,
1315. Hy siet daer uyt dat my schier walghet yets meer t' eeten ,
Hy heeft hier langh ghenoch voor onse deur gheseten ,
Schaemt u onnutte Mensch dat ghy u so vertoont.
Lazarus. En slaet my niet , ick bid dat ghy my toch verschoont ,
Laten u dienaers my dus toch niet overromp'len ,
1320. Smijt niet , ken ick niet gaen , ick sal daer van daen homp' len ,
Och my waer sal ick heen. R. Vv. packt u van hier oock strack.
Lazarus. Dat Boud' ick doen , dan laes , mijn beenen zijn te swack ,
Se kennent siecke lijf , ey my ! niet verder draghen.
Rijke. w. 'Tschijnt dese niet en sal van hier gaen sonder slaghen.
1325. wellust. Dat is ghemeenelijck een Goodtzel-brocks manier.
Rijke w. Hoe nu ? ken hy niet gaen , soo sleept hem dan van hier,

1298 I dan den noen.
1314. II voort s en slaat hem blont en blau.

ia
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Daer elders om een hoeck , brenght hem stracks uyt mijn ooghen,
Op dat mijn vrienden haer lustich vermaecken moghen.
Lazarus. Treckt my toch niet soo stijf , mijn leden zijn te teer ,
1330. Ick ben nu ver ghenoch , laet my hier legghen neer ,
'Tmedoghen wordt voort aen by Menschen niet ghevonden
Dan 'tis ghevaren in onredelijcke Honden ,
Die wispel-steerten en se doen my meerder goets
Als my de rijckaert doet , vol weel'ts en overvloedts ,
1335. Die mach voor Lazaro niet van sijn Dis ontbeeren ,
En dit ghediert beweecht , en lickt mijn diepe sweeren.
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Waerheyt. Lazarus.
Hoe leyt de swacke Mensch hier toch dus in den dreck
Verstooten en verdruckt , en wordt veracht als geck ?
Hy schijnt heel machteloos , 'kwil my tot sijnwaerts voeghen.
1340. Sijn borst die reutelt , en sijn aem begint te swoeghen.
Hoe dus onnosel Mensch , wat draecht ghy voor een pack ?
Lazaro. Hongher en kommer , en ick sterf van onghemack ,
Ick bad den rij cke dat hy my eens wilde laven,
Hy deed my van sijn deur bier slepen door sijn slaven ,
1345. Eylaci onghetroost , dies sterf ick nu van dorst ,
Vermits door . drancks ghebreck mijn hart singht in mijn borst ,
Mijn darmen trecken toe , door dien ick niet ghegheten
Heb in so langhen tijt. waerh. 't Medoghen is versleten.

Hoe zijn de Menschen doch van herten so versteent ?
1350. De sondt zit niet int vleysch , maer wortelt in 't ghebeent.
Dan moochlick dat ghy om te groote gifte porden.
Lasaro. 'k Badt om de kruymkens maer, 't mocht my noch niet gheworden.
Och my , ick worde bangh , blijft by my Heer in noot :
Mijn hert beklemt, ick voel de voor-bo van de doodt.
i

1336.
1342.
1348.
1352.

II
II
II
II

Derde Toneel.

Lazarus.
in een langhe.

Lazarus.
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1355.0 Godt zoudt ghy my wel gheluckigh komen gheven
Een saligh eyndt van mijn bedroeft elendigh leven,
Mijn Godt ick voele ja , als my de Mensch verlaet ,
Zijt ghy mijn hulp en heyl die nummer van my gaet.
Vader mijn ziel soeckt rust die met een goedt verlanghen
1360. Hoopt nu te worden in der zal'ghen plaets ontfanghen ,
Die den bedruckten Mensch' nummer ghesloten stongh ,
Die zie'ck oock open ; Och de doodt die houdt mijn tongh ,
Sulcks dat ick niet en ken roemen Gods roem groot-dadich,
Dan bidde Godt zijt nu mijns sondaers toch ghenadich.
1365. waerh. De Wolcken scheuren en des Hemels claerheydt blinckt ,
Der Enghelen ghespeel tot op der aerden klinckt ,
Godt seyndt van boven af een schaer van zal'ghe sielen
Om dese siel te hael , die neer voor Godt sal knielen.
Als zijnde waerdich om in Godes Heylich Hof
1370. Met andere sielen bly Gode te ringhen lof.
En elck hoop Laz'rus luck hier namaels te verwerven ,
Dan leeft met Laz'rus eerst , wilt ghy met Laz'rus sterven.
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Rey der Enghelen. Waerheydt. Lazarus.

1375.

De trotse Rijcke die laer leeft
In overdaden,
Niet om versaden ,
Gheloo f t maer met den mont , dan heeft
van God te deghen ,
Nauvvlijcks bev veghen ,
Ghelijck als d'arme bloei
In zijn elenden ,
-

1380.

Die met een vvaer en regn ghemoet,

1359. II met een groot.
1868. II Om halen deze ziel.
1872. II Vierde Toneel,
13*
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Sich konde in teghenspoet
Tot Gode evenden.

1385.

1390.

1395.

1400.

1405.

Vvaerhz.

1410.

Salighe ziel ghy voort vervvacht,
In Godes vvoning ,
Die tot beloning
V J'ort den verschoveling veracht
Nae 't droevich leven
Van God ghegheven.
Ick sack van boven dael
Neder op Aerden ,
Ick koom , ick koom, ick koom, en hael
V nu voor dese mael
Met grooter vvaerden.
Rijst op en komt nu met ter vvoon,
0 ziel neerslachtich,
By God almachtich.
Stijcht opvvaerts en ontfangt de Croon
Der eeuvvicheden,
Besit in vreden
'tHof dat daer is bereyt
Den mensch verschoven,
Van eeuvvicheydt tot eeuvvicheyt,
't Is tijdt dat ghy me scheyt
Van hier naeboven.
'k VVil met den sael'ghen heden
Nae Gode toe ten Hemel opvvaerts styghen,
'Kvvil langher hier beneden
Niet blyven, daer de menschen my doen svvygen
Die hares Godts
Als zondaers trots
Riet eens en zijn ghedachtich;

1382. II kond' in.
1383. II God .
1399. II Des.
1406. II Het woord tYaerhz. otitbreekt.
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1415.

1420.

1425.

1430.

1435.

Maer blyven steken
In sonden en ghebreken
Heer almachtich.
Alleen voor Gode knielen
Die pynelijck op dese Vverelt leven ,
En nederighe zielen.
De grootheyt ken haer niet tot God begheven
Met vvaer gemoet,
Als kleynheyt doet,
Die door haer salich sterven,
Tot een belooningh
De Goddelijcke vvooningh
Sal vervverven.
Doe Lazarus ghesturven
V Vas , die zijn smert in armoe droech geduldich,
Heeft by ghena vervvurven
By God, die voor de zynen sorrichvuldich
Is even staech.
Siet eens hoe graech,
En met vvat groot verlanghen,
Der Engh'len scharen
Bonts-om hem nu vergaren ,

En ontfanghen.
Als wat des Werelts is , heeft sijn begin en endt ,
Het aerdtsche dat vergaet , 'tHemels blijft ongheschent ,
Soeckt niet des Werelts dies , maer soeckt des Hemels lusten
Want zaligh sijn de doon die in den Heere rusten.

1419. II haar tot God niet.
1420. II Met haar.
1436. II Al.
1438. II niet 's Werelts begeert.
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Overdaedt. Wellust. Eerzucht. Onnutte zorch. Rijcke wreck

.

Over Tafel zittende in alle veelden.
1440. Aen de volmaecktheydt van den Mensch noch vry wat schort,
Men wordt te schielijk out , en 'tieven is so kort,
Dat men 't om kortheyts wil nau leven en mach noemen ,
Een Man van sestigh jaer sal van sijn outheydt roemen ,
Waer van een derdendeel , en meer , de kindtscheydt heeft ,
1445. De lust het middel-deel , ist dat hy langher leeft ,
Wordt hy van ouderdom en onlust overvallen
Soo dat het leven is , weynich oft niet met allen.
Is dan dat Volck niet zot dat 'thartgen van haer tijt ,
Dat toch soo kort is , in swaer-hoofdicheyt verslijt?
1450. Seker wy zijn niet int ghetal van sulcke gecken ,
Is onse tijdt wat kort , wy maeckense te recken
En wonder te besteen ter wijl de tijt daer is.
Wy slapen sorgheloos , wy zitten aen den Dis ,
En weten nerghens af , dan van moy weer te maken ,
1455. Van hipp'len springhen , en van dierghelijcke saken :
Niet en bekommert ons , wy worden vet en grof,
Want voor ons selver ist hier altijdt open Hof ,
Wij smetsen vol en sat , wy zuypen dagh'lijcks droncken ,
En met den vollen buyck gaen wy dan legghen roncken.
1460. Dat is een leven Heer ! leydt dat soo langh t'u lust ,
Dan sult ghy van u goet ghenieten alle rust,
En daer op wil ickt eens al dit gheselschap brenghen.
Schenckt jonghen , als een Man giet vry, ghy moet wel plenghen ,
Dats tot den rant toe vol , dat's wel ghemaeckt mijn Vaer ,
1465. Op de ghesontheydt Heer , van ons hier alle gaer.
Rijcke. w. Laet komen. Jonghen rasch, schenckt my daer eens 2. glasen,
Die moeten ty ronts om eens lustich uyt gaen blasen ,
Siet daer dan , volcht my na , ick gae u wacker voor.
,

1439. II Eerste Toneel.
1456. I Niet bekommert.
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Yvellust. Hout hem voor over rasch. Wat isser Heer? R. Ick smoor
1470. Ach ! hoe bang is my : ick sal 't moeten bekoopen.
Onnut. z. Wat Godt bewaer den Man. Vv. Voort laet de jonghe loopen,
Om Doctoor Roelof, och , hoe sel dit spel noch gaen.
wellust. Klopt hem wat op sijn rugh , dat can altijt niet schaen ,
Ja wel de Man die sterft , wat sellen wy beginnen?
1475. Onnu. z. Wat ongheluck is dit ? wel siet ick mis mijn sinnen
Verliesen wy de Man , knap , knap , langht daer de Eeck.
Vvellust. Een sleutel dat ick hem de mont wat open breeck.
Doc. wt. Sijn tanden klemmen : Sijn aensicht wordt ghetrocken.
Sijn pols is al schier wech. 0 my, hoe sal 't hier locken?
1480. Waer blijft toch de Doctoor? jae wel wat gaet ons an ?

VIJFDE BEDRIJF. TVVEEDE VVTKOMST.
Onnutte zorch. Doctoor. Wellust. Overdaedt. Rijcke-man doot wesende.

Onnut. z. Daer is de Meester. Och ziet hier een krancker Man
Och Meester Roelof wort een Mensch so wech ghenomen ?
Doct. Hoe leyt de man hier dus , hoe is dit by e komen ?
Vvellust. Hy dronck , en 'tschoot hem in sijn averechtsche keel.
1485. Och Meester Róelof helpt , ghy helpt der soo veel.
Doct. Hoe staet ghy dus en krijt? ghy moet u moet wat koelen,
Gheeft my wat plaets , laet sien , laet ick sijn pols eens voelen.
Rolla de Man is doot , hy isser in ghesmoort.
Onnut. z. Och is hy doot dan ist verlooren ghedoctoort.
1490. wellust. Och Meester doet wat raets , wy sullent u betalen.
doctor. Tis nu te laet , hier na mocht ghy my eerder halen.
onnut. z. Wy stierden datelijck , en oock ghy quaemt terstont.
De Man alre dus doot, stracx was hy noch ghesont.
Ja wel het komt een Mensch wel schielijck overvallen.
1495. Aen Tafel sitten wy wat met malkaer en mallen
De Man wist nerghers of , hy had gantsch gheen ghebreck.
1469. I rasch. 0 , wat.
1470. I Deze regel ontbreekt.
1473. II Het woord wellust ontbreekt.
1480. II blyft den Doctor?
1480. II Tvveede Toneel. — Bijcke wreck doodt wesende.
1485. II Ghy hellepter.
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Doct. Een sieckt als dese lijdt ter Wereldt gheen vertreck ,
De Doctoor dienden strack wel by de handt te veesen
En als hy t' soeck is heeft men voor de doodt te vreesen.
1500. Daerom noot de Doctoor vry alle daech te gast
Die door sijn wetenschap u licht daer van ontlast.
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Doctor. Valete est mortues , je meucht deur en Venster wel sluyten
Hy is doot goeliens ; steeckt hem vry onder de cluyten.
Principiis opsta ; dat machmen wel segghen , à f e , tis waer.
1505. Jura adios , daer is gheen sieckte so swaer
Of ick kense helpen , someme maer in tijts comt halen ,
Maer als de luy toeven witlen ; en dus laugh legghen en dralen
Dan isser dickwils tot een cleyne Sieckt gheen raet.
Tis een wijs man die de Medecynen oock grondich verstaet ,
1510. Ghelijck als ick doe ; een Doctoor gheeft van alle dinghen bescheyt.
Daerom heeft Salomon in Proverbius wel van de Doctooren geseyt ,
Honora Medicum propter necessitatem.
k Laet my ooc duncken dat ick wel twiemael so vuel as een Avekaet ben,
Wangt de menschen kennen wel sonder krackeel en niet sonder siecte leven
1515. Daerom stater inde Bybel noch al mier van de Medecynen e schreven.
Altissimus Creavit deterra mediciam dat is ghewis.
'kselt staende houwen datter inde hiele werelt gien grooter geest en is
Assen Doctoor, ce. est quidam babock in onse buurt ,
Qui sic aliquando de Doctoren so wat leyt en schuurt ,
1520. Nempe hoc , seyt hy , de Doctoren binee met de kop e quelt :
Nam sont fantantastici as haer 'tcerebrom is ontstelt ,
Van studeren , Mangnus bestia is geck denck ick , of hy is broets?
Wat mient de nar , quod nos summ it s een hoope onwetende bloets

1514. II De menschen.
1516. II medicam.
1518. II bakock.
1520. I Menape.
1521. II fantastici. -- II cerebrum.
1522. II Ma9nus.
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Die nou leggen en lesen en breecken onse hooft?
1525. Errat, errat, de nar is geck dat hy dat ghelooft.
De Boecken binnen voor de Studenten , en voor de jonghe spruyten ,
Maer ic en mijns gelijc en hebbense niet van doen , ic kense al van buyten
So dat ick mijn hooft langher inde boecken niet en mach breken.
De geleertheyt moet inde Man , en niet in de boecken steecken ,
1530. Daer is Doctor toffel ipse habet bibliotekam amplissimam
Et interin habet ingenium subtilissimam ,
Die man het mittertijt so veul boecken by men caer 'e creghen
Dat hy een hiele weeck ghenoech te doen het omt 'tstof der of te vegen.
Ad quid Perdistib hee ? onus , onus , tis maer een ballast.
1535. Maar even wel wil ick niet seggen dat het voor een Doctor niet met al past
Miniroe, 'tis de menier so de Doctoren willen daer door gheeert wesen :
Want as de Boeren so veul boecken sien , denckense deuse man moet
geleert wesen
Mondus vult deripi , bymen keel der is al vry wat an ,
En dieder dan wat moytgens by kallen kan , dat is de beste man.
1540. Dat blijct aen Magister Cornelis, elc acht hem voor de geleerste Doctoor,
Want al warender tien Miesters by ien siecken, hy het allienich 't gehoor
Tam mangnum rem est facondia en allijck wel weet de zoete vaer
Vande saeck niet ien stip mier als een aer ,
Ergo , die ien goet Doctoor wil hieten die moet ierst lieren praten ,
1545. De luy dencken niet iens dat het mieste geluyt geven de holle vaten
Sed certe medecina est divina scientia , kenne niet seggen watte
medecyne is ,
Ist niet ien wonger dingh daer aen kyken uyt je pis ,
Waer dattet je schort , inje hert , inje borst , inje buyck , inje nieren,
Inje blaes, inje rug , inje milt , inje spieren ,
1550. Inje lever , inje zy , inje voet , inje long ,

1525. II Arrat , arrat.
1526. I Boeken.
1530. II bibliotecam. -- I amplissemam.
1533. II te doen om het.
1534. Perdisto.
1536. Doctoren daar door willen geeert.
1539. II moytjtns.
1542. II magnum.
1547. II daar staan.
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inje hangden , inje tangden , inje keel , inje tong ,
Inje knien , inje bien , inje scheen , inje neck ,
Somma , een Mensch crijcht in sen hiele lijf niet en ghebreck
Of ick ken terstont uyt je pis sien waertje schort
1555. En al leggense ter doodt toe te bed , so help ickse in een cort
Op de bien of op de baer , Hoc est meum potentia
Teoria est mortum et suum vita est experientia,
En die kunst leertmen in School niet , noch in de boecken ,
Maer met langheyt van tijt moet men sen ande menschen besoecken.
1560. Ego , practicaui Garmanos , Gallos , Hispanos ,
Aput Belgos , Batauos , Schotos , Anglos,
Aput , Polonos , Swedos , Normanos et Vinnos,
Aput , Barbaros , Egyptos , Arabos , Grecos , et Turckos ,
Aput Moscoves , Lappos , & Vinnos,
1565. Aput Chenesos , Partos , Medos ,
Indos ,
En van die Natien daer ick langti by heb verkeert
Heb ick deur mijn subtijlheyt wondere kunsten eleert,
De Koors en tangt-sweer ken ick op staende voet ghenesen,
Qua Wyven die vande Nickers beseten binnen , ken ick beleren ,
1570. 'k Weet raet tot de Colicompas, tot de plurus , tot de bort ,
En ick wod mijns ghelijck wel sien van 't Vrou volck te ghenesen
dat de scheur-buyck schort ,
Sommierom, sommarum, ick bin een giest ; al de Werelt is my gunstich
Ick help alle gebreken vande buyc , vande borst , en vant hooft
seer kunstich,
Wt geseyt de dollicheyt , daer toe weet ick gien raet
1575. Daer weet ick gien mouwen an te setten , dat volck isme te quaet
Nochtans om door haer moetwillicheydt aen geen ongeluck te raken
Heb ick aen geraen datmen noch een hoope dol-huysjens sou maken
Om haer daer in te sluyten , maar 'tis te vresen
,

1555. II op een kort.
1558. I niet in de.
1560. II practicam.
1561. I , II Batanos.
1562. I Normonos.
1570. II tot het bort.

1572. II sommarom.

203
Dat een deel narren te statich binnen, en datse niet gesloten willen wesen,
1580. En nochtans wast an haer best besteet , om datset mieste quaet bedryve
Mit haer rasen , mit haer tieren , mit haer beren , mit haer wryven , mit haer schryven ,
En men kaer mit Druckers inck so lelijcke te beklieken ,
Datmen haer niet schoon ken krygen , of men hoeft haer wel in
ouwe pis te wiecken.
dan tis best dat ic swijg , se meugent niet hooren , en alle ding
dient niet eseyt :
1585. Maer even wel hou ick veel vande vre , en van de eenvoudicheydt.
Benedijstus ! God seghen ons , wat sel hier ghebeuren ?
Hoe popert mijn gat , mijn gat , mijn oogen zin hondert cleuren ,
Mijn hart dat clopt , mijn darmen rammelen , mijn broeck raeckt vol
Ja wel lieven Heer , wat raet , helpt my hier van daen of ick wordt dol
1590. Dats immers geen spokeri , dat ziec voor mijn oogen , je my wat
een geflicker
Och , och , och , waer loop ic heen, de nicker , de nicker , de nicker.

VIJFDE BEDRIJF. VIERDE VVTKOMST.
Quade Gheest.
Soo zeer haet ick het licht dat tot mijn zoore huyt ,
Nu my de dach beschijnt , 'tsweet breeckt van bangheyt uyt,
Lijck-wel hoe kommerlijck wy Gheesten van beneden
1595. Hier in de Sonne schijn der aerdenkloot betreden,
En vintmen ons nochtans int schoonst des daechs niet traech,
Om een vervloeckte ziel te halen , die wy graech
Van hier vervoeren nae den afgrondt van der Hellen
Daer wy ghestaech met lust de zielen pijnlijck quellen,
1600. En senghen haer int vuyr dat nummermeer en blust.
'k Maeck oock dat haer gemoet altfijt is ongherust.

1579. II statich zijn.
1582. II Boo lelijcken bekliecken.
1583. II hoeftse.
1587. II popert mijn gat, mijn oogen zijn.
1591. II heen ? de nicker , de nicker.
1591. I Vijfde vvtkomst.
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Ick Druck int hert een onverganckelijcke wroeging.
Ick ben der Menschen vloeck , 'kheb anders gheen misnoegingh ,
Dan an de salicheydt van 't menschelijck gheslacht.
1605. 'k Heb anders gheen vermaeck , dan dat ick graech verwacht
En grabbel indè vlucht so veel heyloose zielen ,
Die zielen die door quaet leven aen my vervielen.
'k Wangun den mensche rust' 'ktracht maer na sijn bederf
Door duysent middelen. Duysent mael duysent werf,
1610. Versoeck ik hem des daechs, en stuur hem aen mijn boden ,
Wellust , en hoverdy die y acht voor aertsche Goden.
Dan niemant heb ick die den Mensche so verlegt
Als eene loose Teef , dat is de giericheyt ,
Die blijft den Mensche by als and're hem begheven ,
1615. De Mensch blijft oock by haer met schriften na sijn leven.
Waer is de rijcke wreck , vat aen den gier'ghe mensch ,
Die nummer en komt tot voldoeningh van sijn wensch
Maer wiens begeert men met de veelheydt op siet wassen.
Vervloeckte Doodt komt hem opt onverwachtst verrassen ,
1620. Om dat hy niemant goedt en deed' dan slechs sich self
Daerom ick hem nu inder Hellen gloet bedelf.

VIJFDE BEDRIJF. VIJFDE VVTKOMST.
Rijcke Wreck. Waerheydt.
Ick smoor.
Hier leg ick pynelijck int helsche vuyr ghebonden ,
0 grouwelijcke straf. Vergeldingh van mijn zonden ,
1625. Harde belooningh van mijn wellust en begheer.
0 Vader Abraham seyndt Lazarus toch neer
En laet hy 't uyterste sijns vinghers maer eens doopen
Int koele water en mijn tongh daer me bedroopen.
Hoe komt de Godtheydt op den sondaer toch so gram
1630. Want siet ick sengh in onuytblusselijcke vlam ?
waerhz. Sondaer ghedenckt dat ghy in u wellustich leven

1608. 11 ick tracht na.
1621. II V iifde Toneel.
1622. II De woorden „Ick smoor" ontbreken.
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Daer op der aerden hebt veel overdaedts bedreven ,
Daer by ghemackelijck ghenoten hebt u lust,
Doe dese Lazarus noch troost en vand noch rust ,
1635. Maer wierd van u , 0 Mensch , onwaerdichlijck verstooten :
Denckt dat ghy doe in sondt u weelden hebt ghenoten ,
Dus dat ghy eeuwichlijck nu met der Hellen pijn ,
Voor u verdiende straf , weerom gheplaecht moet zijn :
Daer teghen Lazarus , die nummer en verheuchden ,
1640. Die sal ghenieten nu de Goddelijcke vreuchden.
Moetwillighe sondaer 'tis onmoghelijck dat hy
Van boven dale neer , en u come daer by.
Onmoochlijck isset oock dat van u daer beneden
Imandt tot Gode soud' ten Hemel op waerts treden ,
1645. So grooten onderscheyt is tusschen ons en u.
Rijcke w. Is dat onmoochelijck , so bidd' ick Gode nu
Dat hy dan Lazarum wil tot mijn Vader senders
En seg mijn Broeders dat zer toch van 't quaet afwenden
En nemen een goet nieuw boetvaerdich leven aen ,
1650. Op datse niet als ick , ter Helle neder gaen ,
0 Godt laet haer dat toch tot een waerschouwing weten.
waerh. Sy hebben Mosen , en sy hebben de Phropheten ,
Laet haer die hooren , en sy sullen haer dan wel
Segg' ick u , houden voor de plaghen van den Hel.
1655. Rijke w. Neen Vader Abraham: Maer soo 't haer wierd gheboden,
Door een verstorven' die weer op stond van den doden ,
Dan souden zij 't met schrick ghelooven voor ghewis :
Nu twijf'len sy aen hegl , en aen verdoemenis :
Daerom 0 goeden Godt voldoet dit mijn begheeren ,
1660. Wreckt haer een dooden op , se sullen haer bekeeren.
Vvaerhz. Die noch na Moses noch na de Propheten hoort ,
Maer vaert moetwillichlijck in alle sonden voort ,
Ghelijck als ghy 0 Mensch , die sal oock daer en boven
Eens versturven ziels waerschouwingh niet gheloven.
EINDE VAN /T SPEL.

1633. II Daar ghy. — ti ru s t.
1650. 1 Op datst.

DE CLUCHT VAN MEYSTER BERENDT ').

Hespelen ond Spillen , ond Spinreukens bryven , ond Wielsnaren ,
ond Leppelen , ond Piepkennen , ond Butterspennen , ond holte Grenen , ond holte Nappen , ond holte Tappen , ond holte Schuymspanen ,
ond Potdicxsels , ond Moesevellen , ond Heringelgen.
5. Den sturten sueck rueren , dit kriten sol mir wol waolgen ,
Stiech dublere vaor dem baos im aars , bydem Elimenten
Hunger li-en , mots toue crigen wie dem iungen venten
Das gevellei Meyster Berendt jao nikx woll.
Aber had ich geriesolvierdt , das ich it wes te hendt trigen soll ,
10. Do mit ich mir selber Wien eerlich keerl staetlich underholden.
Ond bin eyn kremer worden noe mijn daogen biginnen te olden ,
Ond ich gao bye dem straoten critten wem Greppel.
Hy doe Wijben , Maochdlijn , kof noe holten Kitten , holte leppel ,
Holte Nappen , holte Tappen , i io of doe ginckxt , ich krit licke stolt ,
15. Fin finaliter , oder dem einen brui mit dem ender (endlicher) is holt,
Ich werd hi nicx verkofen , al con ick snecken wie Brugman ,
1 ) De Clucht van Meyster Berendt is zoowel in I als in II aan het slot van den
Rycke-Man afgedrukt. Of Coster de vervaardiger van dit tooneelstukje is, valt moeilijk
te beslissen. Het feit , dat van der Plasse in den eersten druk van den Ithys een
„Tafel-spel" opnam , dat niet van Coster's hand was (vgl. bl. 73) , en nog meer de
zoutelooze inhoud en taal der klucht van M. B., geven ons recht hier aan C.'s auteurschap te twijfelen.
2. II butterspanen.
4. II hering-galghen.
6. II duvlen vaar.
9. II trechen soll.
10. II wen eire. — staatlich kund Øderholden.
11. II Ond ich bin. -- I nou dijn.
12. II wen] eire kreppel.
13. II Hoe du wijven.
14. II of du gincket.
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Ond hebstu mir leng nuch vom vurn kinckt , such mir den opf dem rug-an
Dou nerre ko ft en ginckxt tor mit mir , hoe suow ,
Ich bin jo eyn verstendiger keerl , ich hold der gick im mouw ,
20. Tis di onbakant wa Meyster vor eyn geswinde gast -is ,
Wo ledt dem Milckmoel , i wette jo nicht waordt einde vast-is ,
Woe suu , den , stijdt di dem wurst soo wol ann ,
Soo wol ick di den gien narriren dem imholdt der vann.
Mao , vo allen ein wol ich dem errentfesten ond herdtlieben Jomfren
25. Elle toe saomen herdts-grundlichen gebeden haben , dats er mir von
Den smocken wurst nie en snoeffen ;
Wendt dem luden vom disser oerdt sundt moe Hase coppen ,
Ond wie sundt Poephen ,
Ond falideren vunf disser keerlen in soephen ond etten,
30. ond daor aber um das min meyn Meyster my nie g'noch gave te vretten
Had ich hem ettliche spise ontstolen , wendt de frome Herren sullen
Wetten , dat ich meyn spise so hi on dar schulet hat im hueck ,
Wendt si ir fromer Crijchslu, meyn ettens trissor had ick ghifabriceerdt
im de folden vom meyner bruueck,
35. Onde opf dat ijt leuve , sie da eyn hesph, onde eyn broudt, onde
eyn wurst vom ettelichen vaomen langh.
He dou , t'led di de Lenden waotren, mao ich sunt di fiel lieber eynmael oph den wang
Wen ich di te soephen gave , ich sophe lieber das ich borst
Aber had ich geriesolviert , das ich mir sol begeben im dinst
40. Vom desser steden Fidleren , went sye ich ken gesvindt labriiollieren ,

17. II vom vurn kijckt.
18. II gickter mit. — I hoes now.
20. II onbekant. — was Meyster.
21. II Was let.
22. II Woe su , steyt.
23. II den narriren.
26. II nicht en snoeffen.
27. II sint ma hose koffen.
80. II Ond da aber uØ das meyn Meyster.
32. II so hie under schulet im houch.
84. II vom meyner brouch.
35. I so saoge doe ein hesp.
$7. ÍI ich leet di.
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Ondlich dens das mir de coph weggelt , ond ick ken dem jungen venten
hubs instruieren : Ond ich bin eyn kunstricher keerl , eyn gheswindt
vidler , die mit allen Musichales spiele oph nen roffelpot : Himmelsche
Vedder , behude mi Motter Goodts , wat sindt io dat swy Duvel45. koppen , vom afgrondt der hallen, ja by Godt , du , da , du , da , dan ,
hoe su , t'letten tswy teuverschen , hendtkieksters : k' wellen over
redden datse mir der waerhet naogen wellen , vom alles , wadt mir
voor meyn leben , in meyn leben , na meyn leben , guden werdt wedder voren : du , da , du , da , Woe su wat schrickstu ? he , 't led wen
50. de Jomfren schrecken von min hesselicke presentation , ich lube waorlich
sindt derhalben wol oph gevudet onde von guden hoese , aber wol ich
em mit eyn statelichen reverention noch eyn mael salueeren : Dao
mit ; ben i geysten ? wadt dem Duvel bin i imsousen , bonne sie
matammaselle , bonsioer ? Ken i gien Frence sichs ? Neen : Ken i den
55. Lathin , bones vesper ? Hae , ken i ten tluyts snacken , goeden dach ,
goeden aovondt , koeden morgen , goeden , goeden , goeden langen
tit , worom stijstu soo lang im doncker ?
Heyden. Goeden avondt , goeden aovondt , guder geluck mayns hertlieber joncker.
Berendt. t' Sindt aneynder t' zielen hupse , verstendege , wise und erent60. feste Jomferen , wendt oph eynder stunnt wetten si the uurdelen das
ick eyn vom aodel bin , du da , geyt mit mir eynmael am desser
uurdi , du, hurstu ni matammaselle , heurt , heurt , kieck mir eyn mael
im hene , onde zaget mir guder geluck , ich werdet dir wol richeliken leunen , holdt daer , onde wen ir mi etwaos saoge nae min wol
65. gevellen , werdt ich di vunnefmael soe vil schincken.
Heyden. Der Joncher had io grossen affecktion to Anveers to drincken.
Berendt. Joa bi Godt.
Heyden. Der Joncher sol noch eyn mechtiger kerel wierden im dessen
Lenden.
Berendt. Ken i det im eyn hendt kieken , so kieck mir dan im beyde
de henden.
42. II keerl , onde eyn.
46. II 'k we llen aber reden.
II waorlich Bey sint.
50.
52. IÍ salutieren.

55. II snacken eyn lenge tit?
II im hent.
63.
69. I kieck wir.
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70. Heyden. Dijn henget noch eyn weldiger luck overt heuuft. Berendt. Hoo.
Heyden. Mao nlisselijch sol dem Joncher sich dao opf ixaltieren, wendt
dy luck is ia gaor gros ,
Wendt den Conjonctionesvon den Drechen steert, ond den kof van den Os,
Werden lechende vom dir , on dines deuns gevellet gaor wol den blu-.
.
degen Mars.
Berendt. Wadt den duvel is dat to sagen , kof , steert , Mars , Con75. jonteonem , on der gelichen waorden ?
Keyden. 't Sendt lechende Planiten , laoren smier , ond wendt si treur-.
den , dreychden si dem Herre etwes queets : t'sint jo Himmelsche
teikenen , die das sminschen inghewent regieren.
Berendt. To den saget mir mit kurie weurden wat dat dessen mit mir
haben te schaffen.
80. Heyden. Maor sir sage dec dem Joncher na seynen wol ghevollen ,
nech allen dessen Lenden besthieren.
Berendt. Alle dessen Lenden besthieren? bi dem elementen wen das
geschaget , schalstu meyn herdts liebe Jomfren veesen : pots lommeren das gevellet mir gaor wol : de Joznfher reddet seer heerlich
Fintiens , toe dan i moste toe hoeus mayn Planiet mit grosser
85. wettenschapf lesen , ond ich wol di keumen verseucken , um grosser
kennisse midt di to halden : Meynder 'tzielen i bennen eyn wettende
Maocht , mao wao weunstu ? Heyden. Im dem deur is onseren heym ,
wen het dem Joncher behaochden , hi keume man vake , wy sellen
di alles geudts saogen.
90. De Joncher werdet rick onk oldt , ond haddet guder geluck al seyn
leebdaghen.
Berendt. Du hast meyn herdt ghewislijch geconfortiert , ond ich werd

70. II weldiger gluck.
71. II Maor. — is gaor gros.
73. II gevellet wol.
74. II Was du vel.
76. II Planieten , ond wen sey treurden.
78. II die dem minschen regieren.
81. II was das geschaget.
84. II fintieus.
87. II weustu ?
88. II keun©.
14
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te desser stundden noch eynmaol komen vraogen of -het mir balde
werdt ghebeuren.
Heyden. Loop geck loop , 'tsin maer een hope leuren.
Berendt. Wettende Herren ond Jomferen alle toe saomen , ich wolde
95. di wol herdtgrundicalichen gebeden Naben , dat ir mi wollen saogen ,
of di tswy Pestilentialische hoeren mir dem wurst wt den breuuck
e tovert hatten , onde mir den hupschen hespp , mit het broudt
e taket hat ? he , habense dat daon ? Hoe ? datt en den sturten
krenck heer reure , dissen dech hatt ich ni mao as drithalf pondt
100. wegge geten , onde ' ein stiege (ober sicx) is meyn portsioen : by
dem elementen der kof is mir soo doll , das ich mer vom die tswy
leuse merren soo hat laten bedrigen , den ich werd hu den pots
wedder betsallen , onde mir an dem teubersche wreken. Heurt , heurt,
im dessen loch weunet dem Antechrist die meyn soo teuvert hatt :
105. den Herren werden meyn doen secriet halden : ond ich bidde alle
gelierden Studenten , datse mir io nicht en melden , went ich schall
dem upper heusen onde den bruuck af binden , ond dritten dem
leuse theuversche im den stuup. 0 da , dats eyn , dats tswey , dats
drey , dats viour , dats vunnef, dat sicx , dats sibben, dats acht, dats
110. piggen , on dats theyn , ond dao mit drit ich daol rich off dem
durffel om corts wil. 0 Herre Godt Himmelsche Vedder , wiest mir
ermer sunder gnedich , by dem elementen , datse de duvel bru dao thoe.
0 mutter Goodts behudet mir desse mael , ich on schal meyn dagen
nicks merder sundigen. Du hoeren , hoeren , hoeren , merren , merren,
115. io doe , ich werde di dat noch eynmael vergelden , pestilencialische
teuverschen , he.

92. II balt wil ghebeuren.
93. II De streep onder dezen regel ontbreekt.
96 vg. • II brouch e tovert haben , mit het brout e taket hat ?
101. II dem tswy.
102. II hat lachen. -- II dan ich wier hun dem pots.
107. II upper hosen
109. II vinnief.
113. I ich meyn daogen.
115. II De woorden „io doe" ontbreken.

116. II Het woord „he" ontbreekt. — De streep onder dezen regel ontbreekt.
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Ysbrandt. Niet waer , ick soume noch wat laten noon waer ick as jy ,
Nou hoe staje dus en trantelt , schicktse onder mijn groene sy.
Popelency Barendt ie valtme met ie dicke gadt opmen sack ,
120. Datmen dunckt dat ickmen boeksen schier bekack ,
Benesdijstes Barendt ie bindt soo briet as ien weeghe luys.
Ick brengtie Wouter , drinckwe ons nou lens te deghe buys ,
Avoes Barendt. V Vouter. Je houtie woort as een Wijf , wilie preken
maeckie de Kelc quyt :
Waerom brengijt Barent? ick deynck dat hem Barent wel met Carre
melck lijt.
125. Ackermenten hoe schockt hy , wat mienie Barent dattet oock altemael iou diel is?
Tiebi
dan
,
of
binie
noch
nuchtern
?
V
Vouter.
Een nuchYsbrandt.
teren dronc is so goet als ien zielmis ,
Wouter. Laet maer overwayen , 't sel sen selver wel schicken : Trouwe
de speuluy allegaer wil ic seggen
Wy bancken veur niet, geit toe, de Weert moet het lootge legghen.
Ysbrandt. Maer de kunst , de kunst, moet reghel houwen , de kunst
is seker groot.
130. Berendt. De kunst , de kunst , i wette io wet vende kunst: de kunst
die geyt om broot :
Wie sindt man bedders , do sten we after dem disch herr , mit den
blueten kopf , ond grinsen wen heupe geutsel broeken. Ysbrandt.
Maer Barent hoe praetie oock so , dats immer jocken,
Wat datie dat noch vande Rederijckers seyde.
Berendt. Ich deyt din lick da ich di vo dem smoel heyde :
135. Vom dem Redenrijckers he, dat luchtstu by dem elementen dat luchtstu,
Waorlich den Rederikers sindt io woll Narren ,

117. I Berendt.
118. II schickje.
119. II Berent.
125. II dattet altemaal.
127. II Het woord Wouter ontbreekt.
130. I Berendi.
131. II bedlers. -- disch mit. -- Kof wen geutsel broeken.
132. II oock soo grof. --- De woorden „data immer jocken" ontbreken.
134. II Ich deyt di billich das. — di voor dem.
135 en 136. II elementen , du schrale vedlers , 't sint wol narren.
14*
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datse hun kunst vo nickx hantieren , ober t'sindt keyn bedders ;
wouter. Swijcht toch Ysbrandt , of je krijght de geck an boort ;
hoveling. Gaet .jonghen seght de speuluy datse komen voort.
140. _Tongen. Knap Wouter ie moet komen speulen over de Tafel.
wouter. Wellan Vryer wy sellen ierst wat speulen mette wafel ,
We beginne ierst te eten , we selle vlusjens comen.
Hovelin. Wel jonge hoe comt dat de speuluy soo lang toeven ?
_Tongen. Heerschap t'sinnen maer ien hoop stoute boeven ,
145. Khebbet alle seyt , se segghen se moeten ierst wat eten.
Hovelin. Dat de prachters sint feiten schen.
Longen. Joncker denckt datse niet beter en weten ,
Se sinnen dat op de burghers Bruyloften soo e went.
Hovelin. Soo seker , tis nou veer genoch e comen; de Werelt is op een endt,
150. Gaet segt haer datse comen sonder lang te dralen ,
Of ick selse terstondt met de ooren comen halen.
Ionyh en. Gans Wolven maets wilje comen of niet?
Wat mienje beget , ie moet doen datje heerschop ghebiedt :
Nou , nou , warachtich , voort , of binje te welle reten?
155. wouter. Assen man , maeckje soo groot niet , we moeten noch eten :
Seghtje Miester datte we ierst wat moets moeten maken ,
Dan gaet de Veel veul blyer :
Wees je maer te vreen , je bindt alsulcken Vryer.
-

longen. Je meucht vreesen , comt den Baes selver an.
160. Isbrant. We comen terstondt , gae gy maer voor heen assen Man ,
Seght dattewe onse insterem enten ierst wat moeten stellen :
Hoe vaert-het Wouter, ackerdeert-het ? Wat deuse verbrubbelde strij cstock selme quellen.
Berendt. Geswint , geswint dat ludt wem dreck im vildt hundt ,
IHovelin. Wat iou prachers je comt noch al op het lest.
165. wouter. Duncktje dat , wy comen noch al onse best?
Berenrit. Elementische bedders , hestu noe dy Muer niet wolle suent?

137. II hantiren, maar kein bedlers.
146. II prachers.
153. II datje 'theerschap.
158. II je bint sulcken.
163. II vilthoet.

166. II bedlerø.
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Hovelin. Jou eerlose schrobbers met recht wordiet gadt uyte beunt ,
Eerst wat eten derfje segghen , k'en hoorde noyt stouter.
Isbrant. Benedijste , heyleghe Burghers , wat segje daer af Wouter,
170. Binnen dat Menschen ? Kijckt ien reys hoe dat by siet.
Berendt. Smit W olter opf den beck , ich bin jo den plichtigen Keerl niet.
Hovelin. Al jou best het gadt wt , jou rechte rabauwen.
isbrant. Ja wel dit Volck ken aers niet doen dan vloecken , smyten
en grauwen.
Heyleghe Burghers , heyleghe Burghers , segh ick noch , hoe
175. Comen wy aen sulcken deun ?
Berendt. Saget toe noe wol wat toe bist , da crichstu noe dijn leun ,
Elementische bedders , daer om ich pries den Redenriken tuuch , al
holt toese vo geck ,
t Sint vostendege keerls , and wi sindt bedders , and crigen wat
opf dem beck
Ond bi den slappermenten , do licht dem roffel podt,
180. Ond min daoghen werd icher nie meer met bruyt.

EYNDE.

170. II Sinnen dat.
176. II Saget i nou wol was du bist.
179. II Hou da , bi dem slappermenten.
180. II icher nicht maor mie bruyt.

IPIIIGENIA.
TREUR-SPEL.

De eerste druk van de Iphigenia (I) verscheen in 1617 te Amsterdam
bij Nikolaas Biestkens. Een tweeden druk heb ik nergens vermeld gevonden 1) ; maar eene aanmerkelijk veranderde en vermeerderde derde
uitgave zag in 1626 eveneens bij Biestkens het licht (II). In den Catalogus der Letterkundige Nalatenschap van Jacobus Koning (tweede deel ,
bl. 319) wordt een druk van 1627 genoemd , die waarschijnlijk de vierde
is ; het is mij niet mogen gelukken , een exemplaar dier uitgave ter
inzage te bekomen. Den vijfden druk (III) gaf Coster in 1630 bij Abraham
de Wees te Amsterdam uit ; III is een vrij nauwkeurige nadruk van
II , er is echter een Laatste Tooneel aan toegevoegd , en de spelling is
anders. Bij denzelfden uitgever verscheen nog in hetzelfde jaar de
zesde druk (IV) , die zelfs niet in spelling van III verschilt. In
1631 werd de Iphigenia nogmaals door Abr. de Wees herdrukt (V).
Deze uitgave wordt op het titelblad echter niet , zooals men verwachten zou , de zevende genoemd , maar de vierde. Waaraan dat is toe
te schrijven , kan ik niet met zekerheid meedeelen ; ik vermoed aan slordigheid. 2 ) De Bibliotheek van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde
te Leiden bezit van den druk van 1631 het Titelblad , de lijst der „Personagien" en de vier laatste bladzijden 3 ). Het slottooneel , dat in III
1) Daar de Iphigenia in 1621 werd vertoond en men een tooneelstuk veelal herdrukte in het zelfde jaar , dat het weder opgevoerd werd , geloof ik , dat de tweede
druk ook in 1621 zal vallen.
2) Is V misschien een nadruk van de uitgave van 1627 ? Deze laatste heeft vermoedelijk de vierde druk geheeten, en nu zou bij het nadrukken vergeten kunnen
zijn vierde in zevende te veranderen. Het „laatste tooneel" kan echter niet vóór 1630
zijn gedicht , daar er in gezinspeeld wordt op de verbanning van den predikant
Adriaan Smout (Ariadeps) uit Amsterdam (8 Jan. 1630).
3) De laatste pagina bevat slechts de woorden „Op nieuws door den Atheur oversien , vermeerdert ende verbetert."
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en IV voorkomt , vinden wij eveneens in V. Een volledig exemplaar van
V kon ik niet machtig worden.
De uitgaven I en II zijn in 4° ; III , IV en V daarentegen in 8°.
Het mag hier niet onvermeld blijven , dat er ten opzichte van het
jaar der eerste uitgave en der eerste opvoering van de Iphigenia nog
eenige twijfel bestaat , die niet zoo gemakkelijk uit den weg is te ruimen. In Coster's gelegenheidsstuk „Nederduytsche Academijs Niemant
ghenoemt niemant gheblameert ," dat den len Augustus 1620 werd
vertoond , zal „Bedroch , " die hare diensten als tooneelspeelster komt
aanbieden , als proeve harer kunst
,

„uyt-spreken een ghedicht ,
Al over lang gherijmt , dan noyt en quam 't in 't licht.
't Spreeckt van regeering : 't is een algory ghenomen ,
Ghelijck ghy hooren zult van paarden te betomen.
Hierop volgen vs. 912-951 uit de Iphigenia.
Op dit feit steunt blijkbaar de uitspraak van Dr. Jonckbloet , dat
Coster de Iphigenia eerst eenige jaren , nadat hij haar geschreven had ,
op de planken durfde brengen ') ; dat „den len November 1621... .
het stuk voor het eerst in zijn geheel (werd) gespeeld." 2) Het schijnt
mij toe , dat Dr. Jonckbloet's meening niet juist is. Hoe kan Coster in
1620 zeggen , dat de bewuste verzen uit de Iphigenia „noyt en quamen
in 't licht ," indien ze in de uitgave van 1617 reeds te vinden zijn ? Of
zou de druk van 1617 geantidateerd wezen ? Maar er is niets , wat die
onderstelling kan rechtvaardigen. Dat het stuk in 1617 werd opgevoerd ,
wordt bewezen door eene kaart van den 1 Nov. van dat jaar , die ,
„eene uitnoodiging bevat tot het bijwonen der eerste vertooning van
S. Coster's Iphigenia" 3).
I) Dr. W. J. A. Jonckbloet , Beknopte Geschiedenis der Nederl. Letterkunde , 2e druk.
1880. Bl. 169.
2) t. a. p. bl. 174.
3) C. N. Wybrands , Het Amsterdamsche Tooneel van 1617 —1772 , bl. 33.
De uitnoodigingskaart wordt beschreven in F. Muller's Beredeneerde Beschrijving
van Nederl. Historieplaten , n°. 1317.
Ook in eene der Aanteekeningen op Vondel's Hekeldichten wordt vermeld , dat
„Dokter Kosters treurspel van Ifigenie.... ook in den jare 1617 den volke was vertoont." (Zie : Een Otter in 't Bolwerck). Gelijk bekend is , waren deze Aanteekeningen
grootendeels van de hand van Geeraerdt Brandt (Dr. G. Penon, Historische en
Bibliographische Beschouwing van Vondel's Hekeldichten, bl. 163 vg.).
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Maar zijn dan misschien bij de opvoering in 1617 de verzen 912-951
niet uitgesproken ? Zeer zeker wèl ; de prent toch op de uitnoodigingskaart stelt juist de twee rossen met hunne berijders voor , wier zinnebeeldige
beteekenis in de bewuste verzen der Iphigenia wordt verklaard. Onder
de prent staan de volgende woorden :
„Op Alderheylighen dagh ,
Hoe 't in de wereldt gaet , en hoe 't behoort te gaen
Wyst Costers Nestor in Iphigenia aen.
Dat zullen wy alleene spelen voor die luyden ,
Die 't Land beminnen , en ons doen ten beste duyden."
Deze regels kunnen slechts doelen op vs. 912-951.
Maar hoe hebben wij dan de bovenvermelde verzen uit „Niemant ghenoemt niemant gheblameert" op te vatten ?
Klaarblijkelijk was Coster ten zeerste ingenomen met zijne vergelijking van de wereld met een paard , dat in toom kan worden gehouden ,
wanneer het één bestuurder heeft , maar aan 't hollen slaat , indien twee
meesters het zoeken te regeeren. Eene afbeelding toch van die paarden ,
welke de wereld, en die ruiters , welke de wereldlijke macht en de geestelijke macht voorstellen , is niet alleen op de kaart van 1617 , maar ook
op de titelbladen van alle mij bekende uitgaven (met uitzondering van
die van 1617) te vinden. Toen nu Coster in 1620 zijne vergelijking weer
eens te pas kon brengen in een gelegenheidsstuk , - liet hij dat niet na ;
sedert 1617 toch was de Iphigenia niet opgevoerd , zoodat de „algory
van paarden te betomen ," misschien aan de meeste toehoorders onbekend
was. Het is moeilijk na te gaan , waarom Coster van deze allegorie zeide ,
dat zij „noyt en quam in 't licht" . Misschien wilde hij daardoor eenvoudig
de belangstelling van het publiek levendiger maken. Zeker is het echter ,
dat wij niet genoodzaakt zijn de genoemde woorden voor zuivere waarheid
te houden , daar zij door „Bedroch" worden gericht tot „Academie" , welke
laatste in den loop van het spel door de eerste wordt uitgemaakt voor
een „zoete slechte sloof ," die heel gemakkelijk te bedriegen is.
,

Dat de orthodoxe predikanten te Amsterdam heftig tegen de opvoering
der Iphigenia te keer gingen , zal niemand , die het stuk gelezen . heeft ,
verwonderen. Vooral niet , als het bekend is , dat in den persoon van
Euripylus de heftige Ds. Trigland is gehekeld. In de Aanteekingen op
Vondel's Hekeldichten (Otter in 't Bolwerk) lezen wij, dat in de Iphigenia
„het recht der overheden in 't kerkelyk , en 't misdryf van sommige
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kerkelyken even klaer (wordt) voorgestelt , en Trigland onder den persoon van den griekschen Paep Euripylus , naer 't leven (wordt) afgebeelt ;"
en verder (Aanteeken. op Haen Kalkoen) : „Toen Kosters Ifigenia in
't jaer 1630 voor 't volck vertoond wierd , hadmen den speelder , die de
rol van Euripylus.... speelera zou , zoo toegemaakt met baerd en kleeren ,
dat hy Trigland op een hair geleek , en elk een hem kende." Ook uit
de schotschriften , die het op de Iphigenia gemunt hadden , blijkt ten
duidelijkste , dat het algemeen bekend was , wien Coster met Euripylus
bedoelde 1 ).
Reeds kort na de opvoering der Iphigenia in 1617 , beklaagt de Amsterdamsche kerkeraad er zich over , dat op de Academie „eenighe spelen
van Commedien ghespeelt worden , die niet en connen profytelijck of
stichtelbck sijn" 2). Nadat het stuk den 1°. Nov. 1621 weer vertoond
was , verklaarden de predikanten , dat „dotter Coster.... in sijn spelen
se er schara delijck (was) uijt gevaren soo tegen de politie als tegens de
kercken ende de kerckendienaeren." 3) Zij wisten te bewerken , dat Coster
door HH. Burgemeesteren werd ontboden en vermaand. In het woelige jaar
1626 bracht de stichter der Academie zijne Iphigenia echter nogmaals
op het tooneel , wat wederom klachten ten gevolge had. 4) Nadat Adriaan
Smout in 1630 uit Amsterdam was verbannen en de regeering dier stad
getoond had , dat zij niet langer onder den invloed der Contra-Remonstrantsche predikanten stond , werd Coster's hekelend treurspel, vermeerderd
met het reeds vermelde „laatste Tooneel" weder opgevoerd. Spoedig
daarop begon de belangstelling in de Iphigenia te verminderen. Van
1638--1665 althans werd deze niet meer op de planken gebracht 5) , en
na dien tijd hoogstwaarschijnlijk evenmin.

1) Zie b. v. in eene noot van het „Wtnodende Tafereel voor de Inwying van den
Arminiaensche-Christelosen Tempel t'Amsterdam" (1630) de woorden : „Coster, die
onder alle D. Triglandium in sijn Iphigenia Eurypylum ... , noemt." Vgl. hierover
Dr. J. II. Gallée, Academie en Kerkeraad (1878) bl. 40 vg.
2) Gallée , t. a. p. bl. 13.
3) Gfallée , t. a. p. bl. 20.
4) Gtallée , t. a. p. bl. 35.
5) Vgl. Wybrands t. a. p. bl. 256-262.
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EXOD. cap. 4. vers. 16.
MOSES ghy sult AARONS Godt zijn.
AARON ghy sult MOSES mondt zijn etc.
,

LACTANTIIIS.

Homo dum vult videri nimis religiosus
Fit superstisiosus et delirat.

Na de Copy ,

t'AMSTERDAM
By Nicolaas Biestkens, inde Lelie onder de Doornen.
Anno 1617.

Varianten. II S. Cos tens.
Onder Treur-spel staat : Den derden druck.
In de Latijnsche spreuk leest men et delitat.
Onder deze spreuk staat een prentje , waarvan men de beschrijving kan vinden in
den tekst der Iphigenia, regel 912 tot 951.
Deze uitgave is verschenen „Tot Amsteldam, By Nicolaes Biestkens Boeck-drucker.
Anno 1626."
III. De titel is gelijk aan dien van II , behalve dat onder 't woord „Treur-spel"
staat: „Den vijfden Druck." Onder het prentje ontbreken de woorden „Na de Copye."
„t' Am sterdam" werd deze uitgave „Ghedrukt by Abraham de Wees , Boeckverkooper
op de Vyge-Dam in 't Nieuwe Testament , 1630."
IV. De titel is gelijk aan dien van III , behalve dat onder het woord „Treur-spel"
staat : „Den eesten Druck."
V. De titel is gelijk aan dien van IV, behalve dat onder het woord „Trevr-spel"
staat : „Den vierden Druck."
In plaats van 1630 leest men 1631.

INHOUDT DESES TREUR-SPELS.

De Griecksche Vorsten door de ontschakinghe van Helena , en
Menelaus aan-raden , vviens Huys-vrouvve zy vvas , de Wapenen
aan ghetrocken hebbende , om haar met gevvelt de Troyanen vveder
af te dringen , zyn met hare Vloote in Aulis vervallen , vvaarse door
5. tegenspoet van vvint en stroom , lange tijt misnoegende , hebben
moeten havenen. Vlysses , dien ick in dese Tragedie als een staatgeerich Prince in-voere , neemt dese gelegentheyt vvaar , en stroyt
door het Legher , dat het de Goddinne Diana niet en belieft voorspoet tot desen tocht te verleenen , voor dat Agamemnon , den
10. oppersten Velt-Heer deses Heyrs , haar met zynen bloede , voor de
begangene misdaden , in het schieten eender Hinde , versoent soude
hebben ; hopende dat de Vorst aan alsulcke schult-betalinge niet en
sonde vvillen , ende dat daar door gelegentheyt gevonden soude mogen
vverden , om hem met den name van Godloos te bekladden , ende
15. den volcke , dat door een blinden yver ghedreven vvordt , aan hem
te doen misnoeghen , ende also den roep in het Griecksche Legher
te brengen , dat onder het beleyt van Agamemnon , de Troyaansche

Oorloge nimmermeer en sonde gelucken , om also door de gunste
des Grieckschen Priesterschaps , die ick stelle dat hy, Vlysses , op
20. syn handt ghehadt heeft , den Myceenschen Koning te bossen , en
het opperste gebiet selver te bekomen. Desen aanslach in 't vverck
gestelt door driederley maxsels van Menschen , door Baat-suchtige ,
Staat-suchtige , en oordelose Ghesellen ; vvort door op-rechte , vvelIn II, III, IV staat de lijst der Personagien vóór den Inhoudt.
5. III, IV van Windt en Storm.
20. III, IV gehad heeft. Den.
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genoegende en rype verstanden belet , die den verongelijckten Vorste
25. daar toe bevveghen , dat .hy zijn Dochterken, Iphigenia , den gestoorde
Goddinne Diana sonde schijnen te slachten , om het volck , dat alsoo
licht door Afgoderye te misleyden als door vvare Godsdienste te
gheleyden is , te stillen , en 'tschelmstuck dat Vlysses bedocht , ende
door Euripylus in 't vverck ghestelt hadde , tot vvelstandt des ghe30. meenen zaacks voor te komen. Den gheheelen handel van Troyen is
een versiering , ofte ten minsten isser seer vveynich vvaarheyts aan :
daarom en salmen 't my niet qualijck af-nemen , dat ick hier mede
speele , ghelijck als het my , om mijn voornemen uyt te spreken ,
gheleghen komt.
Voor al is dit de vvaarheyt , datter noyt Diana , ofte diergelijcke
35.
Heydensche Afgoden in vvesen ghevveest zyn , niet teghenstaande
datse als heylich door der Papen ingeven van blinde yveraren
zyn aangebeden gevveest : So moet dan oock volgen dat haar geen
Diana , tot verlossinghe van Iphigenia , die voor hares Vaders misdaden
40. op-gheoffert ghevveest soude hebben , vertoont en heeft , maar dat
Calchas , die ick Agamemnons zyde doe houden , dit also door een
andere Vrouvv' besteldi heeft , om 't volck de ooghen te vervullen ,
de onschuldige Iphigenia te behouden , den listigen Vlysses in zijn
Staat-sucht te smooren , den Godloosen Euripylus aan ghelijck tegen45. vergifte te doen barsten , ende den rechtvaardighen Agamemnon in
eere te houden. Besluytende , dat de oude Poëten dit niet voor een
logen de nakomelingen inde hand stoppen , maar als een schildery
aan de vvant hangen , daar in de siende menschen des Werelts loop
kunnen af-meten , en bespeuren hoe den Schynheylich , onder den
50. deckmantel van Godsdienst , zyn personagie speelt. Hoe Staat en
Baat-sucht in het kleet der oprechticheyt , al soudet alles t'onderste
boven raken , haar schelmeryen op-proncken , ende tot haar voordeel
int vverck stellen.
Anno 1617. September 22.

^
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24. II, III, IV welgenoegende rype verstanden.
25 en 26. IV den gestoorden Coddin.
28. I 't schemstuck.
36. II, III , IV Afgoden ghevveest zijn.

PERSONEN VAN 'T SPEL.

Achillis.
Agamemnon.
Calchas.
Menelaus.
Protesilaus.
Tersites.
Euripylus.
Palamedes.
Nestor.
Rey der Griecken.
Ulysses
Iphigenia.
Clytaemnestra.
Diana.
Rey der Priesteren.
Rey van staat-Dochters stom.
Rey van Diana stom.
II, III, IV , V Personagien.
,Achilles" enz. „Nestor. Ulysses. Iphigenia. Clytaemnestra. Diana. Rey van
Griecken. Rey van Priesteren." —
Onder deze list :
II, V
1621.
Dit Treur-Spel is ghespeelt op Alder-Heyl'gen dagh
In 't openbaer,, voor volek van allerhande slagh.
IV
Ook
in deze uitgaven vindt men beide bovenvermelde verzen. Daarboven
III,
staat echter 1630.
III , IV Achter, de lijst der Personagien (dus v66r den Inhoud des Treurspels) leest
men het volgende
Aende
Lasteraers vande Amsterdamse Academi.
Wy verstaen met droef heydt dat veele aen dese onse Tragedie van Iphigenia misnoeghen, makende daer op uytlegginghen daer wy noyt om ghedacht en hebben , soo
dat eerwaerdighe mannen haer wel sotteljeke daer inne ontsetten, ons scheldende
15
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voor dit en voor dat, daer wy nochtans nevens der Armen voordeel hier niet anders
mede voor ghehadt en hebben , als deftigh te spotten , met alle sulcke oproerighe gasten ,
die onder het mom-aensicht van deught en heyligheydt hare Wettelijcke Overheden
door een hoope kudde-mans-volck soecken te ringhelooren , weynigh denckende dat
hier te lande , voornamelijck in dese Stadt sulcke herseloose menschen ghevonden
wierden , die 't qualijck sonde nemen datmen soodanige muyt-makers eens louter
Ros-kamde. Wy seggen noch meerder dat wy noyt ghelooft en hebben , dat hier staetsuchtige Ulyssesen , laet-dunckende Eurypidusen oft' botte Tersitisen woonden , voor en
al eer dat sommighen met lasteren en schrewen (tot ons leedt wesen) haer daer voor
bekent maken , sulcks dat wy by geval, en dat wel ter rechtertij dt , van een hoope
binnen-boeven ghespeelt hebben. Hartelijcke bedanckende dese voorsz. ghestoorde
Uyls-kuykens , datse alle de wereldt met haer roepen en krijten , tot der Armen Wee-.
sen nut , in dese benauden Lijdt soo gaende ghemaect hebben , dat de speel-plaets te
enghe om de aenschouwers te vatten , ende de bus te kleen was om de penninghen
te vergaren. Daerom soeckt ghy der Armen voordeel soo volhardt toch ghelijck ghy
begonnen hebt , alsoo den Armen merckelijck voordeel en ons groote eere in uwe
galbrakerije geleghen is , endigende dese onse reden met het navolghende vaers ken
Verbiedt de lieden het Tonneel ,
Soo loopter seven-mael soo veel ,
't Verboden witmen aldermeest ,
En teghen streven noopt den gheest.
Wie dan den Yver blusschen wil ,
Sie door de vinghers , en swijgh stil :
Want wordt ghy op u seer gheraeckt,
Soo clench : ick hebter na ghemaeckt.
YVER.

EERSTE BEDRIJF. EERSTE TONEEL.

Achilles. Agamemnon.

De zaack die loopt zo vreemt na dat ick daar van oordeel ,
Dat ick niet zegghen kan oft scha zou zijn of voordeel.
Ziet eens Myceensche Vorst , ghy zyt alree ten hoof ,
(Inzonder by 't ghemeene volck) in dat gheloof ,
5. Dat ghy schier niet ghelooft aan eenighe der Goden ,
Om dat ghy teghenstreeft de bittere gheboden
Van Hecate ; en 't volck dat dwingt een Vorst dat hy
Ghelooven moet, oft toch hem veynsen moet , als zy.
Aga. Dat elck inwenclich dus oft so van Godt ghevoele ,
10. Dat moet ick lyden , want wild ick daer tegen woelen ,
Zo stelden ick het aan als God ; en Godes macht
Ontbreeckt my , om te zien wat elck van Godt bedacht.
II , III , IV Boven „Eerste Bedryf" staat :
S. COSTERS

IPHIGENIA.
Treur-spel.
1. II, III, IV zaeck loopt nu.
2. II , III, IV Dat ick 't niet.
4. II, III, IV En by 't ghemeene volck bysonder in 't geloof.
7. II , III, IV Van Hecate , want.
8. II , III , IV (of toch sich veynsen moet).
9. II Aga. ontbreekt. --- II, III, IV dit of dat van.
10 II , III, IV want so 'k daer woud tegen.
15#
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Dit zie 'k , dit ly ick niet, dat elck van Gode leere ,
Den mensch int openbaar al 't quaat dat hy begeere :
15. Dat was uytsinnicheyt , en zulck ontziet ghebroet
Zoeck ick te dempen met een yverich ghemoedt.
En dat my nu een hoop onrustighe ghezellen
Zoeckt tot haar Godsdiensts staat een harde wet te stellen ,
'K en sta 't haar nummer toe : maar ick stel haar ghemeyn
20. Een wet , ghehoorsaamheyt : alzo daar nu in treyn
Zo veel Godsdiensten zijn die weynich zoude scheelen
't En deed styfzinnicheyt , die niet zoeckt dan krackeelen.
Ziet dan, gheef ick den grootst dan al wat hy begeert ,
'K maack hem licht al te groot , en dien die me Godt eert
25. Veel te ghering misschien. Zulcx dat ick na myn oordeel
'Tschier nodich acht te zijn tot 's Lants en 's Vorsten voordeel ,
Wanneer hy in zyn Rijck heeft yveraren haat ,
Dat hy die voed' , so sticht hy sich een vaste staat.
Daar hy , zoo 'y al te seer op d' eene zyd wil hellen ,
30. Zijn wereltlijck gheluck in groot ghevaar sal stellen.
De reden is , om dat de blinde yver vin
'T ghemeene Volck (die toch niet verder en ziet , dan
De neus haar lang en is) de gheestelijcke prachten
(Die 't haar laat dencken oock) toerekent alle machten ,
35. Ja toe-schrijft het ghewelt in Hemel en op Aardt.
Zelfs hier daar ghy my tot het heerschee kenden waardt.
En 't gheestelijck dat zich dit achten moest onwaardich ,
En 't volck bestraffen dies : wat doet het ? maar hovaardich
Tracht het na grootheyt, daar 't noch naulijcx . aan genoeght ,
40. Hoewel haar alderbest moey'lijcke kleynheyt voegkt ;
15. II, III, IV Dat is.
16. II, III, IV met een yverige moed.
17. II, III, IV Want dat.
18. II, III , IV een straffe wet.
19. II , III, IV Dat lyd' ick nimmer , maer ick stel haer algemeyn.
23. II, III, IV Wel dan : geef ick den grootst' al wat dat hy.
24. II, III, IV hem wel.
25. II, III, IV Misschien wel te gering.
31. JI, III, IV De reden zijn.
34. II, III, IV duncken.
37. IV dat sich dat achten.

229
Kleynheyt , so zouden zy door rijckdoms dertelheden
Den volcke min als nu erg'ren met quade zeden.
Dat oock haar kleynheyt zy met moeylijckhey t vermengt
Is an belangt : want my nu driemaal al ghedenct ,
45. Dat dese , doese niet heel waren overladen
Met stage slaverny in haar beroeping , traden
Haar parck te buyten , en z'en hielen gansch gheen maat ,
Haar te bemoeyen met regeringe van staat,
Daar in zy zijn zo blint als Mint gheboren mollen,
50. En wroetent al om met haar schriftelijcke grollen.
Ist dan geen nodich quaat voor 't stadich Griecksche Rijck ,
Dat ick haar stadich werck berey met haars ghelijck ?
Want wast dat Mopsus niet met Calchas en verscheelden ,
En dus belachelijck om raatseltgens krackeelden ,
55. En dat zyt waren eens , ick denck zy zouden my
Ten strijd ontseggen om de Wereltsche vooghdy.
Dies moet ick nodich haar oneenicheden voeden ,
En geven noloos werck d' onrustige ghemoeden ,
En doen alleens , ghelijck de Kindren seggen , dat
60. De duyvel-jager doet , als hy een heymlijck schat
Door hulp van jckers sich vermeet int licht te brengen ,
En dat daar een van al dit niet en wil ghehengen,
Dien gheeft hy hant-gebaar en daatlijck ander werck ,
Ghelijckmen dit volck oock moet gheven als ick merck.
65. Wat doet hy ? maar hy ken den aardt van die ghezellen.
Hy stelt den warraar aan een ton met zandt te tellen ,
III , IV In kleynheyd souden zy door.
41. II In kleynheyd souden syn door.
42. II Geen ergernissen doen met overdwaelse zeden. — III , IV Geen ergernissen doen
met overdwaelde zeden.
46. I Mee stage.
48. II Haer te bemoeynen met de wereltlijcke staet. -- III, IV Haer te bemoeyen
met de wereltlijcke staet.
50. II, III, IV Dan wroeten 't.
51. II, III, IV 't statig.
52. IV haer statigh werck.
56. II, III, IV De strijd aenseggen.
62. IV dat niet en wil.
63. II, III, IV Dien geeft hy d'handen vol aen eenich nooloos werck.
66. IV een ton met cants.
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IV God
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III , IV Eurypylus
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over-zeesche goden.
goden.
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Wat is dit anders guyt als met u Goden gecken ,
En 't volck hun Godheyt waard te doen in twijfel trecken P
95. Dan blinde yveraar 'k weet dat ghy 't yv'rich spreeckt ,
Maar dat Vlysses dit dus looselijck besteeckt.
Wat zoetkt Vlysses my te maken tot een bastert
Van dese Kroon , door hulp van 't volck dat Gode lastert
Wat moeyten maackt hy my , wat blaast hy 't vole in 't hooft
100. Voor valse Godsdienst , daer hy selfs niet an ghelooft?
Vlysses doen wert nergens beter by verleken
Als by het weyd-spel en des weyd-mans loose treken ,
Daar van hy vol is , en lockt listich in zijn net
't Ghevogelt , dat op gheen bedriegery en let.
105. Want als de Vogelaar weet lieflijck na te apen
Der vog'len rechte lijm , om 't vogeltgen te drapen,
Zo speelt hy met zijn tong , dat zijn ghebootste reen
Den volcke lieflijk zijn , al meent hyder niet een.
En oft nu zo gheviel dat daar van zo veel hoofden
110. Een looser was , die juyst zyn praat niet al gheloofden ,
Dien stuurt hy mannen aan van wonderlijcke schyn ,
Die de stel-vogels van de loose Vog'laar zyn :
Als is Eurypylus (met zijn ghesinde trouwen)
Dien meest de menschen als haar God op aarden houwen:
115. Als hy wel bet weet , dan de leke-broers al waars,
Die dapper groeyen en toe-nemen alle jaars.
Door schijn van desen wert een wyse zelfs bedroghen ,
Want hy ghelooft het geen hy meent te sien met oghen ,
Te weten datse zijn vol Wijsheyts , als het schijnt ,
94. II , III , IV Godheyd voort.
95. III , I V Dat blinde yv'raer. — II III dat ghy dit. -- IV weet ghy dit yverich spreect.
96. II , III, IV dit so.
99. II, III, IV maeckt ghy. — blaest ghy. -- III, IV Want moeyten.
100. II, III, IV Al valsche • -- daer ghy.
101. IV wort nergens.
105 II , III , IV vog'laer weet seer lieflijck.
109. II , III , IV En oft al schoon geviel dat hier.
113. II, III, IV Als is Euryp'lus (met veel' sijn gesinde trouwen).
114. II, III, IV menschen voor.
117. II, III, IV word een vvijs man selfs.
,
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Aga. 'K gheef dit haar node , neen , ze zijn zo niet te stillen.
Maar Menelaus , en ghy Chalchas , 'k wild ick wist
145. Waar uyt het volck en ghy der Goden gramschap gist.
Cal. Wel noemt ghy 't gissen Vorst : dit zijnder van de reden ,
's Volcx mompeling , want 't schijnt haar veel te lang gheleden
Datse hier havenen , zonder te sien wanneer
En hoese raken aan verandering van weer ,
150. En aan ghewenschte wint , want dit is haar vermoeden ,
Dat dit verhindert de Godin der Watervloeden ,
Wiens toren achten zy t'uwerts te syn soo groot ,
Om dat ghy een van haar ghewyde Hinden schoot ,
Dies gist het volck dat zy daar al om lyden moeten
155. So lang , tot dat de Vorst haar sal die misdaet boeten.
Waar me toch ? met een Beer , die 'r voorheen wel gheviel ?
Neen , haar ghevalt nu maar Iphigeniaes ziel.
Aga. 't Afgodisch volck dat raast , en al de zo ghesinden ,
Wat deed men eertijts als d' ondwingelijcke winden
160. In noch veel langher tydt , by schoone zomer dach ,
Niet woeyen ? deed men dus ? neen men , maar met verdrach
Verwachten men den tijt , die 'k oock nu wil verbeyen
Met lijdsaamheyt , de wint zal 'tsynder tydt wel weyen.
Men. Neen Agamemnon , 't is nu gansch een ander tijdt,
165. Een Lijdt dat dese staat gheen uytstel langer lijdt ,
Want 't Legher scheuren sal , 't Krijghsvolck sal verlopen ,
En Agamemnon , wie zoud dat zo zuur bekopen
Als ick , die d'oorsaack ben dat ghy dees eer gheniet?

Aga. Zoud 't zo , so waart ghy my mijn oorsaack van verdriet.
170. Hoort Menelaus , wat sal ick u meer verstrecken
143. II, III , IV Ick geef 't haer noode.
144. I 'k wild dat ick wist.
146. I vande de reden.
148. II, III IV hav'nen , en ze sien niet eens wanneer.
150. II, III, IV Dat is een voor de windt: want zy sijn in 't vermoeden.
152. II, III, IV zy tot u te zijn.
156. III, IV die 't voor heen.
158. I 't Afgodichs. — II en al haer so. —
161. II , III, IV dus? o neen ! maer.
166. II, III, IV Want scheuren soud het heyr, en 't krijgsvolck soud verlopen.
169. II, III, IV van 't verdriet.
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Men. Rust Agamemnon , rust , 't is te ver in ghebroken.
Aga. Hoe Menelaus ? wien is de vooghdy van God
205. Ghegeven ? ons , of haer ? zy zijn puur steken zot.
Men. Zy niet , maar wy , die 'r in 't begin de vryheyt gaven ,
En maackten Heeren van een hoope vreemde Slaven.
Cal. De Vorsten varen uyt , en al 'tghesegh haar past.
Aga. Met recht. Zy draghen oock des Werelts sware last.
210. Wie toomt den Vorste doch ? wie derf hem teghen spreken
Cal. Zyn Wetten tomen hem. Aga. Die mach hy , wil by , breken.
Cal. Daer teghens setten haer de Grooten van zijn Rijck.
Want door de Wet wert hy den Onderdaen ghelijck.
Aga. Wat mach de slechte Mensch sich selve dencke laten ?
215. Cal. De Vorsten weet ick dat haer wedersprekers haten ,
Die zo zeer nodich zyn , wanneerze zyn ghevest
Op waerheyt daer door zy ra'en tot 'tghemeene best.
De Vorst most haten die , die 'm sonder meenee vleyen
En hem van loghens en ghemaackte waerheyt dreyen.
220. Hoort Agamemnon. Sus , denckt niet dat ick sta toe
Dit ziele-moorden. Neen maer ick leg over hoe ,
En oft oock mooch'lijck is door midlen te beletten ,
Terwijl de Geest'lijckheyt so vast staat op haar Wetten.
Aga. Zo los zegt eerder. Hoe ? wat is dan grooter ding ,
225. De ghever van den Wet , oft die de Wet ontfing ?
Cal. De ghever , dies wil ick ghewillich voor hem boeken.
Aga. Dat most oock hier niet eens in twijfel zijn ghetrocken.
Wel Menelaus , hoe ? wat is 't dat ghy. verzucht?
't Zuchten voecht my. Men. En my. Ick ben hier in beducht ,
230. Ick zie te voren heen veel zwaricheyden komen ,
Die 'k Agamemnon heb te zwyghen voor ghenomen.
En tot Vlisses koomst te nemen in beraad.
Ick ga , misschien de zaack daer tusschen beter gaat.
De Goden willen ons een goede uytkoomst gheven.
235. Aga. Ja ze , zoo 't volck van u de rugh niet wort ghesteven.
215. III, IV dat harwedersprekers.
218. III , IV De Vorst mocht.
223. II , III , IV Terwijl de priest'ren nu so vast staen op.
231. I hed.
235. II, III, IV Ja, wordt het volck van u de rug maer niet gesteven.
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Men. Wat reden zijnder toch dat ghy my dat vertrout?
Aga. Wel dubbelde , want ghy 't met de moetwilgen hout :
Men. 'K weet niet met wien ick 't hou. Ick ga , ghy wort te heftich.
Cal. Zet hevicheyt ter zy' , en spreeckt als Prinsen deftich ,
240. Met redelijck bescheyt , dat niet streckt tot verwijt.
Want 's Vorsten hevicheyt baart niet dan haat en nyd.

EERSTE BEDRIJF. DERDE TONEEL.
Calchas. Agamemnon.
Ag. Wat quaemt ghy Calchas my met Menelaus plaghen?
Cal. Ontmoetende kond ick niet van hem zyn ontslaghen.
Dan 't luckt noch wel dat hy zo tydelijck vertreckt ,
245. Op dat mijn voorstel ward' den Vorst' in tijts ontdeckt ,
'K heb vast al 't neen en 't ja , al 't zeggen en weer-zeggen ,
Dus lang wel rypelijck gaen by my overlegghen ,
En merck de guytery , als zelfs de Vorst wel weet ,
Hoe statich dat ze schijnt int Geestelijcke kleed :
250. Dies ick gheen uytkoomst zie om 't volck int slaap te wieghen
En te doen stillen , als door loos'lijck te bedrieghen ;
Ghelijck 't alreed' toch is bedroghen van die kant,
Die met Vlisses heeft een heymelijck verstand' ,
Misschien met and're meer , al machment noch niet zeggen.
255. Aga. Eerlijcker ist een Vorst zijn twisten neer te leggen
Door macht en door ontzach , en drijf den muyter uyt
En jaagh den Onderdaen en schrick aen voor ghemuyt.
Cal. Een groote wort wel meer zo veer door noot ghedronghen
Dat hy om baat zeyt , Aap wat hebt ghy schoonder Jongen.
260. 'K vertrou, 8 groote Vorst , dat uwe moghentheyd
237. I bubbelde.
241. II, III, IV hev'gen moed.

242. I Vóór den regel staat Cal. — II Ag. ontbreekt.
243. I Cal. ontbreekt.

247.
250.
257.
259.

II, III, IV Wel rypelijck dus lang by.
II, III , IV in slaap.
II, III , IV een schrick.
II, III, I V om haet seyd.
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Groot is in beyd' , in macht , en in medoghentheyd :
En wil de Vorst zijn macht aen 't volck te wercke stellen
Hy zal ze dwinghen die 'm dus rnoeyelijcke quellen ,
En haer doen komen tot ghehoorzaemheyt na wensch ,
265. Dan zonder tranen niet van den onnos'len Mensch.
Dus laat medogenheyd veel eer de zaack beslechten ,
En om der vroomen wil de qua'en ghenadich rechten :
Daerom zo raed ick dit dat men de Menschen zot
Voor dees tyt blyven laat in dat gheloof van God ,
270.- En dat men de Princes (zo veer 't niet goet wil weyen)
Goodts-dienstich en betreurt na 't bloegh' Outaer zal leyen ,
Dan heb ick dit beleyt , dat dan een schoone Vrouw ,
Diana wel ghelijck , die 'k al de zaack vertrouw
En wel heb onderrecht , zal tot verlossing komen
275. Van de Princes , die voort zal warden wech ghenomen ,
Van die Diana , die dan roepen zal met een
'k Ben wel vernoeght , en met dees offerand te vreen.
Aga. En of het volck dan zach 't bedroch met open ooghen ?
Cal. Het volck dat moet en wil met Poppen zijn bedroghen.
280. Oprechte Goods-dienst is van veel te weynich schijns ,
Daerom vertoont men haer gheen Godtheyt zonder grijns.
Oock ken 't volck nummermeer afgodery bekennen
Wt Goods-dienst, door dien zy aen 'smoeders borst gewennen
Van Kintsch te zuygen in haar smakelooze gift ,
285. Dat zich van langher hant int breyn der Mannen grift ,
Die dan van dromen hun een slechte by-godt poppen ,
En door verstants ghebreck den ware Godt verschoppen.
Aga. 'K houw dat volkomen waer : Maer 't were zo ver volbrocht,
Heeft Calchas dan wel eens om 't achterste ghedocht ?
290. Want u Diana daer wel so veel zou bedryven
Dat 't moorden na bleef, maer waer zou mijn Dochter blyven ?
Dien 't volck zou menen dat ten Hemel was ghebracht
Niet door ghebootste , maer door ware Godes macht.
Dat is de zwaricheyt daer meest voor is te zorghen.
268. III , IV dat ghy de.
275. IV die voorts sal werden.
288. II, III , IV so ver gebrocht.
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295. Cal. Vervoeren uyt den Land , daer men haer hield verborghen.
Aga. Verborgen. En hoe lang zou ze toch blyven daer ?
Cal. Tot een bequamer Lydt. Aga. En of dat nummer waer ?
Cal. Dat hoop ick immers niet , 't zal met der tydt versterven.
Aga. En oft dus eeuwich bleef , zoud ick haer eeuwich derven
300. Cal. Die van twee quaden een moet kiesen kiest het kleen ,
En dit is ver het kleenst, Aga. Daertegen zeg ick neen.
Ick laet my dencken dat ick 't grootste zou verkiesen ,
Want 'tvolck ghelieven is ontzach en macht verliesen.
Cal. Lijcwel blijft ghy haar hooft. Ag. Niet meer als met den naem.
305. Dat denckt my voor een Vorst wel dapper onbequaem ,
Een ander make zich met zulck een Prinschap vrolijck ,
Men maack my nummermeer zoo'n zieleloze molijck.
Cal. T'ontsach en derft ghy niet dan voor een korte tijdt.
Aga. Die 't in begin verliest , die blyft het eeuwich quijt.
310. Ben ick niet , Calchas , die , die onder zyne wiecken
Heeft t' zaam vergadert al de groten van de Griecken ?
Ben ick niet , Calchas , die , dien zy dan trouw en eer
Ghezworen hebben als hun Opper-Vooght en Heer ?
Ghewisselijck. En meest al de bescheyden Helden
215. Doen my oock d' eer daer in ze my eendrachtich stelden.
Dan d' onbescheyden hoop , 't eersuchtige gheboeft ,
D'eenzyicheyt , die Prins noch Wetten en behoeft,
Ghelijck ze waent , tracht my , my zeg ick dus te toomen?
En 's daachs te doen , doen , datze 's nachts bestaen te dromen ?
320. 'K meend' ick in Griecken hadd"t volkomene ghebied ,
Dan 't isser ver van daen , 'k hebt boven half noch niet.
Zijn 't reden , Calchas , niet daer door men alle Luyden
Hoe slecht ze zijn het recht voor 't onrecht ken beduyden ?
Ja 't immers. Leert haer dan door reden en bescheyt ,
325. Dat haer Eurypylus dus lelicke verlegt ,

295. II wt den lande. — III, IV land, al Waer ze bleef verborgen.
804. IV Voor dezen regel ontbreekt Cal.
807. III, IV soo'n zieloose.
809. IV Die 't in 't begin.
312. III, IV die, dien zy hun trou.
324. I Heert haer.
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Die haer in handen zoeckt afgodery te steken
Voor ware Goodts-dienst door zyn daghelijcksche preken.
Cal. Onmoochelijck. Ick praat haar dat niet uyt het hoofd.
Ghy machticht my te laat , dan hadmen my ghelooft
330. In tijts , 'k had wel verhoedt de lasterlijcke loghen
Die 't volck nu smaack'lijck heeft voor waerheyt inghesogen ;
Ghelijck een min met onghezontheyt zeer besmet
Haer zuyg'ling dat ze zoocht , met 'tzelfde quaet bezet
Zo grift een dwael-geest van ontsich in 's volcks ghemoeden
335. Zijn dwaling , zo men 't niet in tyts en ken verhoeden :
En dat alleen daer meed' , dat d' Opper-vooght van 't Land
Den dwaler uytroey' , voor zyn schaad'lijck misverstand
Den volcke , om mompen licht , schijn' heylicheyt te wesen.
Want datmen 't volck wil van afgodery ghenesen ,
340. Die 't eenmael aennam voor behoude Goodts-dienst claer
Is zotheyt , en men stelt s' Lants orbaer in ghevaer.
Aga. Wat zal ick Calchas hier dan veylich in beginnen ?
Cal. Maer min u zelver als 'tghemeene best beminnen.
Aga. Zo raedt ghy zoud' ick dit dan aensien met gheduld.
345. Cal. Mijns oordeels ja. Noch geeft niemant hier van de schuld
Als u Voorzaten slap , die 't Geestelijcke zetten
Ghemackelijck en vey , uyt dwang van alle Wetten.
Aga. Ze waren slap noch straf, maar vroom Regeerders waerd.
Maer dit volck heeft misbruyckt haer goedertieren aerd.
350. Wel aen. Ick sal my op u overleg beraden ,
Dan zal geen afgodts haat met 's Menschen bloet verzaden.

326. II Die 'r in de handen. — III, IV Die 't in de handen.
340. III, V Die 't eenemael aennam.
345. II, III, IV Noch geeft hier niemand van de schuld.
349. II , I 1 I IV Daer dit volck.
,
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TWEEDE DEEL.

TVVEEDE BEDRIJF. EERSTE TONEEL.
Protesilaus. Achilles.
Noodiche Goods-dienst die zo nut is voor 't ghemeen ,
385. Hoe loos misbruyckt een boef die tot zijn baat aleen ?
Most dan een wijs Man , als hy 't misbruyck zo ziet wercken
Niet dapper straffen ? of moet hy 't niet wille mercken ?
Was hy meer vroom als wijs , hy saacht niet over 't hoofd ,
Maar als hy wyser is als vroom , als dan ghelooft
390. Wart vanden meesten hoop , dan laat hy zoet'lijck sloeren
De zaack die 'y ziet dat hy niet uyt zou kennen voeren.
Ick zie zo 't misbruyck , en ick swyghe lij ckwel stil ,
Dan heb mijn redenen. Toch uyt gheen quade wil
Ghelijck Vlisses , die door staat-zucht wort ghedreven ,
395. En wenscht eer oproer als IØhigení om 't leven.
Dit hoopt hy , dit 's zyn wit , dat Agamemnon trots
Sal teghen staen te doop zijn Kint tot boete Godts ,
Die (mijns bedenckens oock , oft schoon veel Papen willen)
Met het onnosel bloet een's Maacht niet is te stillen.
400. Let op de swaricheyt die daer dan uyt bestaat ,
Dat 's yv'raers vloeck die 'n guyt sticht om zyn eygen-baat.
Dat zulck een guyt , van wien 't volck heeft zo goet ghevoelen
Dat zy hem (zo de Vorst daer hart wil teghen woelen)
Wel licht'lijck worpen op tot Vooght , en drucken neer
405. Met groot ghevaer van 't Rijck haer Wettelycke Heer.
Waer dan de zaack zo staat daar oft volck moet verkiesen
Een nieuw geloof , oft daar 'thoofd moet zijn Kroon verliesen ,
Wat dunckt Achilles daer dan veylichst in gedaen.
Ach. Bedencken , zo de tijt gheeft uytstel van beraen.
I , II met wille mereken.
887. II Met dapper.
889. II , III , IV als 't dan.

391. II , III, IV dat hy niet veyligh wt ken voeren.
892. II swjjge nimmer stil.
16
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410. De Vorst lett' wel , eer hy de zaack zich schijnt te kreunen ,
Wie dat d'oproerge zyn , hoe veel , op wiep ze steunen.
Pro. 't Syn ver de minsten , beyd in tal en in waerdy.
Ach. 't Ontsach des Voochts legt dan 'tverschil haest aen d'een zy.
Pro. Ten waar een groot' haer steef de saec was wel te slechten.
415. Ach. Dien groote moetmen zien met reden t'onderrechten.
Pro. 'tIs te vergeefs , hy zoeckt verandering van staat.
Ach. Gaet ghy daer vast in zo beklaecht hem voor den raed.
Pro. 'K vermoedt , en blycken zalt ken 't wijsheyt niet verhoeden.
Ach. Men recht hier maar uyt blijck , en uyt gheen los vermoeden.
420. Pro. So rasch zijn aenslach blyckt , dan is hy selver Vooght.
Ach. Belettet hem daer hy bederfelijck na pooght.
Pro. Daer Leghens mosten haer dan all' de groote zetten.
Ach. Ze mosten wel , maer wie dwingt haer daer toe met Wetten ?
Pro. Daer toe dwingt haer de Liefd tot de ghemeene rust.
425. Ach. Maer denckt dat eyghen Liefd meer zoeckt zyn eygen lust.
Pro. Te meerder mosten wy 't beletten zo wy konden.
Ach. Dat zou gheschien zo wy elck and're wel verstonden.
Pro. De Vorsten die verstaen elck and're meestendeel.
Ach. Zo lang daer een ghebreeckt , maackt een hier al 't krakeel.
430. Pro. De meesten kennen die gheen eenes moetwil temmen?
Ach. Ja. Maar in Kerck verschil en ghelt gheen overstemmen.
Pro. Godt hoedt dan haer ghekijf. Wat 's dat Achilles? Hoe !
Ach. Selfs stont ghy dat int eerst van u regeering toe.
Pro. Int kleedt van Goods - dienst ken een schijn - deucht dan wat wercken.
435. Ach. Men moet der voor zijn zo men quaet begint te mercken.
Pro. Daer overstemming niet en geit , wat 's daer voor raed ?
Ach. Dwang. So zyn sporling streckt tot quetsing van de staat.
Best ist door een 's bederf rust en ontsach verwurven ,
Als dat 'tgheheel om een herschickt wort en bedurven.

414. II, III, IV de saeck waer.
416. II, III, IV verand'ring in de etaet.
418. I vermoeden.
419. II, III, IV hier al wt blijck.
427. IV Øy malkandre.
433. II , III, IV van de regeering'.
438. I Bestift. --- III, IV rust en ontfangh.
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440. Bedurven zeg ick is de staat van 't gansche Landt ,
So der herschicking ons eens aenkomt van die kant.
Ons sal het Heerschen best , 't g'hoorsamen haar best voegen ,
En laet haar dan noch aen haar deel al wel ghenoegen.
Dat haer Vlisses styft , die zie wel toe dat hy
445. Daer door niet op en Iaed' der grooten Jaloesy ,
En dat zyn staat dan zo den neck niet word ghebroken.
Pro. Heeft dat Achilles tong oft zijn ghemoet ghesproken?
Ach. Ick meent , en spreeck het uyt een onbeveynst ghenloed.
Pro. Hoe qualijck heeftmen dat gans anders dan vermoed.
450. Ach. Hoe na word ick by een Vlisses vergheleken ?
Pro. Ontsichelijcke Grieck, terwyl wy daer van spreken
Sal ick 't u zeggen nu hier by ons twee aleen
Watmen van u vermoedt , en wat ick van u meen.
Veel meenen oft ghy wel nae 't Houwelijck mocht poghen
455. Met 's Konincks Dochter daer ghy nu me wort beloghen.
Ach. Wat Houwelijck , 'k heb noyt om 't Houwelijck ghedocht.
Pro. Iphigenia wort nochtans voor u verzocht.
Ach. Het is dat niet. Ghelijck de grooten al wel weten.
Pro. Neen toch niet , dan terwyl wy hier den tyt versleten
460. In ledicheyt , die toch is d'oorsaack van veel quaats ,
So staken sommegen , vol staats en eygen-baats ,
De hoofden t'samen , om by deze tydt te komen
Tot 'tgheen ze langh al noch eens hadden voorghenomen ,
Dat is verandering van staet , en ziet dit werck
465. Besteeckt Vlisses onder decksel vande Kerck ,
Diez nu op hem zeer los bedrogen yv'raers bouwen.
Ach. Dats waer. Maer wat gemeenschap heeft dat met mijn trouwen
Met 'Ø Konincx Dochter ? die tot mijn leetwesen groot,
Vast is verlooft, en zit ghehandt-trout met de dood.

445. II, III, IV op hem laed'.
446. I staat zo den.
447. III , IV Heeft dar Achilles tong.
452. III , IV na hier bij ons.
453. II, III, IV Wat elck van.
460. II, III, IV is oorsaeck.
464. II, III, IV verand'ring in de staat.
466. II, III, IV Die nu.
16*
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470. Pro. Dit ist. Vlisses stroyt dat by meest al de grooten,
En dat op u verzoeck , dit Houlijck is beslooten:
Met dat bescheyd is hy oock na Mycena toe
De Bruyt te groeten , en om wijs te maken , hoe
Dat ghy haar Bruydegom haar voor u Bruyt zult Kronen ,
475. En zoetkt de Maget zo door logens hier te tronen ,
Ghebruyckende de naem om 't aenzien , dat veel geld ,
Van Thetis zoon , de kloecst' en ons strijd-baersten Held ,
Een hater van 't bedroch , by elck dies in groot achting.
Men lette nu waerom Vlisses deze slachting
480. Bedocht heeft , oft het is om eyghen zelfs ghenot
Oft om Achilles , oft om 't volck , oft om zijn God?
Godt ken hy niet , en 'tvolck dat acht hy niet met allen.
Noch hy hoe loos hy is , zal 't nummermeer zo kallen
Dat ick, of red'lijck Mensch , het ummer loven zal
485. Dat hy yet zoude doen Achilles ten gheval.
Sich zelfs heeft hy te lief , daer by zo dol van yver ,
Dat hy naer yders eere gulsich 'tquaad te styver
En styver aendrijft , dat gheen Prince wel betaemt :
Dan wat betaamt hem niet , die zich geen dinck en schaemt?
490. En Godloos zijnde , zich een yveraer ken veynsen?
Daer by zeer liefelijck zijn woortgens weet te kleynsen
Om zo zijn minder , alst daer op zou komen aen ,
Te vleyen , maer 't komt den ghevleyde dier te staen ,
Dien hy maar lief-koost om daer voordeel van te trecken.
495. Hier moet een Man een Man , gheen kakelaer verstrecken ,
Ghelijck als hy is , die uytwendich groote moet
Heeft in zijn tong , en is inwendich maer een bloed.
Hoe moeloos dat hy is , Achilles , heeft ghebleken
Doen hy uyt Vrouwe vrees zich garen had versteken
473. II, III, IV te groeten , die 'y soeckt.
483. II, III, IV sal 't immermeer.
484 en 485. II , III, IV Dat ick, of reed'lijck mensch , het lichtelijcke sal
Geloven dat hij 't doet Achi lles ten geval.
486. I Zien selfs. -- vol.
487. II, III, IV na ydel eere.
488. II, III, IV geen vroom man en betaemd.
489. I Dat wat.
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500. Om niet na Troyen met de Griecksche Princen al
Te trecken veynsden hy zich daer benevens mal ,
En onbequaem te zijn ten oorelooch te varen ,
Om hem voor .ongheval zo veylich te bewaren.
Dan Palamedes , die zo loos wel is als hy ,
505. En ruym zo deuchtelijck , liet hem alzo niet vey :
Maer om dat hy niet aen die zotterny ghenoechden,
Heeft hy tot wisse proef , terwijl Vlisses ploechden ,
Thelemacus zijn zoon doen legghen inde veur,
Daer bleeck doe wat hy was , hy ploechdender niet deur.
510. En daar me was hy van zijn mallicheyt ghenesen ,
Dien hy bekenden doe maar veynsery te veesen ,
Wt hope daim en hem so lichtelycke zou
Verschonen , en daar om t'huys laten by zijn Vrou.
Wat laffer uytvlucht ! hoord een Krijchs-man dat te zeggen?
515. Behoort een Prins niet eer int Veldt op stro te leggen
Als t'huys te bedden in 's Princesse warme schoot ,
Daer hy toch me niet is versekert voor de dood?
Dat dat de blootaert docht , hy zou dan oock niet durven
Te bed gaen slapen daer meer Menschen zijn ghesturven ,
•520. Als oyt door storm en windt , of oorlooch zyn vergaen.
Doe 't mal niet locken wou , wat heeft hy doe ghedaen?
Maer dit heeft hy ghetracht, om al de grote Griecken
Met zijn blootherticheyt me lelijck te bekliecken ,
En gaf door Papen uyt , dat d'eerste die de voet
525. Voor Troyen op het Lant zoud zetten , zoud zijn bloed
Den doot op ofl'ren , om de Griecken te doen vresen
En dat der gheen daar om zou d'eerste wille wesen:
Maer datse zouden weer t'huys keeren door die schrick.
Hy vrese dat die wil , Protesilaus, ick
530. En vrese dat niet eens, neen. Niemant sal my dwingen,
Dat ick niet d'eerste , of met d' eerst aen Lant sal springen,
501. II , III , IV sich teenemael als mal.
502. III, IV ten oorloogh.
503. II, III, IV Om sich voor oorlooghs-ramp so.
505. II, III, IV so deughdlijk , liet den veynser so niet vry.
509. II, III, IV Daer bleeckt doen.
512. II, III, IV Op hope.
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Ghelovende nochtans aen Godt , en Godlijckheyd ,
Maer niet al wat een nauw ghezette Paap ons zeydt.
Doen hy niet bracht te weegh met zulcks en dat te preken ,
535. Heeft hy ten lesten nu wel Goddeloos besteken ,
(Dat onder 'tdecksel noch van heylicheyt , en Godt)
So gruwelijcken moort , en dwingt door 't volck ons , tot
Iphigeniaes dood , om daer door tot zyn mening
Te raken , dat is tot een scheuring , oft verklening
540. Van Agamemnons eer, die wel veel beter past
Dien zo beminden Vorst, als zulcken bloten gast,
Die , nu hy 't hert niet heeft zich manlijck t' openbaren
Int Velt , zoeckt hy zich door die middel te bewaren.
Dus is de moeloosheyt , die eer vergete pry ,
545. De Moeder vant bedroch, van wraack en moordery.
Ach. Vw' reden begont ghy Protesilaus deftich ,
Maer eyndicht die voorwaer mijns oordeels , wat te heftich.
En zeyde ghy niet dat een Man van raad en staat
En wijs zich niet verziet , om zo een noodich quaad P
550. Pro. Ja 'k. Maer een vroom man zal der zich al om verzetten.
Ach. Ghy zeyde doe daer by , zo 'y 't veylich kon beletten.
Dunckt u nu dat ghy ziet de middel , waer door ghy
Vlisses aenslach zo kent breken , doet het vry.
Pro. Hier me. Waert dat wy maer elck andere eerst spraken
555. En op Vlisses wys de hoofden t'samen staken
Wanneerder inde zaack iet noodichs was te doen.
Maer neen , wy schromen dat , elck hout hem uyt 'tvermoen ,
Noch zoud niet garen in der Papen wan-gunst veesen ,
Daer zy nochtans veel meer reens hebben om te vreesen ,
536. III, IV Dat ondet 't dexsel.
537. I en dat door.
542. II, III, IV sick naulijck.
543. II, III, IV In 't veld sich soeckt door dese middel.
549. II , III, IV niet verzet.
550. I Ja 'k. Maer een vroom zal der.
555. II , III , IV de koppen.
556. II , III , IV noodigs waer te doen.
557. II, III, IV elck hout sioh.
558. I Papen mangunst.
559 II, III, IV hebben ons te vresen.
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560. Als wy dat volck , dat maar door ons alsen bestaat.
Ach. Protesilaus , rust weet ghy gheen ander raad.
Dat volck past noch op u , noch op gheen dwang van Heeren.
Sy zyn haer eyghen Vooght. Dies onser gheen zal keeren ,
'Tgheen dat Vlisses wil: begint hy 't maer met haer
565. Hy voert het uyt tot spijt der Griecken alle gaer.
Pro. Dat volck van zulcke macht ? 't is ver ghenoch ghekomen.
Dat volck van zulcke macht , dat niemant haar kan tomen ?
Dat volck van zulcke macht ? Waer is toch nu 'tverstand
Der Edelen van dit ons vrye Vaderland?
570. 0 wel gheboren volck ! dat noyt en wierd ghedwongen
Van 's Werelts dwingelandt ! werdt ghy nu noch gedrongen
Te moeten buyghen onder 't moeyelijcke juck
Van malle Papery ? Snorckt nu vry vant gheluck
Daer ghy de Werelt deur u loflijck van beroemden ,
576. Zo dat de Buren u de vrye Luyden noemden.
Tis slimmer als het was , want zeker meerders last ,
Was niet zo lastich als nu minders , dies 't niet past.
ó Helden ! d'oorloch was veel beter niet begonnen ,
Daer is met vechten meer verloren dan ghewonnen.
580. Nu ziet hoe zot wy zijn ghelijckmen van ons zeyt,
Nu blyckt wel wat wy zijn aen onse slecht beleyd ,
Dat wy de grootheyd in den oorelooch gaan zoecken,
Daer die t'huys mack'lijck wort ghevonden inde boecken.
Wat ist, Achilles , of u Moeder Thetis was,
585. En Hercules mijn Oom ? Wat komt het oock te pas
Dat wy ons hebben in den oorelooch begheven
Voor 't Vaderlandt , met veel perijckels van ons leven ,
Wt twederleye lust? Om vyanden te door

561. III, IV geen andr' raed.
562. III , IV op ander dwangh van Heeren.
566. II Pro ontbreekt.
568. II Voor den regel staat Pro.
576. III, IV meerder last.
577. II, III, IV dien 't niet past.
580. III, IV Nu sie 'k hoe.
587. III , IV met veel peryckel van ons leven.
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En voorts te kryghen waerd eertekens tot een loon:
590. Dan deze gaen met eer en al 'tghebieden strijcken ,
En wy staen buyten om , en moeten der op kijcken.
Dies ick , o trotse Grieck , my wel verwonder zeer
Dat iemant noch van al de grooten tracht om eer ,
Om naem , om aenzien , nyt den oorelooch te halen :
595. En dat de Edellien na de bescherming talen
Int bloeyenst van haer jeucht , uyt hoop van door de daad
Tot eer te komen , dat zy haer ervaren raad ,
Des waerdich , mochten in den dienst vant Land besteden ,
Namaels bejaerd , en oud , en afgheslooft van leden,
600. Daer der van honderd een , of gheen schier over schiet,
Die 't luck daer hy na tracht , eerlijck ghenoch gheniet:
En als hy 't al gheniet , mach hy noch maar verstrecken
Een Meester-knecht van asche-vysters , en van gecken,
Van straat maar op gheraapt , en uyt medoghentheyd
605. Kostloos van goede Luy macklijck ter School gheleyt.
Daar zy (eer dat ze noch den plack en roe ontwassen)
Niet vasters leeren , dan op niemand niet te passen:
En zalt zo voort gaen alst begint , zijn zy eer lang
Gansch Wetteloos , en wy volcomen in haer dwang.
610. Wat Krigher zal die macht door Wapenen bekomen?
Ach. Zy hebben die macht aen haer zelleven ghenomen.
Pro. Zy namen doe dat haer niet voecht , noch niet behoort.
Ach. Ten is niet wonder dat haer 't hebben me bekoort.
Pro. Dien't toe quam most het haer niet hebben laten volghen.
615. Ach. Dats niet gheschiet , zy hebbent lang al ingheswolghen ,
En door verteering ist nu vast in haer begroeyt.
589. II, III, IV En voorts, om krygen.
595. II , III IV En dat der Ed'lien noch na 's Lands bescherming talen.
596. II , III IV door haer daed.
597. II, III IV Tot d'eer. -- I bat zy haer.
598. III, IV mochtmen in den dienst.
603. III , IV En meester-knecht.
604 en 605. II , III, IV Die kosteloos , om ander goeder Luyden geld ,
Gem ackelij cke lijn ter hooger school besteld.
606. II , III , IV Daer sy ondanckbaer , alsse plack.
607. II , III , IV op niemand yet.
611. III, IV aen haer seleen genomen.
,

,

,
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Pro.
Ach.
Pro.
620. Ach.

Zo vast niet of het worter noch wel uytgheroeyt.
Dat volck wat het eens heeft en laat het niet weer glyen.
Ist uyt te scheuren niet , men moet het der uyt snyen.
Protesilaus , 'k weet met haar noch u gheen raad,
Om dat noch zy , noch ghy , en hout de middelmaat ,
Zo doende zie 'k voor ons haest een elendich leven.
Maer zegt my , schijnt het u zo dapper nieuw te gheven
Dat dit gheringe volck zo vast staat op haar stick ?
525. My en benieut het niet. Denckt eens dat ghy en ick
Dat zijn , dat zy zijn , en men wild ons wat ontdreyen
Meent ghy dat wyder dan zoo licht of zoude scheyen ?
Neen wy , al zien wy schoon hoe qualijck 't haer-luy past :
Wy weken niet een voet , daer is te veel aen vast ,
630. Men scheyt van gheen voochdy , die mach men zo niet breken :
By namen zy niet , want ze waren dan versteken
Van al haar aenzien , en nu heeft haer elck van doen
In ambt , in staat , in raat , men kan oock niet vermoen
Of de verzoeker zal wel tot zyn mening komen ,
635. Zo 't maar een Man is die van haar wort aengenomen ,
Dat doen ze niet voor niet , 6 neen , ze zyn niet dom ,
En doen ze wat voor niet , zo weten ze waer om.
Schijnt het u vreemt dat zy haar streng dan starrick trecken.
Pro. Is dat verdedeging , of is het der me gecken ?
640. 'K meen mijn ghebulder haer min quetst als u ghespot.
Achilles die besluyt hier me dat zy 't ghenot
En eyghen voordeel dan voor alle dinghen wenschen.
Ach. Protesilaus 't is den aert van alle Menschen.
Maer daer ghenoch af. Siet daer Calchas comen aen ,
645. En Menelaus zie 'k by Palamedes staen.

TVVEEDE BEDRIJF. TVVEEDE TONEEL.
Palamedes. Menelaus. Calchas. Protesilaus. Achilles.
Benaude tyden , datmen nauwelycks met zwyghen
En ken voldoen , wat eynd wy daar van zulle kryghen
619. III het eer uyt snyen.
638. III, IV dan stenrig trecken.
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Voorziet een wijs-man wel , die van te voren heeft
Het zelfde spel noch meer van 'tselfde voick beleeft.
650. Men. Wel stater huyden ons een zuure dach voorhanden.
Cal. Doet toch mijn raat 'tsal zyn tot voordeel vande Landen.
Pal. 'k Vertrouwt u Calchas toe dat ghy gheeft goede raad ,
Maar denckt hoe diep 't int hert van Agamemnon gaat
Dat hy zijn aenzien van dit volck zo ziet verkrachten ,
655. Die , zo zy 't voeren uyt , hem niet meer zullen achten
Dan maer een Dienaer , die gheboden zynde , moet
Ghehoorsaem voeren uyt al wat zy vinden goed.
Pro. Daer Leghens mosten wy ons al ghelijck verzetten.
Cal. Bescheyde Vorsten , hoort , wilt op de zaack wel letten ,
660. En wat ghy doet , doet dat voorzichtich met belegd ,
Niet in u toornicheyt , die reden en bescheyd
Voert uyt de Mannen weck. Volght niet u korsle sinnen,
Dan pooght niet anders als vertreck van tyt te winnen ;
Aen 't keeren vande wint hangt al Vlysses werck.
665. Pro. Dat's waar. Dan hier staet maer de weer-haan op de kerck,
Die luystert niet nae 't weer , dan na Vlysses dreven.
Om datmen niet zou zien hoe dat de winden wegen
Heeft hy zeer looselijck by tyds doen nemen of
De beste wint veer , die wel eer stont op het Hof,
670. Waer op de Zee-luy haer wel dorsten t'zee begheven ,
En niet op dese , daer ze niet op zijn bedreven.
Cal. 'T is oock gheen orbaer dat men zich begev' op Zee ,
Met dit onstuymich weer , van dese luwe ree.
Wy mochten lichtlijck op een lager Wal vervallen ,
675. Daar wy 't door quade gront af reden gheen van allen ,
Laet dies 6 Vorsten toch 't onweer van u ghemoed
Bedaren , zo zult ghy niet anders doen dan goed
In dese handeling. Blyft by natuur , en rechten ,
Dan zult ghy dese zaack noch onder u wel slechten ,
680. Want daer is niet zo swaer dat de natuur , en 't recht
-

657. II , III , IV Ghehoorsaem doen en laten wat.
668. II , III , IV seer loos'lijck hier by tijds.
669. II De netste.
671. III , IV niet zijn op bedreven.
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In den ghestoorden Mensch met reden niet en slecht.
Maar zo ghy 't niet en doet , en zoeckt dus eygensinnich
Te dryven dat ghy wilt , zo zie 'k u noch zo vinnich
En bits te worden , dat de binnelantsche twist
685. Sal moeten worden van uytlanders noch gheslist.
Dan wast met ons ghedaan, dan zijn wy zo bedurven
Ghelijck een schip dat Mast en Kabel heeft ghekurven
Hoop'loos op lager wal , daar 't strandend stucken stoot.
Daar om vervalt toch niet in dese groote nood
690. Door tweedracht , die 't bederf is vande grote rjcken ,
Dan wildt elck ander , in elcks onverstand wat wijcken ,
Schoon of het voor een Vorst niet groots ghenoch en was :
Langmoedicheyd en komt niemand zo wel te pas
Als Princen , want ze dick 's volcks moetwil moeten dragen ,
695. En zien met zulck een oogh , als of zy 't niet en zaghen.
Daer om ghy Vorsten , zoeckt ghy 't voordeel van den staat ,
Zo gaet met wijsheyd en langmoedicheyd te raad ,
Dan zult ghy veylichlijck tot u voornemen komen
En d'aenslach doden , van Vlysses voorghenomen ,
700. Daar in niet sonder reen de Menschen zyn beswaart.
Ach. Wy zyn hier, Helden, by den andere vergaart
Om heden eens een eynd van al 't ghekijf te maken ,
Dat ons gheresen is uyt Kerckelijcke zaken.
Laat ons dies met den Vorst , die binnen ons vertoeft,
705. Raadslagen op de zaack , die niemand meer bedroeft
Als hem , die daar by zou de meeste schade lyen.
Cal. Dat moet tot rust van 't Lant , en 's Vorsten eer gedyen.

TVVEEDE BEDRIJF. DERDE TONEEL.

Rey der Griecken,

710.

Elcic klaaght dat hy niet onbecommert heeft
Vrolijc en vry den gulden tyd beleeft,
Deez' , op dit pas, al zyn vvy vol gheweens ,

675. III , IV al-reden geen van allen.
688. II door 't stranden stucken. — III , IV daer 't stranden stucken.
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715.

720.

725.

730.

735.

Is alsze vvas , maar 't volc is niet aleens.
Tot nootdruft kleen heeft dat volt haar ghevoeght,
Daer nu elc een aen overvloet misnoeght.
Gheeft dan de schuld den tyd niet maer 'tgemoed,
Dat niet vervult en vvert met overvloed.
Was in den Mensch najuering noch nyd
Hy kreeg zyn vvensch als in den guide tyd.
Nu leven wy in vol-op noch bedroeft,
Dan 't komt daar by dat elck te veel behoeft.
Die dan gherust wil leven onghehaat
Die zoeck' zyn lust in een ghemeene staat,
In 't heerschen niet van volcken te ghebien,
Om dat men 't siet met ondanck toch gheschien.
Toch die van 't stof is dat hy garen heerst,
Dwing' niemant, of beving' zich selven eerst,
Want 't sal ghewis niet eerder beter gaen
Voor dat elck is zyn eyghen Onderdaen.
Dan is 'tghemack een Onderdaen te zyn,
Dan ist gheen pack een overhoofd' te zyn ,
Maar daar vvangunst na 's Vorsten grootheyd poogt
Daer is het kunst bemind te blyven Vooghd.
Zo qualijck gaat het hier in onze Land,
Daar met eerraat, en heymelijck verstand
De staatzucht tracht den Prins te maken by
't Volck heel veracht uyt lust van de Voogdy.
Naar yver quaat, 'tmismaackste schepsel, dat
Oyt eggen-baat, by vvangunst heeft ghehadt,
Is onbeschaamt, vermomt met God'lijck schyn,
Ghelijck 't betaamt dat zulck een boef moet zyn.

715. II, III, IV en word.
716. II, III, IV na-yvering'.
720. II , III , IV Die dan na lust wil.

721. II, III, IV sin rust.
722. II, III , IV volck'ren.
731. II, III , IV bemind te sjjn en vooghd'. -- I te blyen.
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DERDE DEEL.

DERDE BEDRIJF. EERSTE TONEEL.
Agamemnon. Protesilaus. Tersites. Palamedes. Eurypylus. Nestor. Calchas.
Menelaus. Achilles.

740. Zo zaligti als het is voor 't Menschelijck gheslacht ,
Dat 't Gheestlijck volck haer ambt eenvoudelijck betracht ,
Zo godloos is het weer, dat dat volck niet ken myen
Te leeren haar vernuft , en warge ketteryen.
Ervaren Nestor , Vorst , die nu tot driemaals heeft ,
745: (En dat met oplet oock) de Werrelt overleeft,
Hebt ghy wel oyt ghezien in uw' drie honderd Jaren ,
Oft hooren zeggen , dat de tyden voorheen waren
Zo vol van Kettery als nu , want niemant schroomt
Het vole te leeren daaghs dat hy 's nachts heeft gedroomd ?
750. Wat zal Eurypylus ten lesten noch al preken?
Die 'm wijs maackt als hy spreeckt dat dan de Gode spreken.
Dit blaast hy 't volck nu in , dat ick Diana moet
Voor een onnoos'le zond verzoenen met mijn bloed ,
Oft anders zal de vloot hier vrucht'loos blyve leggen.
755. De waar-mond heeft hy dit tot Delphos hoore zeggen ,
Ghelyck hy zeyt , dan 't is wat anders dat hem schort.
Wie wasser Phebus , oft Diana by verkort
Doe 'k in de Wildernis (verselschapt met meer groten)
Een van haar herten heb onwetende doorschoten ?
760. Luna dien heb ick , en Apollo niet verstoorde ,
Wat staat men hem dan en Diana niet te woord?
Of is Diana doof? 0 neen. Ze ken wel hooren.
Wat dan ? Of isse stom en sprakeloos gheboren
Dat ze gheen, antwoord op het gheen haar word gevraaght
740. III, IV Voor dezen regel staat Åg.
741. II Voor dezen regel staat Aga.
749. II , III, IV te leeren 's daeghs.
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765. Zoud kenne gheven als de misdaet haar mishaaght ?
Oft moet s'haer schuld-eysch heel aan and're Gode blyven ?
Neen zy. Zy zoud veel eer met goude lett'ren schryven ,
Die zy van starren t'saam zoud voeghen aende Lucht ,
En maken yder een zo kundich dit gherucht ,
770. Dat ghy de Menschen maar wijsmaackt uyt hoore zegghen.
Al swygend zoud s'haar wil zo Goddelijck uytleggen ,
Als s'al niet spreken woud , op dat elck int ghemeen
Haar wil wist , die ghy meent dat ghy maar weet aleen.
0 ghy laat-dunckende , waerom laat ghy u lippen
775. Sulcke Gods-lastering zo reuckeloos ontslippen ?
V stout beroemende . dat dat u grof verstand
't Verborgen Goods begrijpt ? en roemt u Godlijck ? want
Wat ghy zeght dat zeyd Godt , dat wild ghy moet men loven.
Wat is dat anders als God zelfs zyn eer ontroven ?
780. Yv'raar , u Goods-dienst slacht de ruwe schildery
Die wel toont uyt der hand , en lelick van na by ,
Laat dies de Luy , die dien voor heylicheyt verkiesen ,
Niet deun bezien , of ghy zoud veel aenhangs verlieses.
Ghy Luyden meent te gaan heel in u zaken vast
785. Daar ghyse blindelings niet voeld dan by der tast.
Legt over wie ghy zyt , en dan zult ghy bevinden
Dat ghy zo waan-wijs u niet hoort te onderwinden
Te spreken van de Goon , daar wy niet zekers van
Bedencken kennen, al ghedencken wy daar an.
790. Vw' School-gheleertheyt styft u lijckwel sonderlinghe
Zo dat ghy spreeckt van God , en Goddelijcke dinghen
Met zulck een zekerheyt , oft ghy den aerdschen Mensch
In gheest herscheppen kond , en doen hem dan na wensch
Ten Hemel sweven op , na 't raad-huys van de Goden.
795. Sodaenige neus-wysheyt steeckt ghy 't volck voor gheboden
767. II , III, IV Neen, neen. Se loud 't veel.
770. II, III, IV maar maeckt wijs uyt.
782. IV door heyligheyd.
784. II, III, IV te gaan in uwe.
792. II, III, IV Met meeping van u self, dat ghy.
793. II, III, IV Herscheppen kond in geest, en doen .
795. II, III, I V Sodaen'ge neus- Ø;jsheyd.
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Der Goon in handen. Ist niet over-gheven groats
Dat ghy de loghen voor verborgentheden Goods
Den yveraar vercoopt ? Daar by kent ghy niet ruycken
Dat een naer-yv'raar u nu weder wil misbruycken
800. Ghelijck als eertyts , doe 'y door u en uw 's ghelijck
Sich zocht te maken Vooght van 'toude Griecksche Rijck.
Pro. 't Heught my dat zy 't h aar meer als een-maals onderwonden.
Ters. Ghy hebt wel meer ghezeyt dat logen is bevonden.
Pro. Dat zeght ghy , maar betuyght dat ghy my daar verwyt ,
805. Dan zyt ghy vroom ; zo niet , dan blijft ghy die ghy zyt.
Te schelden inden raad ! Aga. Ghy onbeschofte kyver,
Wt kleyne wetenschap rijst u so groten yver ,
Dat ghy al blindelings , en gansch met gheen belul
Zo uyt-vaart , dat ghy schijnt veel eer de geck van 't spul ,
810. Als in dees' hooghe noot een raads-man te verstrecken.
Pro. Men heeft somtyts van doen zodaan'ghen slagh van gecken ,
Om door dat volck zo ongheleerd en onbeschaamd
Iet uyt te buld'ren dat een groter niet betaamt.
Aga. 't En is noch plaets , noch tydt , om nu daar van te spreecken.
815. Hoort hier Eurypylus , dit ist : Ghy schijnt te steken
Na de Vooghdy , die my den Hemel gunstich gaf ,
Doen ze my kenden waard de Kroon en Konincks staf
Te voeren van dit Heyr , niet om mijn grootheyts wille ,
Maar om behouw van rust , en om de twist te sti ll en
820. Door Wetten die 'k gheen een , maar yder-eene schrijf,
Den quaden tot een dwang , de goeden tot gherijf:
En boven dat gherecht , doet ghy van 't volck u achten,
Daar der maar twist is van u Goods-dienst te verwachten.
Dan neen , een man van staat acht zulck' u Gods-dienst slecht

825. En vry wat minder als het heylige gherecht :
Met re'en. Want 't recht is een onsichelijcke heyligh
Daar door elck zyns bewaard , en leeft op aarde veyligh.
II ,
II ,
II ,
II ,
826. II ,

808.
813.
815.
824.

III , IV al blind'lings , dom , en.
III , IV dat een w}jser.
III , IV Eurypylus hoord hier.
III . IV acht sulcke Goods-dienst.
III, IV Voor dezen regel staat Pal.

627. II, III, IV dek 't sjjns.
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De rechter dan , die door dat Heylichdom bestiert
De Werrelt , wort hy niet van 't volck wel waard geviert ?
830. Die rechter wort hy niet Goods-dienstich aenghebeden
Als 'tvolck haar Liefd en trouw aen hem na'r plicht besteden?
Oft denckt het u te veel, en meent ghy dat ghy zyt
Deelachtich aen zijn eer gheworden met der tyd?
En heelt u dat niet in : want 'tgheen ghy schijnt te wesen
835. Dat zyt ghy niet, waart ghy 't , dan wierd ghy recht gepresen.
Voor Godes gheestlijck Volck daar geeft ghy u voor uyt,
En 'tschijnt dat ghy niet weet wat dat die naem beduyt.
Gods Vole soeckt liefd en vreed , en ghy soect maar te twisten ,
En 't Volck te leeren datse beter niet en wisten.
840. Ghy leert den Volcke nu datmen de Goden moet
Te vreden stellen met Iphigeniaes bloei.
Hy leert recht anders , met naturelijeke reden ,
Dat wy , zo veer als wy dees offerhande deden ,
De Godheyt tergen met zo gruwelijcken moort.
845. Eur. Ick leer niet anders als Dianaas suw're Woort.
Aga. Chalchas die zeyt dat oock , wie zalmen nu gheloven?
Pal. Ghy zoeckt elckandre niaar met laster te verdoven.
Daar ghy clan in u leer en schriften so verscheelt ,
En beyde geestelijck, om 't geestelijck krackeelt ,
850. Hoe zoud een wetent man dan van u toch wat houwen ?
Heeft hij gheen reden om veel eerder te vertrouwen
Sijn welvaart inde handt der Recht'ren die ghemeen
De Werelt deur zyn , en vast stemmen over een?
Aga. Voor-zeker jase. Maar hier wroeten alleen tegh en

833. III, IV gewonden met der tijd.
834. II , III , IV Voor dezen regel staat Aga.
837. II , III , IV Dan 't schijnt. — dat die staet beduyd.
838. II , III , IV dan ghy soeckt.
840. II , III , IV dat ick de Goden.
844. II , III , IV de Godheyt terghden.
845. II , III, IV als Gods heyl'ge suyv're.
846. II, III, IV • En Calchas seyd. -- sal ick nu.
847. II , III , IV met last'ring.
849. II , III , IV En geest'lijck beyde , noch om 't.
850. II man toch van u toch. III , IV toch van u noch wat.
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855. Die vol van yver zijn , en and're die gheneghen
Zijn tot het heerschen , meer uyt lust van eyghen baat ,
Als uyt een ware liefd en welstant van den staat.
Dat zijn de schelmen , dat zynse die 't quaat bedryven.
Dat zynse die daarom u dus alleen maar styven ,
860. Om dat ghy de Ghemeent' zoud helpen op der loop ,
Om ons , wanneer wy dan zo laghen over hoop ,
Door Vreemdelinghen en misnoegent Volck te dwinghen.
Eur. Dat sich de Vorst bemoeyt met geestelijcke dinghen,
Is buyten zyn beroep , 'tGodlijck swicht voor de Wet
865. Des aartschen Rechters niet , die hy den volcke /set.
Aga. 't Eeuwighe gheestelijck dat wy tot heyl behoeven
Stel ick gheen Wet , maar wel de gheestelijcke boeven.
Vws ist den Volck' in vreed' , in suyverheyt , in leer ,
En in ghehoorsaemheyt te stichten langs so meer :
870. Dat is , dijn Godlijck ampt dat hebdy te beschaffen ,
Mijns ist , dwaalt ghy daar in , u dwaling te bestraffen.
Dat is mijn meening , maar dus meent ghy dat het hoort ,
De Prins de hooghe plaats , maar u luy 'thooghe woort :
Denckt daar niet na , my zal 't best alle beyd betamen.
8.75. Eur. Ick ken u qualijck meer als Gode ghehoorsamen ,
Die my vrymoedich maatkt te zegghen zyn begheer.
Pal. Zoo 't u niet meerder schort aan suyverheyt in leer ,
Als aan veymoedicheyt , en onbeschaamd'lijck uyten ,
't Gheen ghy in kintsheyt hebt in school gheleert van buyten ,
880. Dan gaan de saken wel. Dan oordeloose mensch.
Ter. Dien naackt de straffe Gods , die meer zijn eyghen wensch
Zoeckt te vol-brenghen , alst begheeren vande Goden.

855. II, III , IV Die dol van yver.
859. II , III, IV dus alleene stijven.
861. II , III , IV wy maer so leggen.
865. III, IV Rechters met die by den volcke set.
869. II , III , IV langs hoe meer.
870. II , III , IV is u Godlijck ambt , dat hebt ghy.
873. II, III, IV en u lien 't hooge.
877. III, IV aen suyverheyd en Leer.
878. II, III, IV Als aen stoutmoedigheyd in 't onbeschaemd'lijck.
880. II , III IV Dan ging het wel. Dan 't mist , och oordeloose Øensch !
,
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Pro. Wie weet Dianaas wil? T. Dese , Gods trouwe boden.
Dat dese Priester zegt steeckt hy niet uyt zyn hooft ,
885. Wat meent ghy luyden ? 't is ghenoch dat ghy 't ghelooft ,
Hy weet het wel hoe 't met Diana is gheleghen.
Aga. Door wien , wanneer , hebt ghy de nader tijng ghekreghen t
Van die Godin als ick ? wat meent ghy dat ghy zyt?
Eur. 'K ben een ghezante Gods , die plaats , persoon noch tijt
890. Behoeft te vieren , om volmondich het begeeren
Der goedertieren Goon den Vollicke te leeren.
Aga. Wat goedertieren toch ? u God heeft een vermaack
In der onnos'len dooi ; seght dan een God van wraack.
Dies stekender veel in dat ongheloof bedoven ,
895. Dat 's eer in gheen God als in sulcken God gheloven,
Ghelijck als ghy der een na u goetduncken smeet.
Ter. Zy loven niet dat ghy de wille Godes weet.
Pal. 'T schort aan t' gheloof niet , maer wy konnen 't niet begrijpen
Ghelijck als ghy , die 't hooft so scharp hebt laten slypen.
900. Ter. Schort het u aan 't begrip , gheloof het en swijcht stil.
Pro. Tersites heeft ghelijck , zouden zy noch Gods wil
Niet weten, die zo lang om Gods-wille studeerden ?
Zo geeftmen haar de naam t'onrecht van God-gheleerden.
Eur. Protesilaus 't schijnt ghy Godes Volck bespot ,
905. En die dat Volck bespot , die spot oock zelfs met God.
Aga. Wel zydy waerdich dat de Luyden met u gecken ,
Om dat ghy (die behoort den Volcke te verstrecken
883. II , III , IV Aga. Wie weet doch Godes wil? -- II Ter. Wie P Dees' Gods trouwe
boden. -- III, IV Ter. Wie ? Dees , Godes trouwe boden.
886. II , III , IV Dat hy het weet hoe 't in den Hemel is gelegen.
887. II , III , IV hebt ghy toch nader.
888. II , III , IV Segt my , van daer als ick ?
892. II, III , IV Wat ? Goedertieren Goon!
893. II , III , IV het is den God van wraeck.
895. II als in sulck een God. -- III , IV als sulck een God.
897. II , III , IV Dit volck gelooft niet dat ghy Godes wille weet.
900. III , IV aen 't begryp.

901. II , III , IV soud' dat volck Godes wil.

902. II, III, IV dat so lang.
903. II, III, IV So gafmen t'onrecht haer den naem van.
D06. II, III, IV Pal. wel syt ghy. -- de Luyden u begecken.
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't Voorbeelt van ned'richeyt) stout en hooghmoedich tracht
Tot u te trecken heel de geestelijcke macht ,
910. Zonder de Rechters daar (u Goden) in te kennen.
Maar zoeckt den Rechter zelfs oock na u handt te wennen.
Nest. Aan 't opperste ghebied' heeft d' onderdaan gheen deel ;
Want niemant komt dat dan den Vorst alleen gheheel ,
Die 't beste volck van 't Landt te met wel doet verzamen
915. En hoort haar spreken , om na zyn begeert te ramen
Wat oorbaar is ghedaan tot welstandt vande staat ,
Dus dat dat Vole verstrect zyn dwang niet , maar zyn raat ,
Zo wel in gheestelijck als wereltlijcke zaken.
Want zo-men in een lant wil twee vooghdyen maken ,
920. Wt tweederleye volck en tweederleye Wet ,
Dat dit op 't wereltsch' , en dat op het geest'lijck let ,
Dan zal 't niet missen , of de Liefde zal versterven ,
En beyder wangunst zal 't landt inden gront bederven.
Want by ghelijckenis , de werelt is een paart
925. Vol quade stuypen , ruw , gansch stog , en boos van aart ,
Dat staagh wordt van de hooghe Overheyt beschreden
Met dapperheyt en dwang ; want zelfs ist sonder reden :
Daarom (tot temming van dit onbeteemde beest ,
Dat meer des Rechters dwang als God of godlijck vreest)
930. Bruyckt die Ritmeester clan twee zeer voorneme dinghen ,
't Een is het heyl'ghe Recht , daar hy 'tkort me moet dwingen ,
Dat is de roede , die' y voert in zyn rechter handt :

909. III, IV Tot u trecken heel.
910. II, III, IV Dat sonder 't recht u aerdsche God daer in te kennen.
911. II , III , IV de rechters selfs.
913. II , III , IV Maer niemand.
914..11, III, IV wel roept te samen.
916. II, III, IV oorbaer zy gedaen.
917. II, III, IV Sulcks dat.
919. II, III, IV Want datmen in een.
923. II, III, IV in den grond verderven.
924. II Als by. -- III, IV Als ghy gelyckenis.
927. II, III, IV want 't is heel sonder reden.
929. I des Rechters wang.
931. II, III, IV daer meed' by 't kort moet, - III , IV 't En is het heyl'ghe.
17*
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Godsdienst ist ander , en daar leydt hy 't meed' aan bandt ,
En die verstreckt hem 't toom , dat hy wel moet bestieren ,
935. En met den slincker handt nu korten en dan vieren.
Zulcx dat eervarentheyt ons niet doet vinden goet ,
Datmen den toom en roe , daar mee de Werelt moet
Ghedwonghen worden , voorts dus sorghelijck zal laten
In de twee handen van de twee verscheyde staten ,
940. Maar datmen 't beyd, daar mee de Werelt wort bereen ,
In beyde handen gheef des Rechters maar alleen.
Want zo men op dit paart wilt twee beryders setten ,
Dat die zal op den toom , dees op den geessel letten,
'T salder voor seker dan heel qualijck mee vergaen ,
945. Door dien zy nimmermeer malkander wel verstaen ,
Maar 't moet oft aen den een oft aan den and're schorten ,
Want d' een die zal die toom of t'ontydt willen korten ,
Of d' ander zal de roe niet swencken op zyn tyt ,
So dat door quaat beleyt 'tpaart ('tspoor en dwang heel quijt)
950. Raackt aan het hollen , en de ryders beyd' in lyden ,
Die 'r zelfs bederven , en de ros de ruggh' in ryden.
Eury. Na u ghelijckenis verstreckt het aardtsche recht
De geessel van dat paart , de Werelt als ghy secht :
Dat isset oock , en ghy voert waardich dese roede ,
955. Den quaden tot een straf , en tot een troost den goede.
Maar dat ghy de Godsdienst , dat heylichdom , by 't toom
Wilt verghelijcken , dat is niet meer als een droom :
Men kan zo met een toom niet alle paarden dwinghen ,
Ghelyck men met een roe doet alle paarden springhen ,
933. I leydt hy meed'.
937. II, III, IV waer meed'.
944. II , III, IV Voor seker salter dan heel.
947. II , III , IV Want d'eene sal den toom.
949. II, III , IV Snicks dat.
951. IV Die 't selfs bederven.
952. II, III, IV Na u geljjcking' soud' verstrecken 't aerdsche.
953. II, III, IV geessel voor dit.
954. I ghy wort waardich.
956. II Maer de Goods-dienst dat ghy dat heylighdom. --- III, IV Maer Gods dienst
-

dat ghy die , dat heylighdom.
III,
IV dat niet nicer als ien droom.
957.
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960. Dies is , ó Nestor ! u ghelijckenisse vals.
Nest. En teughel hebt ghy , maar wy hebbense van als ,
En met u eene toom , 'tblijckt , hebt ghy voor ghenomen ,
Om al de paarden van heel Griecken-lant te tomen.
Ghelijck ghy niet en kent , hoewel ghy 't stout bestaat ,
965. En daarom acht ghy mijn ghelijckenis voor quaat ,
Maar zo ghy luyd' de saack so wel als wy verstonden ,
Ghy zout wel letten op verscheydenheyt van monden ,
En alle paarden niet beryden met een bit :
'k Meen u stijfzinnicheyt. Siet , dit is oase wit ,
970. Datmen d'eensyicheyt gheensins behoort te voeden ,
En queecken op , om streng der volckeren ghemoeden
Te dwingen, dat was zot , en oorzaack tot veel quaats ,
Alst blijckt : dies lieven wy de recklijckheyt in plaats ,
Die vriend'lijck yder een ken t'allen tvd vernoeghen :
975. So moet een wijs man oock naar alle man zich voeghen
In sak en van Geloof , en dat in red'lyckheyt.
Let eens Eurypylus of ander onderscheyt
Is tusschen u en tusschen slechte domme leken ,
Dan de gheleertheyt , die u stijft in u ghebreken ?
980. En de ghemeene man in school niet afgherecht ,
Ghelijck als ghy , vermoet zich selven recht en slecht ,
Onwetend' , en gheeft licht zyn oordeel om een beter;
Daar, ghy door leer u waant te zyn een ware weter
Van dingen die u van geleerde Meesters zijn

960. I Nector.
964. II, III, IV IIet welck niet is om doen, of ghy 't al stout.
965. III, IV ghy my gelyckenis.
966. II , III , IV Maer of de Papen 't stuck , so wel.
967. II , III, IV Sy souden. -- I leten.
969. II, III , IV uw' stijfsinn'ghe kop.
970. II, III, IV Dat geensins men behoort d'eenzijdigheyd te voeden.
971. II, III, IV Nocht op te queken, om der volckeren.
972. II , III, IV oorsaeck van.
974. III, IV ken 'talleen tydt.
975. II, III, IV wijs-man dan naar.
977. II, III , IV Eurypylus eens let of.
983. II , III, IV een wisse weter.

262
985. Van veers vertoont op zy , so dat ghy naulijcks 'tschijn
Der dingen saaght , die ghy wel meenden te beoghen :
Want lichtlijck wort in school een kleyn verstandt bedroghen.
Dus gaat men daar me toe , blindlings wordt men besteldt
Ter school , by Meesters die de kind'ren maar om gheldt,
990. En niet uyt lust doen zien , en ziende doen haar staren
Op yets , daar zy voor heen gheluckich Mint in waren :
Want dickwils staat daar med' 't natuurlijck oordeel stil ,
En men begaap het al door des gheleertheyts bril ,
Die reuck'loos , sonder eens op het ghesicht te letten ,

985. II, III, IV Op kant vertoont van veers , so dat ghy qualijck 't schijn.
987 en 988. Tusschen deze regels staat in II, III, IV nog het volgende :
Aldus : Wat dat ghy lang van very' siet , en op zy
Dat ghy dat schielijck eens op 't plat saeght , en na by,
(Indien ghy 't voor heen noyt gesien had wel-verstaende)
Ghy soud met eeden dier stijf- sinnigh houwen staende
Dat het wat anders was , om dat u de gewoont
Geseyd heeft dat dat ding rich altijd so vertoond.
Soud 't niet een mis-slagh sijn, oft ghy schoon veele jaren
Op Bergen had ge-ooght die verre van u waren,
En ghy en hadder geen (gelijck 't niet kan geschien
Door verheyd en de Lucht) Verand'ring aen gesien,
ghy daeromme geen verandering soud meenee ? Dat
Dat was te sot , want in die tijd daer misschien steenen
Sijn af-gevallen , als selfs Bergen , groot en swaer:
Maer als ghy't niet en merckt, is 't daerom juyst niet waer ?
Beklaghelijcke saeck datmen niet ken verbieden
De School-geleertheyd voor de oordelose Lieden.

Eer datmen yemand voerd ter hooger schoole in
Behoordmen wel te deegh' van sijn verstand en sin
Bewust te weeen, dat by was van deegh'lijck oordeel ;
Dan sou geleertheyd eerst de Landen sijn tot voordeel.
Nu vlieght het al ter school , bequaem en onbequaem,
Om hugs te houden d'een, en d'ander om een naem,
Men jaeghts'er blind'lings heen , voor datmen de gebreken
Oft de bequaemheyd van de jeught eens hebb' door-keken.
988.
989.
990.
992.
993.

II, III, IV Dus gaet het daer meê toe. Men word gantsch blind besteld.
III, IV meer om geit.
II , III, IV doense'r staven.
II, III, IV En dickwils.
II, III , IV Wanneer men 't so begaept door school-geleerdheyds -bril.

263
995. De Meesters op de neus daar van de kindren setten ,
En na dat yeder een daar zo krijght by gheval ,
Daar oordeelt by dan na der dinghen kleur en stal.
Daar komt de twist van daan , want dese die sal leeren
Dat 't alles geel is , en in teghendeel sal sweeren
1000. Een ander wederom de dingen blauw te zijn ,
Ghelijck als d'uwe zijn , alst wel gheeft wercken schijn :
Daer by wilt ghy noch niet Eurypylus ghedogen
Datmen u help' , en met naturelijcke ooghen
De dingen doe besien die ghy zo qualijck ziet.
1005. Eur. Soud ickse anders sien , ick sachse beter niet.
Aga. Siet hier ghebeurt het dat gheleertheyt is verkeertheyt.
Nest. Dat komt by de persoon : veel weten en gheleertheyt
Is elck wel even na , maar elck niet even nut.
Een sot gheleerd die druckt , een wijs gheleert die stut
1010. Zijn Vaderlandt met raadt : des waart van God te wenschen
Dat de gheleertheyt maar viel inde wyse menschen ,
En in de dommen niet , de weleken zy verstreckt
Dat maar alleen 'tgeen 'tgout en klabbeck , alst bedeckt
't Ghebootst bedrogh , en doet dat het op-recht in d'oghen
1015. Schijnt den onkundighen , die daar door wort bedroghen.
Aga. Dat sno bedroch ghebeurt ons daghelijcks te veel,
Zulcks dat dat volcks ghetal wort veer het grootste deel ,
Waarom veel wysen zelfs , die meer die dommen vresen ,

995. II , III de neus der jongste kinderen. — IV der jonge kinderen.
996. II , III , IV En na dat yeder daer so krijght een by geval.
997. II , III , IV der dingen verve'.
998. II , III , IV Hier komt. — want d'eene die sal sweeren.
999. II, III, IV sal leeren.
1000. II , III , IV Een ander weder , dat blaeu alle dingen sijn.
1001. II , III, IV werck een schijn.
1008. I Is Blek even.
1012. II , III, IV de dwase niet.
1013. II , III, IV 't goud een flabbeck.
1014. II , III, IV en maeckt dat hy oprecht.
1015. II, III , IV Schijnt der onkundighen, die 'r worden mee bedrogen.
1016. II , III , IV Die snoo bedriegery gebeurt ons nu te veel.
101 7. II, III, IV Suleks dat der slechten hoop word verr' het meeste deel.
.
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Als my ghelieven , hun oock veysen so te wesen.
Dat 's waar. Toch 'kmeen zyt doen tot voordeel van het lant
Achi.
1020.
Vertrouwende dat door haar ancien en verstandt
Q u ader verlet wort van dit volck noch voorghenomen ,
Dies. Agamemnon hebt niet eens voor die te schromen ,
Dat die Voorsichtighen in u gherechte saack
1025. V Leghen zijn, maar me , hoe bars zy schynen vaack ,
De tydt en lijt het niet dat zy haar meening uyten ,
Oft warrar , troosteloos , zoud heul gaan zoecken buyten
An vremde Vorsten : Want hy kent zijn oude paan ,
En dan , eer dat hy 't wist , was hy en wy vergaan.
Zy vraghen daar niet na an wien zyt Rijck versetten ,
Prot.
1030.
Sy deden 't eertijts wel , dat tegen alle Wetten :
Want om te komen tot haar voorghenomen quaat ,
En saghen zy niet an de val van dese staat :
Maar droegen 't\ op een vremd' sonder behou van rechten ,
1035. Die 't niet was machtich te bewaren dan met knechten ,
Wtheemsch en tuchteloos , en noch wast niet met al ,
Ghelijck 't u Heeren wel bekent is , dat de val
Van dese Landen noyt , als doe gheweest is , nader ,

1019. Alst my. — II , III , IV veynsen. — slecht te wesen.
1020. II , III , IV Men. Dat 's waer, dan denckt zy doen 't tot.
1022. II, III , IV Noch quader word verlet, van die luy voorgenomen.
1023. II , III , IV niet eens daer voor te schromen.
1025. I hoe hars. — III, IV hoe bats te schijnen.
1026. II , III , IV en lijd noch niet.
1027. II, III , IV Oft staet-sucht hopeloos.
1028. II , III , IV want zy ken haer.
1029. II , III , IV dat zy 't wist , was zy.
1030. II, III, IV Wat vraeght dat volck daer na aen wien zy 't Land versetten.
1034 , 1035. II , III , IV In plaats van deze regels lezen wij het volgende:
Die zy een vreemd'ling eens op-droegen , buyte weten
Der opper-Hoofden 's Rijcks. ('t En is ons niet vergeten;
De stucken sijnder noch) zy gaven hem in hand'
Als schelmen plegen, al de vrydom van het Land,
Suicks dat hy mocht vertreên der Eed'len oude rechten ,
De Steden na sijn wil beteugelen met knechten.
1037. II, III , IV Gelijckt u.
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Ten ware nu weer door den zellefden verrader.
1040. Achi. Daarom ist noodich , dat nu mannen van beleyt
Weer hellen an die zy , op dat het onbescheyt
Van 't redeloose Volck door hare wijsheyt worde
Gheleyt en af-gheleyt van die'r tot oproer porde :
flats 't werck van wijsheyt die dat volck leyt byder handt
1045. Met 't saam d'eenvoudighen , die 't oogh op haar heeft , want
Eenvoudicheyt die 'r toch alleen niet ken bestieren ,
Volcht 't doen dies kloeckarts , die om rust, gewoonts manieren
Instell'ghen Godes acht , oft schoon ghewoonte zot
Wat dwaalt , hy volgt , en speelt , daar vreed is daer is Godt.
1050. So moetmen doen , dat zijn in noot des Princen krachten ,
Dat hy ken veynsen , en gelegentheyt verwachten.
Aga. Achilles zoudt ghy my dan tot dit veynsen raan?
Achi. Jaa'k , anders zie 'ck daar ons nu qualijck redden aan.
Aga. Dat Menelaus is tot sulcken raadt gheneghen ,
1055. En nieuwt my niet , maar dat Achilles my me teghen
In dese saken valt , en raat my tot een moort ,
Dat vreemt te meerder daar 't Eurypylus noch hoort,
Die wetende 'tverstant van u en uws ghelijcken ,
Ghesteven wort dat hy een voet-stee niet zal wijcken.

1039. II, III, IV 'T zy nu weer door de selfde slagh van een verrader.
1042. II , III, IV Van het oproer'ge volck , door hare kloeckheyd worde.
1043. II , III , IV Beleyd, en. — III , IV van die 't tot oproer.
1044. II , III IV der wijse die met syn seer groot verstand.
1045. II , III , IV Dat volck en eenvoud' mompt , die 't oogh op hem heeft : want.
1047. II, III, IV 't doen der wijse.
1050. II , III , IV der Prince.
1052. II , III , IV ghy my wel tot.
1053. II , III , IV ons daer heel qualijck.
1054. II, III IV tot sulck een raed.
1056. II , III , IV Valt in myn hooghste recht , en.
1057. II, III, IV Dat's nieu.
1059. II, III, IV Onder dezen regel staat:
,

,

,

Testorides waer toe rich dese sake keerd?

Men. Tot het bederf , om dat ghy God nocht Goods- dienst eerd.
Aga. Wat laster ! Calchas spreeckt. Laet Agamemnon treuren.
Cal. Spreken? Ick sorgh ick sal met swijgen noch verbeuren.
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DERDE BEDRIJF. TVVEEDE TONEEL.
Rey van Griecksche Soldaten

.

1060. Myceensche Vorst 'k hoor uyt de Visschers hier an straat ,
Als dat Vlisses met zyn Schip is onder lant ,
Het volck kryoelt van vreucht , men ziet de ruyters draven ,
De vlacke stranden op , beset ist langs de haven
Van mans en vrouwen , en van trotse Edelien ,
1065. Die seer verlanghen om de Koningin te sien:
De vloten zijn gestuuvt vol volcks , de bootsghesellen
Klaut'ren om hooch , zo dat de schepen daar na hellen,
Die top-swaar worden van die radde maats gewicht.
Die op de bergen staan , en gauw zijn van ghesicht,
1070. Die riepen datse 't schip al aan zijn vlaggen konden.
Met deze bootschap heeft den Hopman my ghesonden,
Om u Heer Coning, en de Princen al , bewust
Te maken dese saack. Ag. Ten is my gans gheen lust
Die bootschap te verstaan. Hoe zalter nu ghedyen?
1075. Pala. Wat baart afgodery ghevarelijcke tyen.
Men. Wat baart ghehoorsaemheyt en godsdienst ons al vree.
0 Palamedes swijcht voor ghy de wraack en wee
Des geest'lijcheyts behaalt. Ag. Gaat Vorsten , gaat ontfangen
De Bruyt , daar bloedt-dorst na der Afgod heeft verlangen.

1059. II , III , IV Rey der Griecken.
Agamemnon. Palamedes. Menelaus. Eurypylus.
1062. II , III , IV Al 't volck. -- de trotse Ruyters draven.
1064. II , III , IV en van Eed'le , brave Lien.
1066. II, III , IV De vlotten.
1068. II van dier radder maats. -- III , IV van der radder.
1072. II, III, IV en de vorsten.
1074. II , III, IV Hoe wilt'er nn.
1076. II, III, IV ghehoorsaemheyd aen Goods-dienst.
1079. II , III , IV na der afgoon.
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DERDE BEDRIJF. DERDE TONEEL.
Palamedes. Euripilus.
1080. Zeght eer de Bruydegom , en meent u goude kroon.
Eurypy. Neen Palymedes , wy zijn sulcks niet eens ghewoon
Te staan na hoocheyt en na Wereltlijcke machten ;
Maar wat wy doen is maar om troulijck te betrachten
Der grooter Goden eer , waar in dat dat bestaat,
1085. Weet ick , let ghy maar op de Wereltlijcke raat.
Pala. En oock op u , ick sal hier dapper onder roeyen.
Enry. Ghy kent u licht te seer met deze saack bemoeyen.

DERDE BEDRIJF. VIERDE TONEEL.
Rey der Griecken.
De vvaartste ampten op der aardt ,
Daar 't volck vvort veylich door bevvaart ,
Is vvill'ghe Godsdienst goedt en slecht,
Het ander is het heyl'ghe Recht,

1090.

Die tvvee zijn sonder onderscheyt
All'sins vvaar dat d'eenvoudicheyt
Leeft in het herte van die geen,
Die Preekstoel en Stadthuys betreen.
Laat nederighe slechticheyt

1095.

1080--1087. II , III Deze regels behooren nog tot het IIIe bedrijf, 2e tooneel.
1080. II , III IV Ia bruyd. Seght bruydegom.
1081. II , III IV Neen Palamedes , neen , wy luy sijn niet gewoon.
1082. II , III , IV na grootheyd.
1083. II III , IV Al wat wy doen , is maer.
1084. II , III , IV Der goeder Goden. — dat die bestaet.
1087. II III , IV te veel met.
1087. II , III IV Derde Toneel.
1092. II , III , IV Dees twee.
1093. II , III, IV Alsins, so lang' een-voudigheyd.
1095. II , III , IV 't stadhuys.
1096. II, III , IV Ter aanduiding eener nieuwe strophe staat voor dezen regel het cijfer 2.
,
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1100.

1105.

1110.

1115.

1120.

1125.

Goden! en
enoprechticheyt
oprechticheyt
vveder komen
komenmetier
metterspoet
spoet
Dan vveder
die tvvee
tvveestaten
staten,
vanghemoet
ghemoet
, van
In die
Ontstelt, ontrust,
on trust ,enenopghehitst
opghehitst
Van Ialoesy
Ialoesy vol
volergh
erghe
e list,
Op
dathaar
haarluyder
luydermisverstandt
misverstandt
Op dat
Ons
niet en
en zy
zy'tbederf
'tbederfvan
van't 'tLandt.
Landt.
Ons niet
'tBederf
van'tlandt
'tlandtdatdat
volght
altijt
'tBederf van
volght
altfijt
Gheestelijcke tvvist
tvvistenenstrijt
strijt:
De Gheestelijcke
:
bedocht
Want noyt
noytheeft
heeftKettery
Kettery
bedocht
,baan ghebrocht
Yet pieus,
nieus,noch
nochopopden
den,baan
ghebrocht
Zoo
vreemd yets,
yets,ofofhethetkreech
kreechvvel
vvel
loop,
Zoo vreemd
loop
,
maar veesen
Vl)eSen van
vaneen
eenhoop
hoop
Alsout maar
menschen,
ghenot
Bedurven m
enschen , die 't'tghenot
houden voor
voor haar
haaraardsche
aardscheGodt.
Godt.
Maar houden
Ghelijck alst
Ghelijck
aist nu
nuvvel
vvelklarelijck
klarelijck
Blijct inindeez'
deez'tijdt
tijdt
Blijct
gh ghevareUjck:
evarelijck
Want het
het en
endeed'
deed'dedeeyghen
eyghen baat,
baat,
En guls'ghe lust na groote staat, Enguls'hetaro ,
Van
vvien zond
zoud 't'tvverden
vverdentoch
tochghelooft,
9helooft ,
Van vvien
nu een
een yder
yder heeft
heeft in
in't't hooft?
Dat nu
o goedertieren Goden zyt
0goedrtinGzy
Ghy zo
zo langmoedich
langmoedich,, dat
dat ghy
ghylift
lijt
uweGodheyt
Godheytvvort
vvortgheschelt
gheschelt
Dat uwe
Ghelastert en
en tot
totspot
spotghestelt
ghestelt
Van
Papen,
die
de
vvil
vvensch
Van Papen , die de vvil enenvvensch
Veel
vaneen
eenstaatsuchtich
staatsuchtichMensch
Mensch
Veel meer van
Ghelieven
haarveylicheyt)
veylicheyt)
Ghelieven (om haar
uwe waarde
waardeheylicheyt?
heylicheyt P
Als uwe

109S.
weder-keeren.
1098. II,
II , III,
III , IV weder-keerera.
1102.
III,, IV
IVhaer
haerbeyder.
beyder.
1102. II,
II , III
III,IV
IVVóór
V66r dezen
staat het cijfer 3. -- IIII,
III,
voIghtgoon
goen tijd.
1104.
1104. II,
II, III,
dezen regel staat
, III
, IVIVvolght
III,, IV So
So vreemds
1108.
1108. II,
II , III
vreemds wat.
1111.
III,, IV
IVhaer
haerware
ware God.
God.
1111. II, III
IV na goed
goed en staet.
staet.
1115.
1115. II,
II , Ill,
III , IV
III,, IV loud
Boud worden.
1116.
1116. II,
II , III
1118. II, III
III,, IV
IV Vóór
V66r dezen
staat het cijfer 4.
1118.
dezen regel staat
1121.
III,, IV
IV en
enten
ten spot.
Bpot.
1121. II,
II, III
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1130.

1135.

1140.

1145.

't Is
Isvvaar
vvaar,
icksulcken
sulckenPriester
Priester ken,
ken,
, ick
Die nauvv in God of
of af-god
af·god en
en
DienauvGod
Ghelooven:
luydenzyn
zyn
Ghelooven : dan
dan die luyden
Zeer onghelijc
haar
eyghen
schijn.
onghelijc haar eyghen schijn.
Door zulcke
zulcke luyden
luyden vvordt
vvordtomomgheldt
gheldt
Door
Bet landt
landt ininrep
repenenroer
roer
ghesteldt;
Het
ghesteldt
;
Want 't'tringste
ringstedeel
deelvan
van't volckj
't volekje
slecht,
e slecht
,
van haar
haarqualijc
qualijconderrecht,
onderrecht,
Wort van
en eer
eer lang
lang
in ghenomen
ghenomen,, en
En in
Zyn zy
zydan
danzelf
zelfderderVorsten
Vorstendwang.
dwang.
Ghelijc
een Noorder
Noorder storm
stormdedeZee
Zee
Ghelijc een
bevveghen zy
zy luy
luymee
mee
Bevveecht, bevveghen
menschen door
door een
een yd'ie
yd'iedroom.
droom.
De menschen
teghen dese
dese vvint
vvintenenstroom
stroom
Die teghen
Op-zeylen
vvil,
verliest
zyn
Schip,
Op-zeylen vuil, verliest zyn Schip,
lyf,zyn
zyngoedt,
go edtop
, opeenen
eenenklip.
Hip.
Zyn lyf,
Van
deze storm
stormenenbaren
barenvvort
vvort
Van deze
Ghy Agamemnon
Agamemnon nu
nubestort.
bestort.
ancker daarom
daarom na
nadede grondt,
grondt,
Stiert 't't ancker
of ghy
ghy 't'to of-ryen
kondt,
ziet of
En ziet
f ryen kondt,
is nu veer
veer de
debeste
besteraat
raat,
Dat is
,
Voor
vole, voor
voor u,u,enenvoor
V001'dede
staat.
Voor 't volt,
staat.

HET VIERDE
VIERDE BEDRIJF.
BEDRIJF. EERSTE
EERSTETONEEL.
TONEEL.
Vlysses. Iphigenia.
Iphigenia. Clitemnestra.
Clitemnestra.
Hoe luckigh
luckigh,, zaal'ge
zaal'ge Vrou
Vrou dreef
dreef ons
ons een
een voor-eb
voor-eb uyt
uyt
Hoe
havens engte
engte?? en
en hoe
hoespoedich
spoedich schoone
schoone Bruyt
Bruyt,,
Des havens
dezen regel
regel staat
staat het
het cijfer
5. -1126. II, III
III,, IV V66r
V66r dezen
ogfer 5.
- II,
III,, IV awoke
Papen.
II , III
sulcke Papen.
II , III, IV
1127. II,
IV Die schier
sohier in God
God nocht
nooht Afgod
Afgod en.
en.
II , III
1128. II,
III,, IV dan die boeven.
boeven.
1129.
baar ezghen
ezghen schijn.
sohgn.
1129. I haar
1132. II,
snoodste deel.
deel.
II , III,
III , IV Want 't't snoodste
II , III, IV
Vóór
dezen regel
regel staat het
1136. II,
IV V
66r dezen
het cijfer
ogfer 6.
6. --- II, III, IV een Noorde storm.
1144. II
II,, III Stiert daerom
daerom 't ancker.
anoker.
1147. II
II,, III Vierde Deel.
Deel.
Vierde
Bedryf.
Vierde Bedryf.
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1150. Schoof ons een voor de Wind' op 't rollen van de baren
Tot hier in Aulis ? daer ghy lodderlijck zult paren ,
Met sulck een Bruydegom , met sulck een kloecken helt ,
Als oyt de groote Grieck , u Vader bracht te velt.
Iphigenia 't is Achilles , die gheboren
1155. Wt Thetis is , en heeft u tot zijn Bruyt verkoren.
Lucksalighe Princes ! wat Staf , wat Konings Kroon
Reyckt Jovis zelf u toe , de Koning aller Goon?
Die door dit Huw'lijck ons komt wisse spoet berek'nen :
Want ghy , S sterflijck mensch ! na maachschap zult berek'nen
1160. D' onsterffelij cke Goon , door 'tli eflij ck mondt aen mondt
T'saam aaz'men in Achil , en koppelt zo 't verbondt
Den Grieck met Gode , dat twist nimmermeer sal breken,
Nocht scheyden door ghewelt , of valscheyts loose treken.
Vruchtbare Koningin dat luck hebt ghy ghebaart ,
1165. En uws vruchts heusheyt is haars Bruygoms Godheydt waart.
Lieftal'ghe Bruyt begint her hertjen niet te joken ?
iphi. 'K weet niet wat vreemdicheyt mijn sinnen komt bestoken ,
Dat ick swaarmoedich ben , daar ick van hert en zin
Mijn Bruydegom uyt gront eens zuyv're ziels bemin.
1170. Liefd stiert my voort , en schaamt die treckt my wederomme.
Cli. Iphigenia 'tzijn kintscheden , die 'r vermommen
En bootsen schaamte na , en oft al schaamte was ,
Komt dien Princes int eerbaar huwelijck te pas ?
Schaamt is een tuyghe van gheopenbaarde schande.
1175. ulis. En , Clitemnestra , schaamt is een ghetuyghe vande
Ghebloosde Min , die strack 't ontsteken bloet seer los
Drijft op door lichte brant , en jaacht de Maacht een blos
Aan , door ziel-roeringhe , wanneerse maar hoort noemen
Haar Lief, die'r sond' op trouw een Kranselijn vol bloemen.
1180. Tintaride laat dit beleeftheyt zyn ghenaemt ,
-

1162. II, III, IV dat 't twist.
1167. II, III, IV wat vreemdigheyds.
1175. IV is oock ghetuyge.
1176. II, III, IV Gebloosde Liefd'.
1177. I door brant.
1179. I Haar Lief dier, sond. -- II, III, IV van bloemen.
1180. II, III, IV Tindaride.
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Ghelijck als waarlijck
Ghelijck
waarlijck is
is de
deMaachdelijcke
Maachdelijcke schaamt.
schaemt.
Iphi. Vlysses
Vlysses, , Hoveling
Hoveling, , ghy
weet het zo
zo tetekallen.
kallen.
ghy weet
Vlysses , Dochter
weet een
Clit. Vlysses,
Dochter, , weet
een yder
yder teteghevallen.
ghevallen.
beleeftheyt die verscheelen
verscheelen veels
veels te
te veel
veel,
Schaamt
Schaamt en
en beleeftheyt
,
Want de blood'
1185. Want
blood' schaamt
schaamt is boersch
boersch,, vryposticheyt
vryposticheyt is eel.
eel.
Iphigenia
nu vrymoedich
vrymoedich dan
dan,, want
want'tschamen
'tschamen
Iphigenia nu
Sal u, 06 schoone
Sal
minste niet
nietbetamen.
betamen.
schoone Bruyt!
Bruyt! int minste
Ghelooft
Moeder, , Kint,
want zy spreekt
spreekt als
als verzocht.
verzocht.
Ghelooft uu Moeder
Kint , want
Maar wat
ghel uyt isis dat
dat?
deGriecksche
Griecksche tocht
tocht,,
Maar
wat gheluyt
? ulis. Het isis de
1190. Die vrolijck
vrolijck dese
dese Bruyt
Bruyt komt
komt aande
aande strant
strantontmoeten.
ontmoeten.
Ziet
daar der
del' Priest'ren
Priest'ren Rey die
die 'r'1'singhende
singhendekomt
komtgroeten.
groeten.
Ziet daar

VI£RDE BEDRIJF.
BEDRIJF. TVVEEDE TONEEL.
TONEEL.
VIERDE
Vlysses. Iphigenia.
Iphigenia. Citemnestra.
Citemnestra.Euripylus.
Euripylus.
Rey
van Griecksche
Griecksche Papen.
Rey van

o
Bruydt!IódGoddelycke
GoddelyckeBruyt!
Bruyt I
0 Bruydt
1195.

1200.

1205.

Wien aUe
vromen
alle vromen
VerwiUekomen
Verwillekomen, ,
Om
dat haar
haaruwe
uwekoomst
koomstbeduyt
beduyt
Om dat
blydeende
ende
Het blyde
Van haar
haar ellende
ellende:
:
Ons
alreed' bereydt,
bereydt,
Ons nu alreed'
Om
dat dedegrooten
grooten
Om dat
ongheloof en
en godloosheyt,
godloosheyt,
Door ongheloof
't Gheen
Gheen dat
dat Apollo
Apolloseyt,
seyt,
(Door ons)
ons) verstooten.
verstooten.
2. 't Onsalig'
Onsalig' groot
grootgeslacht
geslachtten
ten hoof
hoof
Door dertelheden
Dordatelhn
quade zeden
zeden
En quade
Verwent, en
en ken
kennoch
nochgeen
geen gheloo
gheloof,
f,
Nocht ghene
ghene Goden,
Goden,
Nocht
Nocht gheen
gheen gheboden
gheboden
Priesterenvoor
voor,gvedt,
ffOedt,
Der Priesteren
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Als het is teghen
Haar wrevelich en trots ghemoet :
Het welck ons derven doet
Der Goden zeghen.

1210.

3.
1215.

1220.

Maar ghy , 8 Maget (die de Goon
Kent alles waardich)
Hebt 'talles vaardich
Ghemaact , om u te laten doon
Tot offerhanden
Door 's Priesters handen :
Om Gode te voldoen
Door salich sterven :
Want vvisselijcke door u bloen ,
Is maar der Griecken soen
Weer te verwerven.

1225. ulys. Iphigenia zy verwelkoomt hier aan landt.
Iphi. Roe lang heb ick ghewenscht in Aulis aan de strandt
Mijn voet te setten op ? ulys. Vorstinne na u wenschen
Syt ghy daar nu , en doet vernoeghen seer veel menschen.
Voort , helpt de Moeder , en de Br uyt eerst uyt het schip ,
1230. Met al haar sleep , en dan vaart binnen dese klip ,
Hier inde luute , daar 't ghemacklick is te legghen.
't Schijnt dat Euripylus my yet wat heeft te seggen ,
Ick spring aan landt , om sien wat dat daar is te doen.
Clit. Iphigenia , Kindt ,, ick krijgh al quaat vermoen
1235. Van dese handeling. Wat heeft hy doch te spreken
Met hem alleen? En 'thoofd daar t'samen meed te steken ?
III , IV R. P.
11 verwellecomt
1225. II R. van Pa.
1229-1233. II , III , IV 'T verheught rich in u koomst al waiter is, den 1laed,
Den Adel, Burgery, de Geestelijcke staet,
Die aen den oever u dus vrolijck komt ontmoeten.
Euryp'lus wenckt my , siet. Ick wil den Priester groeten,
En hooren wt sijn mond wat dat daer is te doen.
1234. III, IV ick krygh een quaed.
1235. II, III , IV heeft by bedeokt te spreken.
1236. I alleen ? 't hoofd daar.
—

—
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Eurypy. Neen , datelijck , want 't hangt an 't wenden vande Windt.
ulys. En of de Vorst niet wou ? Eur. Niet wou ! Ey , swijcht. Mijn Kindt.
Gheluckighe Princes , 'ten waar uyt u gheboren
1240. Iphigenia was , wy waren al verloren.
Zijt welkoom hier aan landt luck-brenghende Vorstin,
Met u komt Goods-dienst , en veel heyls ten Legher in.
Iphi. 0 heyl'ghe Priester Gods , en ghy Godsal'ghe Reyen,
Ick danck u : Maar waar mach mijn Bruydegom verbeyen,
1245. En mijn Heer Vader , daar ick lang na heb verlangt ,
Hoe komt het dat my die niet vrolijck en ontfangt ?
Eur. Dit salich Huwelijck , tot voordeel vande Landen ,
Mach maar ghehandelt zijn van Gheestelijcke handen ,
Waarom ick u , ó Bruyt , Godsalichlijck ontfang ,
1250. En koom u te ghemoet met aanghename sang.
Den Priester passen dien gheen Priesterlijcke saken ?
Iphi. Jaaz' , maar men wil van my nu gheen Papinne maken ,
0 neen , Euripylus , maar eenes Vorsten Vrou ,
Want ick nu zitte met Achilles onder trou ,
1255. Die my , in plaats van u , behoort te komen Leghen.
• Eur. Iphigenia 't isser anders me gelegen :
Beelt van Achilles u toch niet met allen in.
Clit. Wat hebt ghy Paap dan met mijn Dochter inde sin ?
Eur. Heeft Clytammestra tweed' den aardt van alle Vrouwen ?
1260. Iphi. Hoe nu Vlisses sal ick Thetys zoon niet trouwen?
ulys. En sult ghy niet ? dan isset anders als ick weet.
Iphi. 'k Wil niemant anders. Cl. Neen, an hem zijt ghy besteet,
Om zijnen 't wil zyt ghy naar Aulis toe ghevaren.
ulys. Hoe salmen haer de saack toch derven openbaren.
1265. Eur. Geen swaricheyt. Me-vrou. Cl. Wat hebt ghy met ons voor ?
Wat zalder zyn ? Eu. Vorstin. Ick bid u gheeft ghehoor.
1238. I Eu. Ey, swijgt.
1242. I Goods dienst.
1245. II , III , IV heb na verlangt.
1247. II, III, V tot behouding van.
1252. I Maer men en wil.
1253. II, III, IV Eurypylus, o neen, maar eenes Vorstens vrou.
1264. II , III, IV toch derren openbaren ?

1266. I Eur. Ick bid u.
18
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Sen ick Euripylus niet uwen Priester heylich ?
Betrout ghy my niet toe dat ick de volck'ren veylich
Bewoonen doe dit Lant , door dien ick de gheboon
1270. Haar leere kennen van d' onsienelijcke Goon ?
Betrout ghy my niet toe al 'tgheen dat is betaam'lijck ?
En dat de Godtheyt haar in my vertoont lichaam'lijck ?
Sulcx dat ick niet en ken (schoon of ick anders woud)
Dan af-raan u bederf ; en aan-raan u behoud ?
1275. Voorwaar men moet my dat volcomelijck vertrouwen.
Clit. Men moet , al ken men niet. Hoe lang zult ghy my houwen
Toch inden twijfel met een lange teem ? Nu kort
Euripylus , segt ons ten eersten watter schort.
Eur. Me-vrou eer dat ghy 't weet zo zyt ghy onverduldich :
1280. Dan niet te min ick ben van Godes weghen schuldich
De Menschen minder als de Goden te ontsien,
En sal derhalven u uyt Godes mondt ghebien ,
Dat ghy u de gheboon des Hemels onderworpe ,
Voor dat de holle Zee de Griecksche vloote slorpe
1285. Ter wijder keele in. Cli. Euripylus waar toe
Dit driegen ? zeght ons toch wat wildy dat ick doe ?
Eur. Maar dat ghy my u Kint sult leveren in handen.
Clit. En dan ? Eu. En dan sal 't wel-gaan inde Griecksche Landen.
Cli. Euripylus wat hebt ghy met haar inden sin?
1290. Iphi. Ey doet het : 't is daar meed' te meer niet noch te min :
Syt om zo kleynen saack de Priesteren niet teghen.
Siet hier Euripylus met suyv're ziel gheneghen
Iphigenia , om de Priesterlijcke raat ,
Tot mijnen eyghen heyl , tot welstant vande staat
1295. Te volghen , noyt en heeft my daar in yet gheproken.
ulis. Noyt heeft Princessen mondt yet salighers ghesproken.
Clit. Vlysses , ey swijcht stil van zalicheyt by my ,
Ick ken u wel , met u ist niet dan veynsery.
Wel nu Euripylus wat isser voorghenomen ,
1300. Int Griecksche Legher , dat men ons doet schielijck komen
Wt het Myceensche Rijck tot hier in Aulis ? daar
1267. II , III , IV Euryp'lus niet uw' opper -Priester.
1272. III, IV haer vertoond in my lichaem'lijek.
1276. II , III , IV Al ken men niet , men moet.
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Mijn Dochter trouwen zou , en nu en ist niet waar ,
Ghelijck ick droeffelijck verstaan heb uyt u woorden ,
Niet teghenstaande dat Vlysses ons bekoorden
1305. Door die belofte , dat Achilles daatlijck zou
Iphigenia hier ontfanghen voor zijn vrouw.
Dan toch hy wist wel bet , schoon hoe 'y hem weet te houwen :
Maar nu, met wie zal zy Euripylus dan trouwen ,
Terwijl dat niet en is ? Eu. Achilles is een zoon
1310. Van Thetis de Godin , hoewel dat Huw'lijck schoon ,
En aanghenaam daarom schijnt int ghesicht der ooghen ,
So ist noch niet met al in aansien noch vermoghen ,
By 't Huwelijck dat zy int bloeyenst van haar jeucht
Op heden doen sal tot ons aller heyl en vreucht :
1315. Clit. Nochtans die Thetis zoon heeft leeft op aerde veylich.
Eury. Dat 's waar , maar 't maact de Bruyt niet Godt gelijc en heylich
Als dit , waer neffens zy ons vryd' voor alle noot.
Clit. Wie is haar Bruydegom ? Eu. Maar een Godsal'ge dooi.
Iphi. Wat seyt Euripylus ? Cli. Wat salder nu ghebeuren ?
1320. Mijn Dochter sterven ? Eu. Ja , want dat so willekeuren
De grote Goden. Cl. Neen , so dat de Goon ghebien ,
So latense 't dan my ghebieden , 'tsal gheschien ,
✓ segghen ghelter niet. Mijn Kint is al om 't leven.
O Goden waar is u medogentheyt ghebleven ?
1325. Iphigenia ! Ip. Ach ! E. Nu Clitemnestra , hoort ,
Staat toch in reden. Cl. Wech , wech , spreeckt my niet een woort.
O Griecksche Vorsten, och ! Eu. 'K seg u dat dat de Goden
Tot Delphos hebben door haar ware mondt gheboden.
Ic hebbet selfs gehoort. Cl. Schijnheyl'ge Paap ghy Hecht ,
1330. Ghy Hecht. Ghy doet niet dan dat ghy de werft bedriecht
Met Hemels guychel-spel , en 'tzijn u eyghen dinghen ,
Slechs om u baat bedocht , en om het volck te dwinghen
Tot sulcks als ghy begeert. Iphigenia , och !
Iphigenia! Kint ! ulys. Nu Clitemnestra. Cl. Droch !
1335. Lichtvaardighe weyfelaer , die door bedriechlijck vleyen
1307. II, III, IV hoe 'y rich.
1316. III, IV met God gelyck.
1318. II haer Bruygom dan. --- III, IV haer bruydegom dan.
1323. II, III, IV U seggen en is niet.
18*
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My socht in handen van dees moordenaer te leyen :
De waarom weet gby wel , dan my ist onbewust.
'T is Clitemnestra , Lief, u Moeder die u kust ,
Mijn soete zieltje , och ! S Goon ! Iphi. Och , recht my weder.
1340. Ey my , my wort so bang. Staatdochters set my neder.
'K voel over al mijn leen de voorbood vande doot.
Clit. Iphigenia , Lief , rust in u Moeders schoot.
ulys. Indien 't Diana zou al even zalich achten
'K liet my in plaatse van Iphigenia slachten ,
1345. Om door dit lichaam de Goddinne vander Zee
Te stillen. Eu. Dat 's een man. Cl. Vlysses spotter mee ,
Ghelijck als ghy wel weet : dan ghy die 't lant in roeren
Gebracht hebt , bruyct hem maer om 't schelmstuc te volvoeren ,
Dat ghy , ó Paap ! bedacht slechs om u eygen baat ,
1350. En daar Vlysses u , om opmerck vande staat ,
De rug in stijft : dan neen. 0 neen , ghy sult niet komen
Tot uyt-voer van het quaad aan ons luy voor ghenomen ,
Al zoudt heel Griecken lant ghedyen tot den val.
Eury. Acht ghy geen Godsdienst? Cl. Ja 'k : Maar dese niet met al.
1355. Euripylus ghy maackt het alle dagen grover.
Iphi. Wat komt my , Moeder , in mijn jonghe Jaren over?
Clit. Hervat de moet mijn hert : want ziet de Godheyt het
V klacht verhoort , daer komt u Vader tot outset.

HET VIERDE BEDRIJF. DERDE TONEEL.
Iphigenia. Agamemnon Ulisses. Eurypylus. Clitemnestra. Protesilaus.
Palamedes.

Mijn Vader ! Ag. Ha myn Kint ! Ip. Waer toe ben ic geschapen ?
1360. Pis. Soud Agamemnon zich versetten met de Wapen
1337. II, III , IV wist ghy wel, dan my wast onbewust.
1343. III, IV al even waerdigh.
1345. I Om dit lichaern.
1346. I Eu. Dat is een man.
1350. II, III, IV van sin staet.
1353. II, III, IV Al soud 't heel.
1358. I Eurypylus ontbreekt.
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Wel durven om dees saack? Eu. 'K verseker u wel neen.
Clit. 'K verseker u wel ja. Ag. Mijn Dochter zyt te vreen.
Myceensche Vrouw , wat baart den Hemel onghelucken !
Mijn Lief , een Paap zoetkt u uw' Dochterken t'ontrucken,
1365. En op te offeren dat onder Godsdiensts schijn.
Pro. 't En waar Vlysses deed , wat zond Eurip'lus zyn ,
Toch anders als een windt daar niet aan is bedreven?
Vlysses ist van wien de rug hem wort ghesteven ,
Dien mostmen dryven tot het Griecksche Legher uyt ,
1370. Men soud als dan met delen Geestelijcken guyt
Wel beter deech doen. E. Hoe? waer voor zult ghy my schelden?
Pal. Hoe twee-spalct ghy toch dus de trotse Griecksche Helden?
Aga. Komt Dochter. Komt mijn Vrou , ick sal u doen verstaan
't Verborgen van dees zaack. ul. Hoe , laatmen haar so gaan?
1375. Prot. Kent ghy u kloeck ghenoch so soeckt het te beletten.
Pal. Hoe na zond ghy der u wel durven om verzetten?
Eur. Ontsetter u niet in. ul. Ick ben al vry ghesteurt.
Eur. Niet eens Itaachsche Vorst, 't is nu dit volck haar beurt,
Men moet voor dees tydt dit so lange laten sloeren
1380. Tot dat wy met ghewelt het weten uyt te voeren.
En daar toe weet ick raadt , ist by aldien dat wy
Te winnen weten maar Achilles op ons zy.

VIERDE BEDRIJF. VIERDE TONEEL.
Vlysses. Euripilus.
Dan zal 't te laat zijn , want zy zullen haar versteken.
Zy gaander vast me deur. Eu. Daar sal niet aan ghébreken,
1385. Laat my daar mee begaan. Het sal wel lucken , beydt
Een sake van ghewicht wort met geen hevicheydt
Ghevordert : oock en pleecht te zyn niet uwe wijse.
1365. II, III, IV te off'ren, dat noch onder.
1366-1370. II, III , IV. Vóór deze regels staan aanhalingsteekens.
1378. I Vóór dezen regel ontbreekt Evr.
1379. I Vóór dezen regel staat Eur.
1379--1382. II, III , IV Vóór deze regels staan aanhalingsteekens.
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ulys. 'K weet dat langmoedicheyt is in een Vorst te prijsen :
Dan wie ken t' aller uur verheeren zyn ghemoedt
1390. Wanneer door lastering ontsteken wort het bloei ?
Eur. Protesilaus mocht zyn snap wel eens berouwen.
ulis. Ick zal 't int binnenst' van mijn herte wel onthouwen.
Toch Palamedes is ons meerder inde weegh,
Die barst niet uyt , maar seyt zyn woorden wel so sneegh ,
1395. En spits , en weet zijn doen veel looser te besteken :
Indien ick ken aan dien sal ick my 't meeste wreken.
Eur. Ja , 't waar wel orbaar dat by met een deel aan kant
Gheholpen wierd , en dat het maar naar eens verstant
Beleydt wierd' na mijn sin , dan sou den hier de saken
1400. Door de veelhoofdicheyt niet meer op 't hollen raken.
ulys. Gheluckich is het Lant , en wast van dach tot dach ,
Daar maar een Vorst alleen door wijsheyt en ontsach
Sijn volck alleen beheerst , en breydelt dat met wetten ,
Die tijdts ghelegentheyt en Godsdienst beyde zetten.
1405. Siet dan , ó Griecken ! aan u wanckelbare staat ,
By veelen gheregeert , daer elck om eyghen baat
Sijn eyghen oordeel schijnt veer voor 'tghemeen te soecken,
En daar d'inwoonders d'een den anderen verkloecken
Door Kerck-twist , diemen om Iphigenia ziet ,
1410. Oft zy Diana sal gheslachtet zijn of niet.
Saligh' Euripylus , wie derft in twijfel trecken ?
Eur. 'T schijnt dat de grooten hier met God en Godsdienst gecken ,
Ulysses wat een tydt beleven wy toch nu ?
Wil Agamemnon dus , zyn Kroon beloof ick u.
1415. Twyfelt hy te voldoen de wil der grooter Goden ?
ulis. Dat blijckt wel , want hy wil zyn Dochter haar niet dooden.
Eury. Hy moet , of ick berey hem binnenlandtsche twist ,
En his het volck op hem , wel eerder als hy 't gist.
Ick steldt wel al in roer. Het sal mijn niet ghebreken
1420. Aan die macht , dat ick sal de klare Water-beken
1390. II, III, IV door last'ring word ontsteken dus het bloed.
1393-1396. II, III, IV Vóór deze regels staan aanhalingsteekens.
1408. II , III, IV den andere vervloecken.
1409. I Door kercken-twist.
1411. II, III, IV Euryp'lus , wie derf dit in.
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Veranderen in bloedt, door moort , die man aan man
Bedryven sal , waarop daatlij ck sal volghen dan ,
So veer hy op zyn oude Vryheydt wil volherden ,
Dat dese steden tot puyn-hoopen sullen werden ;
1425. De boomen galghen , en het woest onvruchtbaar veldt
Een Kerrick-hof, daar romp op romp rot , door 't gheweldt
Van dese tong , die my een trommel sal verstrecken ,
Om 't Volck te ruyen op , dat 't harnas aan sal trecken
So ras ick 't maar ghebied. Laat hy dat dencken vey ,
1430. Als ick spreeck, dat dan Godt spreeckt yverich door my.
ulis. Alst doet Euripylus , 'k voel hert en ziel beweghen
Door uwer woorden kracht : de Goden is hy teghen
Die teghen u is. Maar heyl'ge Priester siet
Vlysses hier , die 't al wil doen wat ghy ghebiet.
1435. Eurypy. Daar voor staat ti der Goden zegen te verwachten ,
En aller menschen gunst , die u meer zullen achten
Als Agamemnon zelfs : siet eens so veel vermach
De Gheestelijcke staat , dat zy den Vorst 't ontsach
Benemen ken , wanneer hy sich met goet ghenoeghen ,
1440. Tot sulcks als wy ghebien , niet heel en al wil voeghen.
Dat haar de Overheyt volkomen heerschappy
Toe-rekent , dat is niet , ghelijck Vlysses ghy
Wel weet dat zy luy niet bequaam zyn tot regeeren ,
Ten zy zy 't eerst van my en mijns ghelijcke leeren.
1445. Maar eer de tydt verloopt , zo dient hier niet ghebeyt ,
Dan datelijck ghewrocht: midts de ghelegentheyt
Ons schijnt te dienen , om de saken uyt te voeren.
Doet d' uwe op den tent van Agamemnon loeren ,
En n eerstich nemen acht wie datter in en nyt
1450. Soud moghen gaan. Voor al dat zy ons dese Bruyd ,
Iphigenia 'k meen , riet looselijck versteken.
1422. IV sal volgen an.
1427. II, III, IV die dijn een trommel.
1433. II , III , IV Maer Godlijcke Priester.
1441. II, III, IV Dat's werelds Rechters hun volkomen.
1442. II , III, IV Toe-reeck'nen.
1447. II , III , IV de saecken te volvoeren.
1450. I dat zy de Bruyt.
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En ick sal midiertydt Achilles hier van spreken ,
Die 'k wijs sal maken dat wy 't opperste ghebiedt
Hem gheven willen , schoon al meenee wy het niet ;
1455. Om 'ivoordeel sal by sich op onse zyde gheven.

HET VIERDE BEDRIJF. VYFDE TONEEL.
Ulysses. Griecksche Soldaten.
Dat snood' gheselschap is volkomelyck bedreven
Op allerley bedroch. Ick moeter nu me deur ,
Dan waar ick die ick was , en stondet in mijn keur
Oft ick dit wederom mocht aangaan ofte laten ,
1460. Ick sweert , zy souden my so schoon niet weder praten.
Dan , laas ! wat ist , ick merck te laat haar schelmery ,
Want zy staan zelfs na 'tgheen dat zy beloofden my :
Dat is de Kroon op 't hooft , die zy wel willen gheven ,
Des dat die , diese draacht , naar hare wil moet leven.
1465. 'K gun Agamemnon wel die tytelen van eer :
Daar toe en kryghen zy Vlysses nemmermeer,
Die ghene Konings Kroon op 't hooft en zoud begeeren ,
Of zoud oock willen voorts volkomelijck regeeren ,
So wel die luyden , als de minste van 'tghemeen.
1470. Waar zyn de dienaers? voort , gaat datelijcken heen
De Tente van de Vorst wel nauw rolets-om besetten ,
Daar ghy ghestadich oock wel neerstich sult op letten ,
En gade slaan voor al dat Clitemnestra , nocht
Iphigenia niet word elders heen ghebrocht.

1455. II , III , IV Vlysses. Griecksche Reye.
1472. II, III , IV op sult letten.
1474. II, III , IV niet werd elders.
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VIJFDE BEDRIJF. EERSTE TONEEL.
Agamemnon. Palamedes. Nestor. Protesilaus.
1475. Noch Palamedes wijs , nocht Nestor seer ervaren
En kennen my , eylaas ! voor schande niet bewaren.
Wat ist, en wat sal 't zyn , of ick my veynse schoon ,
Mijn waarde Dochterken Godsdienstelijck te doon ?
Wat sal die veynsery mijn anders toch verserecken ,
1480. Als voor den volcke' bedeckt met Godes Godheydt gecken ?
0 gruwel , datmen dus met een Godsdienstich schijn
De slechte menschen , die verleydt van Papen zyn ,
Moet mompen , om also te stillen haar ghemoeden.
Pala. Dit doet de Vorst maar om een quader te verhoeden ,
1485. Niet om den Volckeren in heyloos mis-verstant
Te styven , neen geensins. Nest. Neen Agamemnon , want
Door dit u doen , so schoon in 's blinden yvers oghen ,
En wort gheen Godheyt , maar Afgodery bedroghen :
Ey laat den yveraar dan- spelen met zijn pop.
1490. Pro. Had elcke Grieck mijn sin men smeeter liever op.
'T is waar bedaarde Vorst , 'k en heb daar oock niet Leghen ,
Dat , wat aan 't veynsen van die Godsdienst is gheleghen,
Seer weynich is belangt ; dan denckt dat midler tydt
De Griecksche Vorsten al haar aansien raken quijt ,
1495. So ver s'er laten van haar Onderdanen dwinghen.
Nest. 'T waar wel te wenschen dat de saken beter ginghen
Protesilaus als zy teghenwoordich gaan:
Maar dat ghy 't meent , 6 Vorst , met drieschen en met slaan
Te beteren , dat's niet , 't syn averechtsche tyden.
1500. Hier is nu niet te doen dan dulden, veynsen , lyden ,
Waar meed meer voordeels voor den Vorst en voor de staat
Ghedaan sal worden als met dat dat ghy ons raat :
Want so men met ghewelt de saken woud' herschicken ,
1474. II, III, IV Vijfde Deel.

Viifde Bedrijf.
1484. II, III, IV Dat doet.
1496. III, IV Nes. 'T waer te wenschen.
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Soo brackmen onsen bandt van eendracht heel aan sticken ,
1505. En 's Vorsten goede saack , die billijck is en recht ,
Stond' lijckwel dan noch an den uyt-komst van 't gevecht.
Waer toe dan lijf en goedt zo sorchlijck 'tavontuuren ,
Dat toch behouden wert met haarluy te verduuren.
Aga. Verduuren Nestor ? Nest. Ja verduuren , want so ty
1510. Dit so twist-ziecke volck haar wil heeft , so sult ghy
Bevinden datse strack tweedrachtich met malkand'ren
Weer worden sullen , want haar aardt is oft met and'ren ,
Oft met haar selleven te twisten , dat 's haar lust.
't Sijn vrienden van 't ghekijf , en haters van de rust ,
1515. En 't aansien dat de Vorst , so 't schijnt , nu wort benomen ,
Dat ken hy dan ter Lijdt met woecker weer bekomen.
Prot. Neen Nestor , wort den Vorst van dit volck eens ghewoont ,
Ghy sult bevinden dat zy stracks daar een ghewoont
Of maken sullen , als zy meermaals lieten blijcken ;
1520. Derhalven hoort de Prins een voet-steed niet te wijcken ,
Maar blyven op sijn stick , en dryvent moedich deur ,
Als dan hield zyn ontsach de Vorstelbcke geur ,
Die 'k anders met de voet van Papen zie vertreden.
Pala. Dit werck is door gheen dwang , maar door beleydt en reden
1525. Alleene wederom te brenghen op zijn stel.
Laat Nestor raden , en de saken sullen wel
Protesilaus gaan : men veynst nu maar om voordeel.
Nest. Sulck veynsen doen altydt in noot de luy van oordeel.
Legt over hoe 't hier staat , en hoe 't hier is ghestelt ,
1530. Ghy sult dan vinden dat de saken met ghewelt
Niet uyt te voeren zijn , dus laat het soetlijck Moeren
Tot beter Lydt en stondt , want die 't uyt zoude voeren ,
De groote meen ick , zijn zelfs door der Papen list ,
Door baat en staat-zucht met malkanderen in twist.
1535. Des Konings Broeder zelfs is oock den Koning teghen.
Pro. Dat denck ick wanter hem het meest is aan gheleghen.
Ja zo veel, dat hy om zijn Helena alleen,
,

15 08. II , III , IV behouden word.
1524. II , III , IV beleyd van reden.
1528. II , III, IV de Lien van oordeel.
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Beriepen , ghelijck oft de Griecken aan verstands
Ghenoech ontbrack , hoewel de vrye Griecksche Landen
1600. Wt-leveren , alst blijckt d' uytmuntenste verstanden.
S ulcx datmen Parth , noch Meed' , noch war'ghe Arabier ,
Nocht oock gheen overloos' Egyptenaren hier
Behoeft te halen om den vollicke te stichten.
0 neen men soud dat met de Griecken wel verrichten ,
1605. Na wien men nimmermeer had om te sien , ghelijck
Men moet na dese doen ; die maar het Griecksche Rijck
Ten dienst staan om 'tghenot , en uyt gheen waar bewegen ,
Ghelijck de Lant-zaat doet, die van natuur ghenegen
Is tot de dienste Gods , en om ten dienst te staan
1610. Zijn Overheyt als een gheboren Onderdaen :
Daar wy het teghen-deel van vreemde huurelinghen
Nu draghen moeten , die door 't slechte volck ons dwinghen
Tot sulcx als haar belieft , oft immers schiet int hooft ,
Want zy en hebben 't Recht , noch Rechter trou belooft.
1615. Soo dat heel Griecken-lant deez' en d'aanstaande plaghen ,
Hoe swaar zy vallen , moet gheduldelijcke draghen,
Om dat int eerste des regeerings zijn versuymt
Twee dinghen , 'teene datmen al te grooten ruymt
Haar gaf , in plaatse datm' er hadde moeten binden
1620. Met eeden aan den Heer haar yet wes t'onderwinden
Dat hem was teghen , en dat hy niet vond' geraan.
Het tweede dat nu meed de saken qualijck gaan ,
Is datmen hier in plaats van Burgeren , geboren
Van ouder af-komst , en uyt goeden huyz' verkoren ,
1625. Maar vreemdelingen heeft , die 'r tieren ghelijck of
Ons lands-man tot het ampt des Priesters was te grof ,
En oft hy van de Goon gheen harsens had ghekreghen.
Een volck van Aulis af, zuydoostewaarts gheleghen ,
Dat in Egypten lant met strenghe slaverny
1601. II , III, IV Sulcks datmen gheen Chaldee , noch warr'gen.
1602. II, III , IV Nocht' gheen verlochende Egiptenaren hier.
1607. II om genot. — III , IV om genot , uyt geen waer.
1613. IV schier in 't hoofd.
1614. II , III, IV hebben recht.
1628. II, III, IV van Aulis , oft Zuyd-oostewaerts.
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1630. Wel eertydts was gheplaacht , en is gheworden vry
Door eenen Moses , die 'r uyt de dienst-huysen leyde
Van Phar'o de Tyran , door veelderley verscheyde
Behendicheen , en heeft ses hondert duysent mans
Personen , veertich jaar door meen'gen suuren kans ,
1635. Door swaard , door pest , door dorst , door diepe water-stromen
Ghesleept , voor datse zyn int rechte lant ghekomen.
Om dit veelsinn'ghe volck te houden int bedwang
Van Gods en Werelts Wet , ging Moses dese gang.
Het opperste ghesach heeft hy selfs heel behouden :
1640. Sijn Broeder Aaron , die 'y volkomelijck vertrouden ,
Gaf hy het Priester ampt , door Goddelijck bevel :
Dat was gheen vreemdeling. En op dat 't alles wel
Mocht in den lande gaan , so lang als hy 't beheerde ,
Most Aron spreken maar het gheen dat hy begheerde ,
1645. En dit ging taam'lijck wel dies Moses leven uyt ;
Dan dese ordening nam na zijn dooi een stuyt :
Want men begon terstont om de vooghdy te wryten ,
Die toch ten lesten viel te beurt de Aronyten.
Met vallen , opstaan , en met groote moeyten wierdt
1650. Dit hoofdeloose volck so langhe dus bestiert ,
Tot dat haar raadsaam docht te kiesen eenen Koning ,
Veel meerder met de naam , als daadt , in Is'rels woning ,
De Koning, na den aardt der Koningen ghemeen ,
Woud (als het reden lijckt) 'tghebieden heel alleen
1655. Tot hem betrecken , sonder yemandt yets te vragen :
Maer des Prophetens last en kond dit niet verdraghen ,
Die 'y neffens hem had , en hy maackten 't so , dat hy
Niet meer verstreckte dan een doode schildery ,
En 'tvolck dat kreech aan hem ten deele een misnoeghen ,
1660. Waar door ten lesten hem zyn vyanden versloegen.
1637. II, III, IV in bedwang.
1642. III, IV En op dat alles wel.
1644. II, III, IV spreken slechts 't geen Moses maer.
1652. II, III, IV in Israel woning.
1653. I meerder niet de naam.
1654. III, IV Word (als het reden lyckt).
1657. II, III, IV en die maeckten so.
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Na dese David Guam, een Man van groot verstant ,
Die op een ander wijs regeerde 't Jootsche Landt.
Wat deed' hy dan ? Maar hy (de vorighe ghebreken
In staats beheersinghe wel hebbende doorkeken ,
1665. Sulcks dat hy hem verstont de saken allerley)
Verstrecten de Propheet en Koning alle bey.
Dat was de rechte slach , en 't waar voor lant en luyden
Van Godt te wenschen , dat de saken noch op huyden
So gingen; want dan soud noch erghe staat-suchts list,
1670. Nocht Papen mis-verstant ons maken dese twist.
Een Paap kent al in roer nu stellen met zijn kallen ,
En 't oproer kennen zy niet stillen met haar allen :
En Agamemnon 't is hier niet op sulck een voet
Te brenghen , dan alleen door een ghedwee ghemoet :
1675. Dat is de middel , Vorst , daar door ghy sult betomen
Dit volck, en metter tijd u aansien weer bekomen.
Ghy sult mijn woorden waar bevinden, want ghy kent
Noch lange leven : maar ick die ben op het endt
Van myne daghen , sal misschien dit niet beleven.
1680. Aga. Och ! dat my Nestor oock gheen beter raadt kan gheven :
Nu wel , aan 't veynsen dan , dat ick met herten rouw
Begin , op dat ick ,beyd , mijn goedt en bloedt behouw.
0 Calchas ! Calchas! wat sult ghy my komen raden?

VIJFDE BEDRIJF. TVVEEDE TONEEL.
Calchas. Agamemnon. Protesilaus. Palamedes. Nestor.

Nu Agamemnon, nu , zyt doch so niet beladen
1685. Met dese zaack. Ag. Wel aan , hoe salter dan me gaan?
Cal. Al wel. Ag. Al wel ? Cal. Ja Vorst , na dat de dingen staan.
1662.
1665.
1671.
1673.
1684.
1685.
1686.

II, III, IV een and're

II, III, IV hy sich verstond op.
II, III, IV ken 't al in roere stellen.
II, III, IV Dan Agamemnon.
II, III, IV en sijt dus niet.
II, III, IV Ag. Hoe salter Calchas dan mee gaen.
III, IV nu dat de dinghen,
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Want van Achilles hebt ghy toch niet goets te hopen.
Die 'm nu ten lesten door het onbeschaamd'lijck lopen
Van dien Euripylus, gheuytert heeft , en hy
1690. Verklaart hem t'eenemaal op Menelaus zy.
Ghelijckwel moet ghy noch hens alles goets vertrouwen :
Want 't Legher sonder hem niet blyven ken behouwen ,
En hy en is niet valsch , ghelijck ons allegaar
Syn trouwe diensten zyn ghenoechsaam openbaar.
1695. Pro. Achilles op haar zyd? Al hadmen 't my ghesworen ,
'K en had het noyt ghelooft , want ick hem hebbe horen
Dat vollick lasteren , gheen uur gheleen , so seer
Als yemant doen mach. Wel 'k gheloof nu niemant meer.
Cal. So staan de saken. En so haest ick dit kon mercken ,
1700. Begon ick , groote Vorst, met alle vlyt te wercken ,
Om Clytemnestra , en de jonge Koningin ,
Wat van den handel is , wel vast te beelden in :
En heb haar onderrecht hoe datzer voort sal draghen.
Z'is seer ghemoedight. Ag. Wel, ick sal 't haar selver vraghen.
1705. Iphigenia met haar Moeder haalt my hier.
Cal. Hoe eer , hoe liever , want het is nu , Vorsten , schier
De tydt dat 't yvrich volck , met dit spel inghenomen
Tot rasens toe , sal om Iphigenia komen.:
En dat 's te stuyten nocht met reden nocht ghewelt.
1710. Pal. Heeft Calchas dat maar met Diana wel bestelt ,
So sal 't wel lucken. Cal. Dat ? Ja dat insonderlinghe.
Nest. So dat niet wel bestelt en waar voor alle dinghe ,
Den aanslach en waar niet. Cal. Daar gaat vry vast in, want
1689. III , IV ge -UYTERT.
1691. II III , IV En niet te min moet ghy hem alles goeds.
1697. II III, IV geen uur verleên.
1699. II III , IV En doe 'k dat begon te mercken.
1700. II III IV Bestond ick.
1707 en 1708. II, III , IV. Vóór deze regels staan aanhalingsteekens.
1709. II III IV nocht met rêen , nocht met geweld.
1710. II III IV van Diana.
1712. II Vóór dezen regel staat Pal. -- II , III , IV Waer dat oock niet seer wel
,

,

,
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besteld voor alle dingen.

1713. II , III IV So was den aenslagh niet.
,
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'K heb die Diana hier al dichte byder handt.
1715. 'K sal voor Vlysses quaadt u. wesen een behoeder.

VIJFDE BEDRIJF. DERDE TONEEL.
Calchas. Iphigenia. Agamemnon. Clitemnestra. Protesilaus. Nestor. Palamedes.

Iphigenia komt met haar beleefde Moeder.
Iphi. Myn Vader wat belieft zyn groote Majesteyt ?
Aga. Mijn Dochter , Calchas seyd my dat ghy zyt bereyt
Tot d' offerhande van de Griecken voorghenomen.
1720. Iphi. Hy seydt de waarheyt , schoon al waar ick hier ghekomen ,
Mijn vader , om den zoon van Thetis voor mijn Man
Te trouwen , nu ick sie dat ick u meerder kan
Hier mede dienen , wil ick my vrywillich gheven
Alleen tot dit niet , maar al soud in ernst mijn leven
1725. Oock ghelden , so en sal Vlysses nemmermeer
Door dese middelen gheraken aan u eer.
klit. Neen Dochter dat en soud u Moeder nimmer lyden.
In eeuwicheyt en sal my niemant so verblijden
Als mijn Vlysses met zijn goddeloos gheboeft ,
1730. Doe 'k hier belande , door u sterf-dach heeft bedroeft.
Pro. Men lette datmen oock door Calchas niet bedroghen
En roerde. Cl. Neen : want ick gheloof mijn eygen oghen.
'K heb met Diana selfs , oft immers met die Vrouw
Ghesproken , so dat ick volkomelyck vertrouw :
1735. Ja niet alleen vertrou , maar ben versekert mede.

1720. II , III , IV schoon oft ick hier waer gekomen.
1724. II, III, IV Tot dit alleen niet.
1727. II, III , IV Die moord , mijn Dochter , sal u Moeder.
1730. II , III , IV door 't aenseggen heeft bedroeft.
1730 en 1731. II , III , IV Tusschen deze regels staat :
Van uwe sterrif-dagh. Men soud met sukke woorden ,
Iphigenia , Lief , u Moeder wel vermoorden ;
Maar Calchas , die 't bedroch der Priesteren verstaed ,
Heeft dien Eurypylus verhindert in lijn quaed.
19
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Nest. Stelt dan, Myceensche Vorst , u herte toch te vrede.

Aga. Te vrede ? Moet ick niet? die van twee quaden een
Moet kiesen seyde my vlus Calchas , kiest het kleen ,
So mach ick dan dit quaat voor 't kleynste nu verkiesen.
1740. Pal. Dat ist , want ghy u Kindt en aansien beyd verliesen
Sout Agamemnon, by aldien ghy met ghewelt
V teghen 't volck , en teghen Papen had ghestelt.
Clit. Daar komt Euripylus met zyn bloedtgier'ghe Reyen.
,

VIJFDE BEDRIJF. VIERDE TONEEL.
Iphigenia. Ulysses. Euripylus.
Met alle de personen.

Nu Moeder waar toe dient toch dit onnodich schreyen?
1745. Wel Griecken , waar toe dus al t' samen int gheweer ?
1736. II, III , IV Vóór dezen regel staat Pal. — u harte wat te vrede,
1739. II , III , IV ick nu dit quaed voor 't kleenste dan verkiesen.
1740. II, III , IV Dat is 't oock , want ghy bloed en.
1741. II , III , IV by so verr' ghy.
1742. II U sporligh tegens 't volck en Papen. -- III , IV U sporlingh tegens 't volck
en Papen.
1743. II , III , IV Rey der Priesteren. Clytemnestra. Achilles. Eurypylus. Ulysses.
Iphigenia. Agamemnon. Protesilaus. Tersites. Palamedes. Menelaus. Calchas. Nestor.

1744. II , III , IV Deze regel behoort tot het Derde Tooneel.
1744 en 1745 II , III , IV Tusschen deze regels staat het volgende :
R. D. P. Noyt en beleefden wy in Griecken beter dagh !
Cly. Ziet wat den yver in d'eenvoudigen vermagh.
In uwe dood, mijn Kind, waent 't volck haer heyl gelegen.
Ach. Wien soud' zy niet met haer onnoselhey d bewegen
Cly. Achilles, ghy die sijt van Goddelijck geslaght,
Waer toe heeft afgoods- dienst en staet-sucht u gebracht
Achilles ! waerom moet Iphigenia lijden ?
Ach. Om dat dat willen de gevaerelijcke tijden.
Evr. Om dat de Godheyd selfs ons dat also gebied.
Yly. Dat isser oorsaeck van a ll een , en anders niet.
Iph. Ulijsses dan most ghy u met de saeck niet moeyen.
Cly. Ghy niet. Want wt uw' borst maer leugenen en vloeyen.
Aga. Ghy geeft dees' saecke by de wijsen minder schijns.
Pro. D'eenvoudigen bedrieght hy lijck'wel met sijn grijns.
Ter. Protesilaus siet wel voor u met u kaken.
Pal. Daer 't schort aen reên sal hy 't met onverstand volmaecken.
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ulys. Om u te halen. Iph. Ey , legt vry de wapens neer :
Men sal , Vlysses , my tot Goddelijcke dinghen ,
Door driessen noch door staal ten ghener tyde dwinghen,
0 neen, ick onderworp my selfs de wil der Goon.
1750. Wel aan , Euripylus , ghy komt om my te doon ,
Ten welghevalle van Diana , die de Winde
De Griecksche vloot onthoudt , ten wrake van haar Hinde ,
Dat Agamemnon in haar heyl'ghe beemde schoot.
Boet nu de misdaadt met Ephigenias doot ,
1755. Op dat de Griecken, die in Aulis zijn benepen,
Voor Troyen komen met haar wel bezeylde Schepen.
Men. Verwacht ghy , Vorsten , dan het wterste geweld P
Cal. Neen Menelaus. Neen. Hoe sijt ghy dus ontsteld?
Nes. Tot ware Godsdienst kreeghmen niemand oyt door dreygen.
Ghy Menelaus (die 's Lands voordeel , en u eygen
Noch al veel meerder in 't wt-voeren van dees' saeck
Soeckt als een yder weet, 't schijnt dat ghy met vermaeck
Dees' slachting aendrijft , daer ghy van natuure tegen
Behoord te sijn, en als een bloed-oom te bewegen.
Iph. Neen Nestor by so ver 't bewegen my den dood
Onthiel, heel Griecken bleef (dat weet ick) in de nood,
Daer om , op dat ghy meught der Goden zegen erven
Wil ick Goods-dienstigh tot u aller welstand sterven.
1746. II, III , IV V66r dezen regel staat Ter. — I Ep. Ey , legt.
1746 en 1747. II , III, IV Tusschen deze regels staat het volgende :
Pro. Nocht ghy , nocht uw's gelijc en weet niet eens waer 't vast is.
Ter. Ick weet wel dat ons dit dus van de Goon belast is.
Pro. Ulijsses doet met sijn onwetentheyd sijn baet ,
'T welck hy niet eens en merckt. Pal. Tersites sal te laet
Met al de slechten hoop, de guytery eerst mercken ,
Die 'r [III , IV Die 't] nu noch statigh met 't mom-aengesicht der kercken
Vertoont. Maer als die [IV de grijns] grijns is van het backes of,
Dan sal hy uur en stond vervloecken daer hy Lof,
Ia daer hy deught of eer, in heeft van die gesproken ,
Die nu op dit outaer haer vette Wieroock smoken.
Ter. Ick ben so slecht niet als my Palamedes acht :
Dat 's kinder -klap , die 'n man , als ick ben , niet en acht.
1747. II , III , IV Wat salmen , Dochter , u tot dese o ffer dwingen P
1748. II , III, IV Iph. Ick laet my dwingen niet tot Goddel;jcke dingen.
1752. II, III , IV in wrake eender hinden.
1754. II, III, IV- die misdaed.
1756 en 1757. II, III, IV Tusschen deze regels staat het volgende
Verdichte Bruydegom , Achilles (wt den Stam
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Tek sterf tot boete Gods , ick sterf u tot versoen.
Ick sterf onnosel om daer mede te voldoen
De groote misdaat van mijn seer bedroefde Vader ,
1760. Ick sterf noch aldermeest voor u luy allegader
Want , Griecken , sterf ick niet , so quam 't ghy tot den val ,
En al u aanslach was op Troyen niet met al.
Indien ghy Troyen dan verovert na mijn leven ,
So moet ghy my de eer van d' overwinning gheven.
1765. Laat ick u Moeder eens omhelsen voor het lest.
Rust Vader , rust , want ick sterf voor 'tghemeene best.
Wan-gund' my dat niet , dat , my met meer and're vromen ,
Ten dienst van 't Vaderlant het leven wort benomen.
Wel aan Euripylus , nu Priester maackt het kort.

Der Goden , om wiens wil ick hier in Aulis quam)
Tot mijnder heugeniss' bewaerd dees' frisse Roosen ,
Die my nu voegen niet , vermits ik ben verkoosen
Tot dese slachting' , tot een Goddelijcke Bruyd,
Een kransjen van Cypres dat nimmer weder spruyt ,
(Ghelijck de Menschen oock niet weér te leve komen
Wanneer haer 't leven eens is van de dood benomen)
Schickt my nu beter , tot een teken van de dood ,
Als 't geur'ge kranselijn van Roosen wit en rood.
Ach. 'K sal 't tot gedachtenis bewaren sorrigh-vuldigh ,
Maer houd my doch, Vorstin , geheelelijck onschuldigh
Van uwe dood, daer in ick nimmer heb gestemt.
Iph. Dat ghy het niet en sijt die my het leven nemt,
Behoord oock so te sijn , om dat de groote Goden
(Gelijck de Priester seyd) dat hebben so geboden.
1757. II , III , IV Diana sterf ick , en geen and're , tot versoen.
1758. II, III , IV Hoe-wel onnoosel om.
1759 II, III, IV Bedochte misdaed, die, men seyd, beging mijn Vader.
1760. II , III , IV Dan toch ick sterve meest voor.
1761. Met dezen regel begint de eerste der vier in de Leidsche bibliotheek bewaard
gebleven bladzijden van den druk van 1631 (V).
1762 en 1763 II, III , IV , V Tusschen deze regels staat het volgende
Wie van de slechtsten hoop soud' so kleenhartigh wesen
Dat hy alsulck een dood in dienst van ' t Land sou vresen
Voorwaer ick ben een Vrou , maer van so grooten deughd
Dat ick die dood niet schroom , op dat ghy winnen meught.
1765. II , III , IV , V Dat ick u , Moeder , eens omhelse.

1767. II , III , IV , V Mis-gund my niet de eer , dat my met and're vromen.
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VIJFDE BEDRIJF. VIJFDE TONEEL.
Diana, met haar Reye.
1770. Hout op , eer dat ghy 't bloet onnoselijcke stort
Van een onschuld'ge Maaght , ick ben niet so bloetgierich,
Dat ick (wanneer ick sie den mensche goedertierich ,
Boetvaardich voor mijn groote Godheydt knielen neer)
Het leven selven der leedwesende begheer.
1775. Ghy zult u Griecken nu van desen uur af wachten , .
Iet anders 't mijnder eer te dooden en te slachten
Dan Hinden maar alleen , die 'k my van deser tyd ,
Tot allen tyden toe , houdt heylich toe ghewyd.
Gheeft my de Maghet , en neemt ghy dees witte Hinde ,
1780. En offertse my inde schaduw vande Linde ,
Die ghy sult ginder int boschage vinden staan.
Ick ben , ó Griecken ! met dees offer nu voldaan :
Ghy mooght wel over Zee na Troyen veylich varen ,
Ick sal voor 't storten van de golven u bewaren :
1785. En die voort aan bevrijd wil zyn van alle smert ,
Die kniel voor Gode neer en offer hem zyn hert.

EYNDE.

1769. II , III , IV , V Diana. Met alle de Personen.
1772. II , III, IV , V de menschen.
1777. II , III, IV, V die my van nu ter tijd.
1778. II , III , IV , V sijn heyligh.
1781. II, III, IV , V Die ghy daer ginder in 't Bosschage sult sien staen.
1784 en 1785. II , III , IV , V Tusschen deze regels staat het volgende :
Gaet heen en slachtet my dit harte tot versoen ,
Waer meed ghy voor dees tijd mijn Godheyd kent voldoen.
1785. II, III, IV, V Dan wild' ghy eeuwigh zijn bevrijd van alle smarten
1786. II, III, IV, V So knield voor Goden eer en slacht u eyghen harten. [III, IV, V hertenj.
1787. II Samuel Coster.
Over-al t'Huys 1626.
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In III , IV , V komt nog voor het volgende:

LAETSTE TOONEEL.
Rey van Griecken.
Calehas. Protesilays. Evrypylvs. Ulysses.
Cal. Heel Griecken singt den Lof der goedertieren Goon.
Gaet , gaet. Volbrengt dat u Diana heeft geboon.
Pro. Hoe staet Ulisses dus ? Evr. 't Zyn Palamedes treken.
Ick merck het wel , en. Uly. Swyght. Want wy met teghenspreken
Bysonder hier ter plaets , in tyden van gevaer ,
Het volck heel Goddeloos , de saken veel eer qua'er
Als bet'ren souden. Swyght. Eur. Swygh ick mijn hart sal breken.
Pro. Och of u 'therte waer van leugentael te spreken
Geborsten over langh. Eur. 'k Ben in myn siel bedroeft.
Pro. Bedroeft ? En by vol spyts Ghy Hopman van 't gheboeft,
Beraed u. Wacht u Goon en Vorsten te bestryden.
Eurypylus o ghy verleyder der ghewijden
Die 't Griecksche Priesterschap in twyfelinge brocht ,
't Sou goet zyn dat ghy u ten lesten eens bedocht ,
En eerden die , daer ghy hebt deughden van genooten ,
Voor dat ghy word met schand ter Temp'len uytgestooten ,
Ghelyk ghy een nael zijt gebengelt (wel met reen)
Om guyteryen uyt de Schoolen der Hebreen.
,

,

Daer leydt het Outaer , daer ghy stanck op pleeght te smoken.
Eur. Het Outaer daer op wy der Goden Offer roken.
Protesilaus en de sijnen al te mael
Sown' Hemel wraec op 't lijf. Ick pas niet op u stad.
Pro. Ick draeg den Deghen niet om Papen me te dwingen.
Homerus sal dat wel verrichten met sijn singhen.
Gaet nu na Trojen toe daer sicht Pultarcis *) met
Ariadeps u vrient ter neder heeft gheset,
En word voor heyligh daer met haer-luy aengebeden,
Met u heeft oproer daer al sijn volkomen leden.
Wegh ghy verlopen Paep , wat quelt ons dese guyt.
Klaeght dit Ulisses vey , u guychel -spel is uyt .

EYNDE.

SAMUEL COSTER.
Over-al t'Huys.
Op nieuws door den Autheur oversien , vermeerdert ende verbetert.

*) V Pultaxis.

ISABELLA.
TREURSPEL.

De Isabella is niet geheel en al door Samuel Coster vervaardigd.
Toen P. Cz. Hooft in 1618 prins Maurits te Muiden verwachtte , wenschte
hij een nieuw tooneelstuk voor zijn gast te doen opvoeren. Hij begon
met het be werken van de Isabella , „doch , zoo het schijnt ontbrak het
hem aan den noodigen tijd. Daarom verzocht hij zijnen vriend Coster
het stuk af te werken. Deze deed het en het werd dan ook.... te
Muiden .... gespeeld" '). Van Hooft zijn de 362 eerste regels der
Isabella ; zij werden in 1855 door van Vloten 2) en in 1875 door
Leendertz 3) naar het handschrift uitgegeven. Den tekst , dien laatstgenoemde geeft in zijne Gedichten van Hooft , heb ik in de varianten
met de letter H aangeduid. -- De eerste uitgave van de Isabella verscheen
in 1619 bij van der Plassen (I) , bij wien in 1627 een nieuwe druk
het licht zag (II). In 1644 gaf D. Cz. Houthaeck de Isabella nogmaals
uit (III) en in 1666 verscheen nog een druk , waarvan een exemplaar in
de bibliotheek van wijlen den Heer Joh. Hilman aanwezig is. Door den
dood van genoemden tooneelliefhebber kon aan mijn verzoek om inzage
van de uitgave van 1666 tot nog toe niet worden voldaan.
Niet alleen te Muiden werd de Isabella vertoond (1618) , maar ook te
Amsterdam „in de Nederduytsche Academie" en op den „Schouburgh."
Volgens Leendertz 4) zou de Isabella eene vrije vertaling van een
gelijknamig blijspel van Ariosto zijn. Het is mij niet bekend , dat er
1) Gedichten van P. Cz. Hooft uitgeg. door P. Leendertz Wz. Ie deel. Inleiding LXI.
2) P. Cz. Hoofts Brieven. I. 395-407.
3) t. a. p. IIe. deel , 395-408.
4) t. a. p. Ie dl. LX en LXI ; IIe dl. 395 , noot.
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een blijspel Isabella van Ariosto bestaat. Leendertz is klaarblijkelijk op
een dwaalspoor gebracht door de verklaring in het woord „Tot den
Leser" , dat, de dichter „Ariosten niet stip ghevolght en heeft" . Onmogelijk kan Coster's treurspel eene vertaling , zij het dan ook eene
vrije , van een blijspel wezen. Zooals Jonckbloet reeds opmerkte , is
de inhoud van onze Isabella dan ook aan Ariosto's Orlando Furioso
ontleend ; echter niet alleen aan den XXIXen zang 1 ). In den XXIVen
vernemen wij , hoe Isabella en Zerbyn , nadat zij elkaar teruggevonden hebben , zich samen op weg begeven; hoe zij Roeland's
wapenen vinden , deze verzamelen en van het bijschrift Wapenen van
den Paladijn Roeland voorzien ; hoe Mandricard de wapenen vindt en
ze zich toeeigent ; hoe Zerbyn en Mandricard elkaar bestrijden en de
eerste het onderspit delft ; hoe Mandricard door zijne beminde Doralice
wordt weerhouden den doodelijk gewonden vijand den genadeslag toe te
brengen ; hoe Zerbyn in de armen van Isabella sterft en een kluizenaar
zich der ongelukkige jonkvrouw aantrekt. De XXVIIIe Zang vermeldt o. a. hoe Rodomont op zekeren dag den kluizenaar en Isabella
(die Zerbyn's lijk met zich voeren) ontmoet en door de schoonheid der
prinses wordt bekoord. In den XXIXen zang lezen wij , hoe Rodomont
den kluizenaar doodt en aan Isabella zijne liefde bekent. Om ontslagen
te worden van den man , in wiens macht zij zich bevindt , bedenkt Isabella eene list. Zij deelt Rodomont mede , dat zij het sap van eene zekere
plant zoodanig kan bereiden , dat het onkwetsbaar maakt. De Saraceen
mag de proef ervan op haar zelve nemen ; hij vertrouwt op de deugdelijkheid van het middel en slaat haar het hoofd af.
Een enkele blik op den „Inhoudt van 't spel" is reeds voldoende om te
zien , dat Coster den Italiaanschen dichter op den voet is gevolgd.
') Jonckbloet , Geschiedenis der Nederl. Letterkunde , 1873. I bl. 461.
Men zij er op verdacht , dat de verdeeling in zangen niet in alle uitgaven van den
Orlando Furioso gelijk is.
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t'AMSTERDAM.
Voor Cornelis Lodovvijcksz. vander Plassen , aan de Beurs, inden Italiaanschen Bybel. 1619.
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Vertoont op de Amsterdamsche Schouburgh.
By Paulus Matthijsz. Ghedruckt.

'tAMSTERDAM.

Voor

DIRCK CORNELISZ HOUTHAECK,

Boeckvercooper op de Nieuwe-z jØ Kolck in 't Bourgoens Cruys.
Anno 1644.

Op de keerzijde van het titelblad staat in I het wapen der Academie met het
onderschrift YVER en het omschrift:

FERVET OPVS, REDOLENTQVE THYMO
FRAGRANTIA MELLA. 1617.

TOT DEN LESER.
Daar ghy my voor aan-ziet dat en ben ick niet : de Voor-reden van
het Spel meent ghy miin te ziin. Neen , de Poeet zal die door den aldvvingenden Cupido uyt laten spreken : my heeft hy ghesonden u te
segghen dat hy Ariosten niet stip ghevolght en heeft. Vraacht ghy de
vvaarom ? hy heeft het niet vvillen doen ; en om dat het een versiering
is , behoeft hy 't niet te doen ; maar ontleent den vriendelijcken Italiaan alleen stof, om daar van als ulck marsel van een Spel te bootsen ,
als hy , de ouden volgende , verstaat dat het vvel is , dat is , dat het
speelt op een Toneel , en op een tijdt , vvant die dat niet en doet , begaat
even grooten misslach als een Schilder die de Stadt van Amsterdam in
't voor-vverck van een stuck ghestelt heeft , ende in 't verschiet Haarlem zo
sterck uytghemaact, datmen de luyden aan de vvagens by de Sparrevvouvverpoort met de droncke voer-luyden om de vracht ziet staan krackeelen.
Ick zoude de onvvetende in 't maken van Treurspelen vvel vvat
onderrechts doen , dan zal 't laten uyt vrese van haat en ondanck daar
mede te behalen , en dat voornamelijck by die luyden , die daar niet af
vvetende , het alderbest vvanen te vveten. Mijn Heeren , dit Spel heet
Isabella , en daar vvort niet meerder in vertoont als hy stelt dat op
eene tijt , en op eene plaats geschiet is : de lydende persoon is onnosel ,
daar vvort niet in gerevekalt van byzinnigen die tegens hare schaduvve
schynen te spreken : nocht an de andere zyde snorcken de ontsinde dollen , gene an den andere hangende redenen ; elck spreect gangbare tale ,
sonder dat de Hollantsche met het lenen van vvtheemsche vvoorden
onteert vvort ; de vvaardy van yder is niet geheel , maar so veel als
den Poeet doenlick gevveest is , vvaar genomen.
Die vveten vuil vvaarom dat op alle dese dinghen vvel te letten is ,
die lese Aristotelem , Horatium , Sehaligerem, Danielem Heynsium ,
voortreffelicke mannen in vvijsheyt en in allerleye vvetenschappen , die
't de moeyten vvaardy ghedocht heeft vvel ernstlick haar vverck daar af te
maken , om te beschryven vvat in 't toestellen van Treurspelen vvaargenomen moet vvorden ; alhoevvel het de onvvetende vvt onvvetenheyt ,
ende de overdvvaalsche laat-dunckende vvt kleenachtinge versuymen , zo
geven nochtans die hare vaste regelen sulcken glans an de gedichten in
de ogen der vvetenden aanschouvveren, datse vvalgende het hoofd ommekeeren van onse hedendaachsche vodden ; veel vvaarder achten een goet
Reg. 4 I dat by Ariosten.
Reg. 8 III dat is, het speelt.
Reg. 20 III en daar en wort niet.
Reg. 30 III waangenomen moet worden.
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vaars daar een geheele maant over gebloct is , als sommige duysenden
van beuselinghen in vveynich uren by den anderen gekrabbelt , die zo
vol letter falen , boeck-staaf falen , en koppél falen zijn , dat , al vvas
het geheele Oceanus Iuris vvit papier , zo soudet noch niet ghenoech
zijn om alle de misslagen met hare ontvverringen te begapen. Ick vveet
vvel dat oordeloose menschen , ja die de naam oock voeren van geleert ,
noch evenvvel met hare Latijnsche knippel-veerskens zeer loffelick daar
van spreecken , 't ooch hebbende alleen op het snel , en niet op het
haar onbekende vvel. Dan deze slachten de smakelose veraasden , die
de schielick gegroeyde paddestoelen, veel eerder geloof ick KAMPERvvt nieusgiericheydt, als om de kauvv diese over haar hebben NOELLEN.
ter maaltiådt voor vvat leckers aan laten dienen , in plaatse
Fungi.
van voedtsame , eetbare en langdurige spys e.
Ick segghe mijn meeninghe , sonder dat ick gemande maat ofte vvet
begheer te stellen vvat dat hem zal moeten behaghen : Neen , dan vvyse
maar alleen de misbruycken aan , daar inne de dosynvverckers , haar
zelven kittelende dat-ze moeten lachen , zoo reuckeloos vervallen , dat-ze
de slechten met een zeeckere op-gheblaesentheyt haere leuren voor vvat
vvonders inde handen moffelen. Siet eens , ist niet een groote zotterny
die meest ons alle plaacht , dat vvy de over-schoonste schepselen , hups
op hare leden , vvel in 't vleysch , fris van vervve met een gemeen ooch
alleenelijck beschouvven ? en dat vvy , aisser inde kramen , een misdracht
sonder beenen , met tvvee hoofden , de neus op 't voorhooft , de oogen
in de neck te kijcken is , aan zodanige vvanschapene dutten des natuurs
met groote vervvonderinge tijdt en ghelt nieusgierich verspillen ?
Even alleens vvorden de luyden ghetrocken tot verscheyden spelen ,
achtende , by ghebreck van verstant , 'tgoet voor quaat , en 'tquaat dat
niet een lit aan 'tlijf en heeft dat na een Spel gelijckt , voor vry vvat
puycx ; daar ick niet garen met de Gember , die in de Peperhuyskens
van dat bekladde papier gehaalt vvort, de soppe over myne schaapshoofden bereydt zoude vvillen hebben , vresende voor opbreken. Dat zy
zo het vvil , men lake tgoede en men love het quade , ick zal door het
ghesnater van een hoop klootjes volck der ouden goede voorgang na
te treden nummer laten , maar een eenige gesonde oordelaar ten gevalle ,
pogen te doen aismen doen moet , en niet geliick het een kudde van
vveet-nieten garen hadden.

Vaart vvel. S. A. Coster.

Reg. 4. III nochtans niet genoech zijn.
Beg. 9. III de smakeloosde veraasden.

INHOUDT VAN 'T SPEL.

1.
Zerbijn wandelende met zijn Isabella, vint de wapenen van Roelandt ,
die loffelijck van hem ten toon gestelt worden , tot vergeldinghe van
genoten deucht.
2.
Mandricard neemt de wapenen , Zerbijn stelter sich tegen , en heeft
de neerlaach.
3.
Isabella geestelijck zijnde , komt met Theophilus de Kluysenaar haar
Zerbijn begraven, zy wort van Rodomont genomen , die den Kluysenaar
doodt.
4.
Isabella spreeckt met de geest van Zerbijn , en vint wtkomst om van
Rodomont verlost te worden, dien zy wijs-maackt datse de kunst kan van
't lichaam onquetsbaar te maken door kracht van kruyen , het welcke
zy hem leeren wil , op voorwaarde , datse van hem ongheschent zal blyven.
5.
Isabella komt t'huys met haar ghesochte kruyden , die zy koockt , met
weckk nat , na datse haar bestreken heeft , laatse de valsche proeve vanden reuckeloosen Rodomont op hare kuysche leden doen , en 't gater
deur , zo dat zy door de doodt van schande bewaart blijft. Den Hemel
opent, weckt Zerbijn op , voert de ziele van hem en zyne getrouwe Isabella ten Hemel. Rodomont belooft haar een begraaffenis.

EYNDE.

Reg. 8. I Manricard.
Reg. 24. II, III Eynde ontbreekt.

PERSONAGIEN VAN 'T SPEL.

Isabella.
Rodomont.
Zerbiin.
Mandricard.
Theophilvs. —
Schilt-cnaap.
Boer.
Boerin.

Ian Hen.
Labbe-kack.
Barbarossche Soldaten.
Rey van Staat-dochters.
Rey van Hemel-lieden.

EERSTE BEDRIIF. EERSTE TONEEL.

Min.

5.

10.

15.

20.

Hoort , Heeren hoort , hier koom ick aan ,
En moet u een nuwetje verslaan ,
Hoe dat ick onlangs ben ghevaren,
Ken ick zo lang mijn lachen sparen.
Wat ? vraeght daer yemant hoe ick hiet ?
d'Een noemt my kruytje roert my niet;
d'Aar uyt mijn schuyt1, ghy schent mijn vrachtj en.
Ick heeten al laat leg* ghen 't hachjen
Eer moertje noch was wt de kraam :
Maar Min dat is mijn Paasdaachs naam;
En by de gheen die meerder wisten
Cvpido , dat zijn latinisten.
't Ghebeurde lestent 't Amsterdam ,
Dat icker by een Schilder Guam ,
Die wonder met 'tpinceel ken leven ,
Deez' vleughels heeft hy my ghegheven ,
Rechts of ick niet ghenoch en vlooch ,
En deze moye kermis booch
Die liet hy my al willens grypen :
Hy gaf my een wet-steen , te slypen

5. 1, II , III Want vraachter.
11. H. die 't beter wisten.
13-15. H. Wie dat maer t'Amsterdam eens was
Die hoorde wel van een Pinas ,
Hoe dat hij met 't penceel kan leven.
16. H. heeft mij die gegeven.
20. H. Hij gaf me' een wetsteen , en te slijpen.
20
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25.

30.

35.

40.

45.

50.

55.

deze pylen
pylen hart
hartverstaalt
verstaalt,,
Al deze
Zo scharrep
als een
Zo
scharrep ais
een linne
Iinne naalt.
naalt.
By
zeyd',, noyt
noyt jonghen
jonghen zach
zach ick
ick wilder..
wilder ..
Hy zeyd'
terwijl ick
ick hem
hemwtschilder
wtschilder
Daar om terwijl
Daar
Zo moet
Zo
moet hy
hyhebben
hebbentijt-verdrijf
tijt-verdrijf,,
Om
te zitten
zitten met
met zijn
zijn lijf,
lijf,
Om stil
stil te
Aars leyt hy
hystaach
staachtetewispeltuuren
wispeltuuren,,
Aars
ken zijn
zijn wesen
we sen niet
nietbestuuren
bestu uren ::
En ken
Ret dertel-gat
dertel-gat,, ick
ick mach
mach mijn
mijn spoen.
spoen.
Het
Ziet
hier-om was
al tetedoen
doen:
Ziet hier-om
was het al
:
Want
ken ick
ick hem
hem eens
eens (zeyd'
(zeyd' hy)
hy)raken
raken,,
Want ken
Ick
zal een
een hoop
hoop kopyen
kopyen maken.
maken.
Ick zal
goe treek
treck,,
In groote
groote Meesters
Meesters is goe
In
En
En dit
dit en
en isis gheen
gheen kleyne
kleyne geck.
gecko
Hy meend'
meend' ick
ick niet
nietverstond'
verstond' zijn
zijnkoutjen
koutjen,,
Maar
en ,
Maar wacht uu voor
voorbedurven
bedur:venhoutj
houtjen,
'k
Reb
kaUe-quaats
genoech,
en
lang
'k Heb katte-quaats genoech ,
lang
Gheweten
Paap Marten
Marten zang.
zang.
Gheweten wat Paap
1ck
zat een
een omme-zien
omme-zien tetefuts'len
futs'Ien,,
Ick zat
Daar quam
quam een buytje
buytje,, 'k
'k zeyd'
zeyd' loop
loophuts'len
huts'len,,
Daar
Of wilt
wilt ghy malen
malen maalt
maalt wat
wat aars
aars,,
Want ick heb
heb gheen
gheen zittende
zittende naars.
naars.
Want
In 't alder-eerst
aider-eerst zo
smeeckt' en
vleyd' hy,
hy,
zo smeeckt'
en vleyd'
Slechs
een kleen
kleen hallef
haIlef uurtje
uurtje,, seyd'
seyd' hy.
hy.
Slechs een
Wech,
een hallef
haUefooghenblick
ooghenblick
Wech , wech, een
dat ick
ick langher
langher zit
zit,, zeyd'
zeyd' ick.
ick.
Niet dat
o0 ghy
ghyrechte
rechteafaf-gherechte
guytje
gherechte guytje
Begon hy doe
doe,, hoe
hoe weynich
weynich stuytje?
stuytje?
Begon
Zo
komt datmen
datmen uu nerghens
nerghens kijckt
kijckt
Zo komt
Op
bordt of doeck
doeck dat
dat wel
weIghelijckt.
gheIijckt.
Op bordt
Wat kuuren?
kuuren? offer
offer wel
weI een
een dropje
dropje
Van reen is in u kors'le kopje? Vanreisuko'lpj?
Oft
die steeckt
steeckt in
in uuhuyt
huyt,,
Oft komt,
komt , als
als die
Een averechtser
averechtser benghel
benghel uyt.
uyt.
Ick
macht
nu
by
de
gis
voortknoeyen
knoeyen::
Ick macht nu by de gis voort
eens uumoertje
moertje moeyen,
moeyen,
Maar
Maar hoe
hoe zal
zal 't't eens
Ghebeurt
datz' uu over-leeft
over-leeft,,
Ghebeurt het
het datz'

-----

44. I,
I, II,
44.
II, III
IIIZit
Zitslech
slech een kleyn uurtje zeyd'
zeyd' hy.
hy.
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Dat niemant u ghetroffen heeft ?
Dus gaat ghy 't over al verkerven.
Ick zeyd' , ick heb gheen haast te sterven.
60.
Ick banck hier boven suycker-broot ,
Op zulleken volck en heft geen doot
En wacht, ick raat u , my te steuren.
Zit (zeyd' hy) dan : 't mach my niet beuren ,
Zeyd' ick , en licht met een mijn voet:
65.
Laat legghen , riep hy , 't poppe-goet,
En loopt dan over hondert mylen :
Wat hebt ghy eyghens aan de pylen ,
En aan de booch van walvis bien?
De vleughels laat die oock betien.
70.
De vleughels (zeyd' ick) die verkeeren
Met my wil , laet 'er van zijn veeren :
Oock scheyd' ick liever van mijn vel ,
Dit paartje staat my veel te wel.
75. Het boochjen met de pylen brandich ,
Ick zal 't beproeven , valt het handich ,
Een pijltjen krijcht ghy tot goen dach ,
Zo niet , ick later al den prach.
Hy doen hy hoorde zulcke dinghen
Begon
hy wt zijn vel te springhen :
80.
Hy saccramende' , hy snauwde' , hy keef ,
Alleens en d'eens een appel-teef.
Schuddetje , fieltje , onreynich geesje ,
't Is dievery ; ick trock het peesje ,
Tot aan mijn rechter oochjen fris.
85.
Wat dunckt u speelnoot is dat mis?
^

62. III Op sulcken volck en heeft gheen doot.
64. H. 't magh nu niet beuren.
67. I hondert mylen mylen.
70. I , II , III laet ick oock.
71. I , II, III De voghels.
72. I , II , III Met wy wil , later.
78. I al den dach.
80. H. Begon schier.
85. H. rechter oor toe , fris.
86. H. was dat mis ?
20*
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90.

95.

100.

105.

110.

115.

Ghy kent voor 't zelfde ghelt meer kryghen
Van die slach , monden u de vyghen.
Ick ley noch om de leus eens an ,
Zo u wat lust haalt het daar van.
Daar stondt hy , wt was al zijn temen,
Mijn hoofjen is quaat waar te nemen.
Die my verheft ick neder bongs;
Ick zooch de pottery van jongs
Wt mijn broot-droncke moertjes speentje ,
Veel loof icker en meen niet eentje:
En of ick al-te-met een reys
My stel goe schick , en dat het peys ,
En heel ondieft schijnt , met een vaartje
Zo ben ick weer heel op miin paartje.
Zo ras men my ghestilt dan gist ,
Daar hebt ghy 't weer , t' ondeghen ist.
Ick ben , wat meent ghy , gheen oom-kooltje,
Of neskebolletjen , of jooltjen,
Maar nicker en zijn moer te snoo ;
Al waar ick kom ick maket zoo.
0 wat een pret , die groote schalcken
Zo mal te broen datze staan balcken
En huylen , aan een deur of stijl,
Ghelijck een hof-houdt snot en quijl,
En doen met re'en de vrijster walghen.
Oock ist een deun van duysent galghen
Te zien een spytighe malloot ,
Die 't hooft komt legghen in de schoot
Van vryers , die haar schamp're streken ,
(De witte broots nieuw' backe weken
Wt zijnde) haar louter brengt te pas ,
Dan kom ick santjen om mijn was.
Maar mailer zijn die laten proeven

94. H. En soogh.
99. H. Jae heel.
102. H. Daer hebje 't spel.
111. H. de vrysters.
115. H. Van vrijer.
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120.

125.

130.

135.

140.

Haar waar te voren aan de boeven ,
Dieze' dan schoppen met de voet.
Ick lachme slap , om 't gore goet.
Te ringhelen een Venus jancker ,
Die alle daach de kop wort krancker ,
Tot dat hy dol daar hene holt :
Het is te bijster hoe 't my bolt.
Hoe koddich ist , ick weet niet leuters ,
Als ouwe kluyvers jonge kleuters ,
Oft ouwe totebellen gaan
Slaan jonghe melck-muylen aan ,
Want anders kan het qualijek vallen ,
Hoe-welze' in 't eerst het meeste mallen ,
Oft op den derden morghen stondt ,
Ist hijchjen over , en maat hondt.
Als oock een paartjen wt-ghelesen
Wel eens op 't hoochste meent te wesen ,
Zo speel ick haar een dwarse treek ,
En groey daar in een hand dick speck.
Wat wil ick rancken meer vertellen ,
De wanten lusten my te stellen ,
Ghelooft ghy 't niet zo wacht goe lien
Ghy zult het in een spieghel zien.

EERSTE BEDRIIF. TVVEEDE TONEEL.
Isabella. Zerbyn.

Mijn Heer. Z. Mijn Vrou. I. Oft ghy schoon menich heldt verwandt
In deze strijdt , nochtans behoud' ick d'overhandt.
145. Zerb. Oorloochs Vrouw als ghy zijt.Isa: En staand' houw'tgheen ick dryve,
Dat van ons beyde , Lief ! ick veer de minste blyve ,
In dienst en in verdienst. Alleen ick reken niet
125. I , II , III daer henen rolt.
130. III Jonghe melleck-muylen.
131. H. Want quaelijek kan het anders vallen.
137. III een dwarse treckt.
140. H. De wanten lust het mij.
146. H. ons bejden jok wel ver.
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Al wat ghy deed' om my , maar oock al wat ghy liet :
't Verwerpen meld' u liefd' zo zeer als het verkiesen.
150. Zerb. Een yder strijdt om winst , uw' hoocheyt om 't verlesen ,
Maar heeft daar toe geen kans , haar knaap is te ghering.
Isab. Zerbijn was het , Zerbijn die zulcken eer ontfing
In 't hof van Enghelandt , dat hem de Konincklijke
Wel-op-ghetoghen Maaeht , en erve van het Rijcke ,
155. Met kennis draghend' ooch , verkoos tot d'hoochste trap ,
Wt zo veel Vorsten , en zo preutsen Ridderschap.
De bloem van Christenheyt , die men mach heeten veylijck
De bloem des aardtrijcks, lach op hoop van zulcken hylijck
Tot Londen doen ter tijdt. Daar mach geen lantschap zijn
160. Of hadder adel heen : daar wasser vanden Riin ,
Daar wasser van de Poo , van Napels en van Romen ,
't Was met den glans des Hofs van Vranckrijck ongekomen ,
Waar zij gheweest van jeuchd' en Jonferlijcke staat
Zo onverganck'lijck als haar minnaars onverzaat.
165. Elck quam te voorschijn met wtheemsche prachicheden ,
De dienaars wtghedost in Konincklijcke kleden
Die waren zonder tal , nocht de trompetten hel
En hadden rust des daachs , nocht 's nachts het snaar-gespel.
Men hielder feest op feest , bancketten by bancketten :
170. De pracht van mommery , der noyt ghezien baletter ,
En wasser nimmer eyndt. Zerb. De paarden afgherecht ,
Wanneermen reed' om eer , na-bootzend' het gevecht ,
Die ginghen in haar gout , het moedich dier zijn teugels ,
En zadel , zijn met gout vermaalt , fijn gout de beugels ,
175. En 'tleuterend' ghebit dat het schuymbeckent knout ,
En den luchtighen hoef die klept van klincklaar gout.
Zijn minne-lot elck wtgebeelt had in de schilden ,
Met tekens , en beduyt wat datze zegghen wilden
Wanneermen quam ter baan. De heyl'ghe Poësy
155. I , II , III kennis draghend' oock.
160. H. Oft 't had daer.
162. I , II , III omgekomen.
163. I, II, III Waar zijn. — I, II Jonferlijcke. III Jofferlijcke.
172. H. Wanneer men rende' om eer.
173. H. Het brammend dier.
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180. (Suygend' wt alle vreuchd der vreuchden leckerny
In haar vernuftich hert , ontfonckt met gheestigh' hetten)
Verscheen daar in den vleesch' : by toersen en lampetten ,
Toerustende met meer als Vorst'lijck' overdaat
d'Aanzienelijcke praal , en 't blakende cieraat,
185. Vol hooghe Majesteyts en geur van heur toneelen ,
Om stemmich treurspel , klucht , oft minneranck te speelen.
d'Ed'le Godin , het hooft met klim-op-telghen klem ,
En lauren lof ombreyt , deed' galmen van haar stem
De zit-steen dicht bestuwt , om 'tsoetst' van alle dinghen,
190. Haar hemelsche' honich , elck ten zielen in te zinghen.
Een yeghelijck Baron socht wt te munten meest ,
En verrighden zijn staat , zijn flucxheyt, kracht en gheest
Meer als het lyden mocht. Isa. Maar niemant van haar allen,
Hoe zeer zy 't pijnden , den Princesse is ghevallen ,
195. Behalven mijn Zerbiin , die daar op 't zelfde pas ,
Om geen vryage , maar om eer zijn bootschap was ,
Dien picktense' wt het puyck van Helden ende Heeren ,
Daarmen een paart van Troy' had kunnen me stoffeeren ,
Tot koffer van haar hert , tot kussen van haar ziel ,
200. Dien droechse' haar alick op datse niet eyghens hiel.
Zerb. Mijn overste , by u en ken ick niet ontkennen ,
Dat dien Princess' het heeft ghelieft haar jonst te wennen,
(Hoe wel dat het verdroot veel Ridders braaf) op my
Door haar heusche ghenaad' , en niet door mijn waardy :
205. Oock is zy van natuur als quist-zieck schier beschoncken ,
Met al de frayheyt , die bekoringh ken ontfoncken ,
En heeft aan elcken kant een minne-strick ghereet ,
't Zy datze spreeckt of zingt , oft lacht , oft tre vertreet.
Maar uw' genegentheyt vergroot de grootste zaken ,
210. Om mijn verdiensten meer als al te groot te maken.
Dat deez' als erf Princes de kroon te wachten heeft ,
Gaat onwis , zo lang als Astolf haar broeder leeft.
180. I, II, III Juygend'. — I, II alle vreughden der vreughden.
181. H. vernuftrijck.
182. III by toerteen.
184. III d'Aansienlijcke praal.
194. I, II den Prinse is ghevallen.
211. H. Want datse' als.
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Isab. Astolf ! helaas ! Astolf is arger als om 't leven :
De snoode toveres Alcina' heeft hem vergheven
215. Met woorden en met kruyt , by staat gewortelt vast
In haar lust-gaard', om 't lijf beschooten met een bast.
Die eenmaal heel en al vergeet het reed'lijck wezen ,
Indien hy zich bekeert , ick houd' hem als verrezen.
E n over zulcks besluyt , mijn zoete zorch , dat ghy ,
220. Niet haar persoon alleen en zijt ghegaan voorby ,
Maar een kroon over rijck van landen en van lieden ,
Om u persoon , en kroon van Schotland aan te bieden
Mij stateloose maacht ; aan wien (ten zy men acht
Wil nemen op de stam en Konincklijck gheslacht ,
225. Het welck Fortuyn alleen my al van 't mijn liet bouwen)
Wat hebt ghy meer als een van de gheringste Vrouwen?
Want de kleynodie' en al de schat die 'k voerden mee ,
Doen ick my t' scheep begaf , houdt onder hem de Zee.
Het Rijck mijns Vaders eert van Mahumet de wetten ,
230. Had ick het niet verzet zo zoudet my versetten ,
En houden voor met recht vervallen van het recht ,
Dat my komt aan de kroon ; om dat ick inde echt
Met eenen Christen tree , en vliend' het heyloos duyster
Des moorschen ongheloofs , na ware leere luyster ,
235. Waar toe ghy door uw deucht en klare re'en my kreecht.
Een weldaat die zo veel all' and'ren overweecht ,
Als de ghenaed' gaat voor eeuw'lijck onder straf blyven.
Zerb. Die weldaat moetmen my en all' menschen af-schryven ,
En Gode schryven toe ! ghemerckt ick voor een glas
240. Alleenlijck heb ghedient , daar u vernuft door las
Des hooghen Hemels zin in aardsche taal gheschreven.
Aen bril noch letter wilt den lof des dichters gheven :
Maar isser lieflijck lof in hert van minnaar heet ,
In mondt van hoveling , in penne van Poeet ,
245. Ick benze' u schuldich , 'k weet, en lydet over geerne.
218. H. houd hem voor.
222. I , II, III een kroon.
223. I , II Mijn stateloose maacht.
225. H. mij van al.
236. H. soo ver alle' andere'.
238. H. en allen menschen.
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Die vervallen Vorstin , die havelooze deerne
Zijt ghy gheworden , om door dat grootdadich stuck
My Heer te maken van 't onhandelbaar gheluck.
Het woed' , en wroet' , en woel , en waal al zijn vermoghen.
250. Isab. Ick hoop het heeft zijn gift en gal al wt-ghespoghen
Jn zo veel strijdts , alst ons ghelevert heeft voor heen ,
En al zijn tanden bot ghebeten op ons tween.
Zerb. Dat zy zoo 't zy , maar dit gaat zeker , pronck der Vrouwen !
Dat zo lang ghy my in u scherrem en schildt zult houwen ,
255. Noch rou noch ramp en zal door-woeden mijn gemoet ,
Niet meer als speer of swaart den vromen Roelandt doet.
Isab. 0 Roelandt ! daar en leeft niet vromers of verzochters.
Zerb. Hy alle Ridders , en ghy alle Konings dochters
(0 schoone) maackt beschaamt , gelijck ghewilde roos
260. Met reuck en blosen breedt , onwaarde tydeloos.
Mijn lieve leven , wat verdienste kan 't dan veesen
In uwen dienaar doch , dat ick , om wt te lesen
Deez' zuyverheyt, Me-vrou ! daar niet aan is ghebreck ,
Handt hiel van al wat eenich mangel had of vleck ?
265. Isab. De bron des heusheyts , mijn Zerbijn , niet ken vergeten
Met zulcken overmaat de gaven wt te meten
Van zijn slavinne' , en die ghelijckenisse bruyckt
Als of hy had , en zelfs niet eerder waar gepluyckt
Voor 's Werelts beste bloem , volslagen staande' in bladen
270. Van deuchden onbesmet , en lof van frische daden.
Mijn licht , daar voor nam ick u vander Lijdt af , doe
Ghy in mijns Vaders hof wondt alle prysen. Z. Hoe ?
Mijn inborst gloeyden door de lieffeliicke voncken ,
Ghesnoept wt u ghesicht. De moet die was versoncken ,
275. Het hert een enck'le kool verteerend' an en an ,
De schinckels hol van merch , de huyt van spieren wan ,
De smaack zo smakeloos datse geen spijs mocht luchten ,
250. H. gal heel.
253. H. gloor der vrouwen.
254. H. scherm en schut. — III in uw scherm en schildt.
255. H. doorwonden.
263. H. Dees suj verlijckheidt daer niets aen en is.
268. H. en niet veel eer en waer.
273. H. de vriendelijcke voncken. — II de lieflelijcke voncken.
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De milt als steen , de long verslingert op het zuchten ,
De slaap als niet , de gang slapper van dach tot dach ,
280. De gheest ten eynden aam , de ziel in onmacht lach ,
Doen komt u antwoort vol van minnelijck ontfarmen ,
En stort van boven neer de kracht weer in mijn armen ,
Het bloedt weer in mijn hert , in het ghebeent den keest ,
De moet weer in mijn borst , de vaach weer in mijn gheest ,
285. Weer in mijn ziel haar plicht. Wanneer door sware reghen
De hals des maan-kops is met zijnen bol verleghen ,
En 't hooft laat hangen , zy zo gau niet luyst'ren kon
Na 't minlijck stoven van nieu door ghebroken zon
Als ick na d'heusheyt hooch , en meer als rype reden ,
290. Die 't u in dierbaar dicht' ghelieft heeft wt te breden.
Isab. Hoe kond' ick min mijn lief? terwijl ghy gingt te bleeck
Verdween ick. Z. Ach ! zo smelt een peerel in den eeck
Die Koninginnen oor kon met haar pracht stofferen.
Isab. Mijn hert onthaalde' u wel met statelijcker eeren
295. Als 't hof mijns Vaders dee. Z. Ick nam geen eer in acht ,
Als d' eere van ontfaan te zijn in u ghedacht.
Isab. Tot herberch zo gering deed' u uw deucht verklenen.
Zerb. 'k Heb hoverdy daar in dat ken ick niet benenen.
Isab. Mijn waarde wellust, hoe vergeld' ick deze joust?
300. Zerb. Daarmen niet schuldich is daar is vergelden konst.
Isab. Deed' niet uw trouwheyt mijn geswollen kommer slancken?
Zerb. V ziel die drijft de mijn , haar moetmer af bedancken.
Isab. V ziel heerscht in de mijn , en al 't goedt komt van daar.
Zerb. Mijn ziel ! zo wild' ick dat u ziel de myne waar.
305. Isab. V wensch geschie , daar heeft ze lang om leggen heng'len.
Zerb. Wat laten wy haar t' zaam dan ? I. Mangelen. Z. Neen meng'len.
Isab. Ach ! wat vermaacklijckheyt van ziel is dit? ick proeft.
Zerb. Vermaacklijckheyt die gheen vermakens meer behoeft.
Isab. 0 God ! het hert my swelt van hev'ge' heuchlijckheden.
310. Zerb. En ick ga groot van vreucht , gestort door al mijn leden.
283. H. weêr in mijn been den keest.
290. H. gelieft had.
291. H. gingt Boo bleeck.
292. III A.E. Ach ! so smelt.
300. H is , waer het vergelden konst.
310. III ghestort dor al mijn.
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Isab. Van blijdschap galmt mijn borst, 'tbloet in mijn bosem juygt.
Zerb. Mijn geest met bly geschal my van u liefde tuygt.
Isab. Mijn herten heelder , wie kan min als u beminnen?
Zerb. De stralen dezer jonst door-steken al mijn sinnen.
315. Isab. My is zo sacht. Z. Ick zuych wt u geneucht het not.
Isab. Gheniet , of ick heb niet. Z. Hoe vast zijn nu in 't slot ,
Mijn mogende Godin , voor droefheydt alle deuren ?
Isab. Liefd' heeft ons verr' gevoert , een heel eynd wt het treuren.
Zerb. Schitt'rende schoonheydt , ach ! hoe blaackt m'u lieve licht?
320. Isab. 0 glans van onse tijdt ! hoe smaackt g'in mijn gesicht !
Zerb. 0 mijn wel wack're wil , hoe volcht u het vermogen
Zo qualijck om mijn lief te dienen ? I. Opghetogen
Ben ick in uwen lof. Z. Van danck op danck gehoopt
Is vol mijn gahtsche moedt. I. De mijn al overloopt.
325. Zerb. Ach ! ick voel vloeyen in mijn ziel de zoete beken.
Isab. Mach aan voltoyde troost ons nu wel yet ontbreken?
Zerb. Een kusjen. I. Die u dat ontseyde waar een block.
Zerb. Wat 's dit ? I. Het schijnt gescheurt van eenera wapen-rock.
Zerb. Hier leyt een ander stuck. I. Daar noch een. Z. My mishaghen
330. De verwen. I. 't Zijn de geen die Roelandt pleech te draghen.
Zerb. 'k En weet niet hoe 'k het heb. Wat blinckt daar in het gras?
Isab. 0 God wat zie ick ? Z. 't Is des Graven harrenas.
Indien wy droppen bloedts ter deser stede saghen ,
Men mocht vermoen hy waar verradelijck verslagen,
335. Oft waar met voeten 't kruyt hier 't eenemaal verplet ,
Dat hy met groot ghetal van vyanden bezet,
Eer hy sich vallen liet in handen , deze kleuren
En alle zijn geweer van 't lijf had laten scheuren.

311. II in mijn boesem juygt.
312. H. mij van uw liefd getujght.
313. III wie kon min als u.
314. H. doorstroocken al mijn sinnen.
315. III Ick suych uyt gheneucht.
316. I, II of ick heb geniet. -- III Gheniet of ick gheniet.
325. H. die soete beken.
326. H. wel yet gebreecken.
331. H. 'K en weet niet hoe jck 't heb.
338. III En al syn gheweer.
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Isab. Dits Durendal zijn swaart , het welck in punt noch snee
340. Gheen zijns ghelijck en heeft. Z. Daar leyt de leghe schee.
Isab. Laat het ons bergen. Z. Dat waar ontrouw te versuymen.
Isab. Hier leyt den blancken helm , en krij chs-kreyende pluymen.
Zerb. En hier het sware schilt. Isa. Den hals-berch zie ick daar.
Zerb. 0 God ! die weten mocht wat van den Grave waar.
345. Isa. Zoud' hy wel elders hier , om met ghemack te slapen ,
Ontwapent hebben ? en het wilt ghediert zijn wapen
Aldus versleept? Z. Dat's niet , ick ken dien vromen helt
Zijn wyse wel , wanneer hy schoon zoetkt op het velt
Te rusten , streckt hy sich in volle rusting neder.
350. Isab. Ick vley my zelv' , ick dut : gheen wolf en kon de kleder
Hem ummer scheuren van het lichaam daar hy lach ,
Of 't alderslap'richst oogh vernam terstondt dén dach.
Zerb. Had moorder hem verstickt in 't water oft met koorden ,
Hy liet hier niet den buyt die noodicht tot het moorden.
355. 0 mijn verlosser ! waar vind' ick u , oft wanneer?
Isab. 0 roemrijck Ridder ! die mijn lijf, mijn lief , mijn eer ,
In d' uur des ondergancks , wt deuchden quamt ontsetten ,
Wien heeft het vry gestaan uw dapperheyt te letten?
Isser op aardtrijck oock ander ghewelt zo groot ,
360. Dat u kond' ruynien doen de wapens als de doot?
Zerb. 'k Bevroe niet hoe hy die kon levendt laten legghen.

EERSTE BEDRIIF. DERDE TONEEL.
Isabella. Zerbyn. Theophilvs.

Isab. Daar komt een Kluysenaar , of die yet weet te segghen
Van 't gheen daar is ghebeurt , of Roelant is vermoort ,
344. I Vóór dezen regel staat Isab.
345. I Vóór dezen regel staat Zerbyn.
347. H. Ick ken dien harden heldt.
351. H. waer hy lagh.
356. I , II , III Roemrijek Ridder. -- H. die mijn lief , mijn lijf , mijn eer.
362. H. Daar komt een harder aan. Oft die yet weet te seggen ?
Met dezen regel eindigt H.
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Dan of hy leeft ? Mijn Heer ! 'tschijnt hy my niet en hoort.
365. Serb. Hoe wel , o Vader ! uw ghedachten op getrocken
Tot Gode zijn , moet ick na vreemde onghelocken
Nochtans u vraghen , of uw heylicheyt daar van
Yet heeft vernomen ? en my onderrechten kan
Hoe 't met den grootsten heldt , met Roelandt is gheleghen ?
370. Diens wapenen ick vind' ghewurpen langs de weghen ,
Zijn kleederen ghescheurt, dus gins en heen ghestroyt.
Theo. Een Ridder , 'k weet niet wie , dien 't hooft heel was beroyt ,
Liep gist'ren woedend' dol door bosschen , beemden , berghen ,
Zo zeer ontzindt dat hy den Hemel scheen te terghen
375. Met yseliick ghevloeck ; hy dreychden niet alleen
Het aardtrijck , maar hy brack geweldelijck aan tween
Al wat hem tegen stondt , zulcks dat by niet en spaarden.
Hy rockten eycken , diep ghewortelt , wt der aarden ,
Hy liep ten heuv'len op , en sprong weer van den top.
380. Hy wrong de horenen der stieren van den kop ,
En alle luyden hier swoert wt tot bloedt en etter.
Wat dat hy greep was doodt , en trat het voorts te pletter.
'k Zach noyt zo zuuren dach , nocht Ridder zo ontsint ;
En 'tscheen hem dit ontstont door dien hy had bemint
385. Een Juffrou al te zeer , dien hij misschien ghebeden
Mocht hebben om haar min , en weyg'ring had gheleden.
Want wt zijn mondt en quam niet anders voor en na
Als laster , en 't besluyt was al Angelica.
't Was al Angelica daar van hy lach en maalden.
390. Voorts liep by bosch-waarts in , dan waar dat hy verdwaalden
En weet ick niet. Zerb. 0 God ! Isab. 0 Zerbijn 't is ghewis ,
Dat het heel qualijck met den vromen Roelandt is.
't Is buyten twijffel. Ach ! waar mach hy zijn ghebleven,
Die u uw eere gaf , my mijn verloren leven?
395. Doet op dien heuschen heldt , ten minsten was verdient,
Hoe loon ick nu die deucht? T. Een zulcken waren vrient
Begeert geen weder-loon voor wech geschoncken deuchden,
't Is hem al loons genoch dat hy sich mach met vreuchden
366. III Tot Gone zijn.
378. III Hy rockte d'eycken.
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Daar in vermaken , als by zijn begangen goedt
400. Eens overdenckt , en vindt sich rustich van ghemoedt ,
Om dat hy and'ren mildt zijn vrientschap heeft ontsloten.
Zerb. Gheluckich is by die zijn vrientschap heeft ghenoten :
Ondanckbaar diese niet weer danckbaarlijck vergelt.
'k Weet , Isabella , tot belooning van dien helt
405. Nu niet te doen dan my ghenegen te betonen ,
En willich , kond'ick , om zijn deuchden te belonen.
Nu ken ick anders niet dan dit ghevreest gheweer ,
Steed'-houwer van dien helt, t'aan-doen de zelfde eer ,
Die 'k in het leven bleef den
G vromen Ridder schuldich ,
410. Hoewel ick staach was om belonen zorrichvuldich.
Wel aan dan Zerbijn , nu , op dat het yeder heucht,
Recht deze wapens op voor de ghenoten deucht.
Steltse ten tone dan in 't ooch van alle helden ,
En schrijft daar op waar-om ghy Roelandts schors hier stelden.
415. Reyckt my de ring-kraach aan met den ghepluymden helm.
Hoe treurt nu menich helt ? hoe zal nu menich schelm,
Daar de manhafticheyt en deuchd' in is bedurven,
Op springen , als by hoort dat belandt is ghesturven?
Theo. Die sich in anders quaat en ongheluck verheucht ,
420. In dien en is noch -schaamt, noch eer, noch Godt , noch deucht,
Hoe zond' een mensch zo veer van reed'liickheyt verdwalen?
Zerb. 0 Vader ! daar was u te veel van te verhalen :
Ghy weet niet hoe-men leeft , maar hoe-men leven moet.
't Is den afgunstighe alleens wat dat hy doet
425. Tot ondergang van dien , die hem in deuchd'lijck leven
En daden overtreft. Ghy hebt u vroech begheven ,
Zoud' ick vermoeden , wt de Wereltlijcke pracht
Tot kleyne ned'richeyt , z ulcks dat ghy salich acht
Alleen de liefde Gods , en vree met alle menschen.
430. Theo. Zoud' noch een sterflijck mensch wat grooters kunnen wenschen?
Zerb. Niet grooters , neen by : Maar het goddeloos gheboeft
Wenscht , voor het eeuwich , dat het tijttelijck behoeft.
Theo. Zo godloos is geen mensch , die niet te met moet buygen
Voor God , als hy't gemoedt van reen voelt overtuygen.
408. III van dien helt aan doen de.
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435. Zerb. Zo godloos is een boef dat hem maar 't quaat en lust.
Theo. Hoe salich leef ick in mijn kluysken dan gherust ?
Daar ick van Gode weet , en van geen boeven rancken.
Isab. Die Gode met zo zuyv'ren ziele mocht bedancken ,
Voor zijn ghenade die hy u ghegheven heeft.
440. Theo. 't Is maar dat ghy-der u neerslachtich toe begeeft.
Isab. Neerslachtich toe begeeft P en dat in 't weelich midden
Van alle vrolijckheyt P T. Voor u is wel te bidden ,
Mijn swacke kinderen. ick ga , God geef ghy meucht
V vroech bekeeren tot de Goddelijcke deucht.
445. Zerb. Wy volghen u , mijn Heer , om in u kluysken heden
Gode te off'ren op de tranen en ghebeden
Die wy zijn schuldich den verongeluckten helt ,
Roelandt te storten wt , die manlijck heeft ghevelt
Zo veel vyanden Gods. T. Volcht dan , ick zal bereyden
450. Wat tot den dienst behoeft , 'k zal binnen u verbeyden.

EERSTE BEDRIIF. VIERDE TONEEL.
Zerbyn. Isabella.

Zerb. 0 Roelandt ! trouwe vrient ! wie heeft u toch verrast ?
Isab. Mijn lief. Neen mijn Zerbijn, besluyt het niet zo vast,
Dat deze Ridder moet gheraackt zijn aan een sneuvel.
Misschien hy zinneloos door min , die 'y al te euvel
455. Droech tot Angelica , zal rasen voor een tij t ,
Tot dat hy weer bedaar' van inghenomen spijt.
Zerb. Mijn Isabella zoeckt het beste voor te wenden.
Isab. Zerbijn, en zoud'ick niet ? men hoeft gheen bo te zenden
De droeve tijng, die wel van zelver komt te vroech.
460. Is Roelandt weereloos die deze wapens droech ,
Den quaden tot een dwang, en tot bescherm den vromen?
Neen hy. 't Is met dien heldt daar toe noch niet ghekomen ,
Dat zyner handen klem dan noch en is niet goedt
Om 't alles te weerstaan. Zijn overgroots ghemoet ,
443. III God gheeft ghy meught.
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465. Dat's zeker, wort zo niet ontwapent vande deuchden ,
Dat het aan Ridderlijcke eere niet en heuchden.
Dies houd' ick zeker dat die zo gevreesde helt ,
Dien 't hooft door 't minnen is nu t'eenemaal ontstelt ,
Zich zelfs in teghenspoet zal mannelijck bewaren ,
470. En dat hy , leeft hy maar , ten besten zal bedaren.
Zerb. Dat hoop ick. Isa. Wel mijn lief , zo stelt u dan te vreen.
Zerb. Ziet daar nu d'ys're schets van Roelants stercke leen ,
Die 'k hem hier heb tot lof en heuchnis willen stellen.
Nu wil icker in rijm zijn deuchden by vertellen ,
475. Op dat de wandelaar , en reyser die dit leest ,
Mach weten wat voor een dat Roelandt is gheweest.
Beschout my vr , toch met eerbiedeliicke ooghen.
VYie meent ghy dat ick ben? ick ben 't gevreest gevveer
Dat ROELANT droech, die staach betrachten na vermogen,
480. Den quaden quaadt te doen, den goeden goedt en eer.
Laat ons nu bidden met neerslagene ghemoeden,
Dat God den Roelandt wil voor alle noot behoeden.

TVVEEDE BEDRITE. EERSTE TONEEL.
Doralice.
Vermakelijcke Wout , daar in zo vredich leven
d'Eenvoudigen , die haar tot ned'richeyt begheven.
485. 'k Beken wel dat de lust en rust alleen in 't hert
Van den vernoechden mensch volrnaackt gevonden wert ,
En lijckwel schijnt de plaats daar oock wat in te moghen :
Want ben ick in het hof zo komen tot mijn ooghen
En ooren veelderley' bekommernissen in ,
490. Die my , 'k en weet niet waar , vervoeren hert en zin :
En ben ick bosch-waarts , dan voel ick al mijn ghedachten,
Die anders zijn belaan met sorch , zo soet versachten.

465. III ontwapent van de deughde.
466. III niet en heughde.
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Ten hoof streckt maar alleen mijn Vorstelijck ghemoedt
Tot pracht en overdaat , en hier tot alle goedt.
495. Zo veel vermoghen dan de qua gheleghentheden
Ten quaatst', al woud' de ziel zijn tijdt tot goedt besteden ,
Dat zelfs de vrome mensch, door de ghelegenheyt
En qua ghewoonte , wort van deuchden af-gheleyt ;
Ja zo , dat hy sich heel in ondeucht gaat bedelven.

TVVEEDE BEDRIIF. TVVEEDE TONEEL.

Mandricard. Doralice, Achaia.
500. Vorstin. D. Mijn Heer. M. Mijn lief! wat praat gy by u selven ?
Dor. Mijn Heer , 'k aanschou met vreucht het schadurijcke Wout ,
Daar sich de kleyne mensch zo vreedsaam in onthout.
De kleyne mensch , mijn Heer , in wereltsche cieraden ,
Daar me wy grooten zijn zo moeylijck overladen.
505. Dit volck leeft na natuur , wy leven na ghewoont ,
Die strengelijck in ons zijn heerschappye toont.
Dit volck dient Gode recht wt 't binnenst' haarder zielen ,
Daar wy , maar wt gewoont , voor Gode neder knielen ,
De sinnen elders heen , die , 'k weet niet warwaarts gaan ,
510. Om dat wy zijn met overtol'ge pracht belaan.
Aardtsche bekommernis noch and're swaricheden
En stoort dit volck niet in haar vyerighe ghebeden
En offerhanden , die sy met een reyn ghemoedt ,
Aandachtich tot de Goon, gaan branden op de boet,
515. Die yder God haar deed' na zijn behaghen stichten.
Men siet gansch Vranckrijck deur deez' aanghename lichten
Ghestadich smeulen , Lief, ten dienste vande Goon ,
Waarom de Goden oock hier blyven metier woon ,
Als dit verkiesende voor 't waartst' van alle delen
520. Des aarden kloots , een volck dat sy best mogen velen.
Hier aardt het heyl'ge luck , in dit vermaacklijck Rijck,
Dat noch in lusten vocht in lijftocht zijns ghelijck
En heeft, gelijck ick meen. 0 Rijck ! daar in icl wonde,
$23, III 0 Rijck waar in ick.
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Ten waar een saack , dat ick mijn leven eynden soude
525. Met u mijn Mandricard , dan nu wensch icker uyt
En veer van daan te zijn. M. Waarom mijn waarde Bruyt?
Mijn Doralice , Lief! wat mach u toch mishaghen ,
Als ick u wel behaach ? wat heeft mijn Vrou te klaghen ?
Dor. Mijn Lief ! M. Mijn ziel ! wat ist dat u gemoedt beswaart?
530. Dor. Ick vrees' voor ongheval , voorwaar ick ben vervaart ,
Of Rodomont u mocht eens onversiens bespringhen.
Man. Vorstin ! u Ridder is met driegen niet te dwinghen :
En die 't met daden sich sal onderwinden , moet
Een kryger zijn , en niet zoo'n opgheblasen bloet
535. Als dien Argier verwaant , die niemant kan verdraghen
Van al de Ridderschap. Derf hy maar eens weer waghen
My te bestoken , om u, u, mijn waarde Vrou,
Te rocken van mijn zijd' , Ziet daar , zo'k hem niet hou
Van boven 't beckeneel langs midden door de lenden ,
540. Zo wensch ick dat den hel en hemel my moet schenden.
Dor. Mijn Heer , beroemt hy sich niet aller volck'ren schrick ?
Man. En of hy 't sich beroemt , dies is hy 't niet als ick,
Ick seg ick t' hem met smaat Voochdes zal doen ghevoelen,
Zo 'y niet in tijts en staackt dit snorcken en dit woelen.
545. Wat sou die blode loer , die sich met groote schandt
Tot meermaals winnen liet van vrouwelijcker handt?
Dor. Doe was hy moeloos , maar nu sinloos en verbolghen.
Man. Geen swaricheyt , hy sal wel wachten my te volghen.
Dor. Dan of hy u met list , mijn Mandricard ! verwan.
550. Man. In hem is list noch deucht , indien ick hem maar kan.
Dor. Dat sy zo lief, maar hy mocht een verrader wesen.
Man. En of hy 't was , soud' ick dan een verrader vresen?
Dor. Neen , vreesen niet , mijn Lief! maar myden zijn verraat.
Man. Die'n schelm wil myden die verbittert hem in haat ;
555. Want myden mijn Vorstin dat lijckt te seer na suffen.
Men ken geen schelm met deucht , maar wel met trots verbluffen,
En deze aldermeest , na wien ick niet en vraach.
Dor. Dat ick u raad' is maar door sorgh die 'k voor u draach.
545. II , III Wat sou de blode loer.
554. I, II Dien schelm.
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Man. Ick danck u mijn Vorstin voor uw' gheneghentheden ;
560. Laat varen deze sorgh , en zijt maar wel te vreden ,
De saack en lijdt gheen last. Ick ben een trots soldaat,
Die van een Rodomont sich niet braveren laat
Dat weet de pochert wel ; dies zal hy oock wel myden ,
Oft schelms , oft voors hands my weer-om te bestryden.
565. Hy heeft mijn dapperheyt en slaghen al gheproeft ,
Zulcx dat hy nu wel weet dat hy wat meer behoeft
Als yd'le snorckery , om my weer te bestoken.
Was hy niet suf gheweest hy had doen wel ghesproken
Van Ridderlijcke kamp met my te vaarden an ,
570. Doe ghy my , hem ten trots , verkoost voor uwen Man ,
In zijn by-wesen , maar doe dorst hy niet eens spreken ;
En nu hy van my is nu raast hy maar van wreken,
Nu roept hy dit en dat , nu sweert hy by de Goon ,
Als sotten pleghen , dat hy Mandricard zal doop ,
575. Ghelijck hy doen sou waart met roemen te eerrechten.
Dan 't is met Rodomont al , houdt my , ick wil vechten.
Mijn schiltknaap ! S. Hier mijn Heer. M. Verschrict niet mijn Godin.
1st Rodomont ick hack met dit gheweer daar in.
Hola ghy Ridder ! D. Ach ! mijn Lief 'tis de verrader.
580. Man. Den blixem gunn' my dat , daar me zo tree'ck hem nader,
En kloof hem met dit staal te midden over een.
Hoe nu? Wel wat is dit ? waar heen mijn Vrou ? waar heen
Toeft. Doralice , toeft : wilt u niet in de kuylen ,
Door yd'le vreese , van het nare Wout verschuylen;
585. 't En is gheen vijandt die ghy daar ghewapent ziet.
Dor. Wat isset dan mijn Heer ? 1st Rodomont dan niet?
Man. In 't minste niet mijn Vrou. 'k Vermoede 't is een wapen
Te winnen opgerecht voor Ridderlijcke knapen.
Nu icker my , mijn Vrou ! wat nader ane voech ,
590. Zie'ck 't voor de wapens aan die Roelandt eertijts droech.
'k Onset my dapper. Hoe? Wel wat sal dit toch wesen.
Maar siet wat schrift is dit ? dat .dien ick wel te lesen.
Beschout my vvel: maar met eerbiedelijcke ooghen.
VVie meent ghy dat ick ben? Ick ben 'tgevreest gevveer
559. I Man. ontbreekt.
564. III Oft schellems.
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595. Dat IOELANT droech , die staach betrachten na vermogen
Den quaden quaadt te doen , den goeden goedt en eer.
't Geweer dat Roelant droech? zo draecht hy 't dan niet meer.
Dit's Durendal , daar me zo vele zijn verslaghen ,
Dat zal ick Ridderlijck nu voor het myne draghen ,
600. Op dat elck meene dat ick 't Roelandt heb ontjaacht.
Dien Roelandt , voor wien al de Werelt was versaacht.
'k Wil deze wapens my tot lof en eer aantrecken ,
En 't zal my vryelijck geen kleyne roem verstrecken ,
Mijn dienaar gordt my stracks de rusting om het lijf.
605. Dor. My hieuwt de daat , en noch veel meerder door 't gheschrijf
Dat hier van yemant aangheplackt is zo seer eenlijck :
Zo 't is gestelt tot pronck en eer , dat pleech ghemeenlijck
Met meerder staats te schien. Maar wat mach toch dit zijn?
Man. En ondersoeckt dat niet , de wapens zijn nu mijn ,
610. En die 't zo niet verstaat die koomse hier af-scheuren ;
Maar 'k sweer hy was die 't was hy sou zijns doens betreuren.
Nu puf ick Vranckrijck , en haar Ridders altemaal.
Nu ben ick om en om ghebolwerckt in het staal.
Nu zal de Fransche Kroon voor Mandricard verschricken.
615. Nu hackt mijn Durendal den Rodomont aan sticken ,
Zo ras hy my verschijnt. Waar is de snorckert nu?
Waar blijft de blaffert toch? komt voort dat ick u duw
De lemmer in het lijf , en beuck u met mijn schoncken
't Breynloose kop aan tweera. Her ! Her ! siet daar de voncken ,
620. Die den vermetele zo vlieghen in 't ghesicht ,
Dat hem 't rug deysen van blootherticheyt beticht.
Gheen Ridder , oock hoe trots hy is , zal durven spreken ,
Veel minder Ridderlijck de lancy met my breken ,
Alse verstaan dat ick in 't ysere gezeet
625. Des trotsen Roelants ben onwinnelijck bekleet.
Juycht Doralice , juycht. Laat Mandricard nu springhen
Van vreuchden om en om. Achaia wilt nu singhen
V vloeyende gherijm , ghelijckmen eertijts song
Tot lof , doe'ck Pars en Parth , en Moscoviter dwong ,
630. Dat de Chinesen my door vrees' alleen benyen.
Maar laat ick een-maal in mijn barse Tartaryen

. . __._r_

621. I bloothertichtyt.
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Zijn wederom ghekeert , ick zal dat laffe volck
Af-laten nummermeer te terghen met mijn dolck.
Wel aan Achaia singt mijn loffelijcke daden,,
635. Al ken-men my met gheen oortuytery versaden.
Acha. Dan verschricken alle de luyden
Zo van Noort ,
Zo van Oosten , van West , van Zuyde
Als men hoort,
Dat de Tart
640.
Vaardich wart
Met ghewelt
Te komen op te velt
Den Meed' en Parth.
645.

650.

Wrevele Russen en loose Chinesen,
Stogghe Vin ,
Barse Moscoviteren vresen,
Als u zin
Neycht om slaan
Handen aan
V gheweer ,
Dat niemant immermeer
Kan weder-staan.

TVVEEDE BEDRIJF. DERDE TONEEL.
Zerbiin. Isabella. Mandricard. Doral.

Maar luystert. Wat is dat? wat hoor ick voor getuyter?
655. Isab. Misschien het Roelant is. Z. Roelandt? neen, een vrybuyter.
Ziet hier mijn lief, terwijl wy vyerighe ghebeen
640 , 641. II , III Deze beide verzen staan naast elkander.
642 , 643. II , III Deze beide verzen staan naast elkander.
649, 650. II , III Deze beide verzen staan naast elkander.
651, 652. II , III Deze beide verzen staan naast elkander.
653. I Kan weer-staan.
654. I getyuyter. --- III Vóór dezen regel staat Isabella.
655. III Isabella ontbreekt.
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Op-offerden , is hy met Roelants wapens heen.
Isab. 't Is Roelandt selver,, Lief , voorwaar. Z. Dat moet ick weten.
Van waar ? M. Van over al. Z. Indien ghy niet ghesmeten
660. Wilt van een Ridder zijn , zo segt my wie ghy zijt.
Man. 'k Zal u doen proeven bloet hoe dat mijn lemmer snijt ,
Hoe ghy vervroude ? hoe ? durft ghy de vroomst' van harten,
Den braafste Ridder van gansch Asia dus tarten?
Ick ben die Mandricard die straffe wetten stelt
66 5. Den wrev'len Noorman ; ja die ben ick , diens ghewelt
Houdt in ghehoorsaamheyt den strenghen Moscoviter.
Wat beurt my toch van u? ziet hier eens deze smyter.
Ghy bengel, wie ghy zijt , durft ghy my spreken aan?
Zerb. 'k Ben noch met laster nocht' met snorcken te verslaan.
670. Indien u de natuur zo edel heeft gheboren,
Ghelijck ghy segt , dat ghy tot Koninck zijt verkoren ,
Zo staat in reden , en betoont hêt met der Baat
Dat ghy een Ridder zijt van Konincklijcke staat.
Niet eygens hout een Vorst dan 'tgeen hem aan ghesturven
675. Door erffenisse is, oft dat hy heeft verwurven
Door 'tswaart ; zo dat van waar de wapens die ghy draacht?
Man. Die wapens heb ick den zo dapp'ren heldt ontj aacht ,
Daar 't dart'le Vranckrijck sich zo loff'lijck van beroemden :
Die Ridder wast die sy den trotsen Roelandt noemden :
680. Dien Ridder heb ick dit gheweer van 't lijf ghescheurt ,
En achten ick 't u waard' het .worde oock u beurt.
Zerb. Schaamt u dat ghy u durft van Roelandt sulcks verboghen.
Ghy zijt clan wie ghy zijt , ick segt ghy hebt gheloghen.
Daar hebt ghy 't afgherockt , waar ick het had ter eer
685. Van Roelandt opgherecht : en hangt het daar oock weer ,
En dat oock daat'lijck , of ick zal-der u toe dwinghen.
Man. Komt hier ghy bloedt , ick zal u kleynder leeren singhen.
Ghelijck dit wapen nu komt Ridder eyghen mijn ,
Zo sult ghy met al 't uw' oock strack mijn eyghen zijn.
690. Zerb. Verweert u. M. Ist geen schand' dat ick , ick my vermenghel
In deze strijdt , en vecht met een moeloose benghel ?
Isab. Zerbijn , o mijn Zerbijn! Princes verhindert het.
Zerb. Neen Isabella , neen. Do. Mijn Mandricard. M. Verlet
My niet, wel aan! laat los. Z. Laat gaan, ey siet hem woelen,

327
695. Man. Komt hier ghy halve Vrou ick zal u doen ghevoelen

Wat dat ick ben. Is. 0 God ! o God ! bewaart mijn lief.
Man. Wat segt ghy nu van my ? Z. Seg noch ghy zijt een dief.
Niet minders als een heldt , al zoud' ick het betreuren.
Man. Zo ghy niet anders praat het zal u oock ghebeuren.
700. Zerb. Had ick u in mijn dwang ghelijck ghy my nu doet ,
Ick dooden u , doet nu u wil , van mijn gemoet
En sult ghy nimmer u verwinner moghen noemen.
Man. Ghy sult u nimmer uw' stijfsinnicheyt beroemen.
Zo gaat het daar dan deur , om dat ghy my noch port.
705. Zerb. Ach my ! verrader ! ach ! ach moorder maackt het kort.
Man. 0 dach vol van gheluck , ick danck de milde Goden ,
Die my te dezer steed' tot deze winst ontboden.
Dor. My deert de Joffrouw , lief laet ick haar wat ontdoen.
Man. 'k Begeert niet. Raackt haar niet , en laat hem leggen bloen ,
710. Komt gaan wy voort , voor ons is hier toch niet meer over.
Daar leyt hy. Z. Moorder , ach ! gaat heen eerloose rover.
Ach ! Isabella, lief! o doot ! wat valt ghy lang.
't Zieltogen valt my in myn sterven al te bang.
Mijn lief ! sult ghy nu van u trouwe minnaar vluchten?

TVVEEDE BEDRIJF. VIERDE TONEEL.
Theophilvs. Zerbiin. Isabella.

715. Waar ist ? wien hoor ick hier zo swarelijck versuchten ?
Zerb. My weerde Vader , my. T. Hoe Ridder ? hoe komt dit ?
Zerb. 'k Weet geen bescheyt te doen. Gheest'lijcke Vader bidt,
Bidt God dat hy mijn ziel toch in zijn Rijck anvaarde.
Mijn Isabella , Lief! T. Hier leyt u Vrou ter aarde
720. Plat neder stijf in swijm , 'k vermoe wel 't is van vrees.
Zerb. Helpter my by , mijn Heer , my dunckt ick dan ghenees.
Ey my! T. Het slepen kent ghy Ridder niet verdraghen.
Zerb. Draacht haer by my. T. Wel an. Z. Och zo , dat's mijn behagen.
The. Hier isse. Z. Waerde ziel , 'k verquick nu ghy my raackt :
708. I lief ick haar wat ontdoen.
713. I , II Deze regel ontbreekt.
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725. Beasemt my mijn Vrou. T. 't Schijnt datse wat ontwaackt ,
Se rept haar. Z. Isabel ! hier leg ick dwars doorsteken.
Hier leg ick Lief ! en wt mijn wonden loopen beken
Van bloei : een kus voor 't lest. Ick laat u droeve weeu
Niet anders na dan druck. Goed' nacht tot inder eeu.
730. Isab. Zerbijn ! helaas!! T. Mevrou Zerbijn is al ontslapen.
Isab. 0 Goon ! indiender vrou op aarden is gheschapen
Om 't ongheluck te moeten draghen , dat ben ick.
Zerbijn , kent ghy mijn Lief? zo geeft my noch een Mick
Met uwe oogen ! Ach ! druckt eens u klamme handen
735. Toch an de myne , als ghy pleecht. 0 God ! zijn tanden ,
Eylaas ! bedruckte Vrou , die zijn al vast gheklemt.
Waar is de moorder ? dat hy my me niet en nemt
Het droeve leven af , en doe my zo deur 't sterven
Een eeuwich huwelijck met mijn Zerbijn verwerven.
740. Hoe komt den Hemel toch op my alzo verstoort
Datse my gantsch verlaat ? datse niet eens en hoort
Na myne droeve klacht ? na mijn benaude suhhten ,
Die 'k wt een banghe borst ten Hemel op doe vluchten ,
Om in het gulden huys de tijng te brenghen van
745. Mijn ongelucken , die 'k niet langher draghen kan?
Ach behulpsame God ! hoe moocht ghy my dus haten ?
The. Hy haat u niet. Isa. Hy doet , hy heeft my gantsch verlaten.
The. Neen , neen , bedruckte Vrou , God zal u nummermeer
Verlaten , neen hy wis , ghelooft my , by zo veer
750. Ghy hem slechs niet en wilt dus troosteloos begheven.
Zerbijn , u waarde man , is moochlijck noch in 't leven ,
Al leyt hy hier voor doodt. Ick Boud' veel eer vermoen
Dat hy in flauten is ghevallen door het bloen.
Laat ick hem schorten , en hem draghen daar zijn wonden
755. In tijts noch worden tot behoudenis verbonden ,
God gaf wel leven daar gheen leven oyt en was.
Isab. Hoe weynich komt u troost , o Vader ! my te pas.
The. Daar is noch leven , wilt u niet te vroech bedroeven.
745. II Mijn ongeluck , die 'k niet.
746. I, II Ach hulpsame God.
750, I slechs niet wilt dus.
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Isab. Hoe licht valt troosten die , die self geen troost behoeven.
760. The. Voorwaar ziet hier hy leeft , zijn lippen reppen noch.
Zerb. Mijn Lief! Isa. Mijn ziel. Z. Ey my. Ick bid u voert my toch,
Mijn alderwaartste Vrou , by wel ervaren luyden,
Die my verstercken met gheneselijcke kruyden.
Isab. Zerbijn ! Zerbijn die leeft. Ziet Isabella nu
765. Al vlytich doende , met den kluysenaar die u
Ghebeurt heeft op het paart , op dat wy mannen vinden
Die uwe wonden tot ghenesinge verbinden.
Zerb. Och zo , dat 's wel. T. Mevrou , hier langer niet vertoeft ,
Vermits zijn swacke staat daat'lijcke hulp behoeft.
DERDE BEDRIJF. EERSTE TONEEL.
Rodomont. Ian H. Labbekack. Schilt -k.
770. Ghy brave Rodomont , ghy trotsert aller helden ,
Ghy die zo dapper en manhaftich neder velden
Kryghers , in 't yser om bekloncken al de leen ,
Dan braackt haar met dit staal krakend' door 't harnas heen ,
Door meer als mannen kracht , ghelegen inde spieren ,
775. Die deze schincken swaar gheswint rontomme swieren ,
Zo dat ghy elck tot trots u selfs groothertich noemt
De schrick der Christenen. Ghy die de pronck beroemt
Der Sarazinen zijt , wie sal toch u verheren?
De min. Een Vrou by God derf Rodomont braveren ,
780. Die noyt bravering van een ander is ghewent ,
Maar die 't selfs al braveert waar hy oock wort bekent.
Hoe Rodomont ! hoe dan ? ghy die daar zijt gheboren
Tot eer der helden al , wert nu voor u verkoren
Een laffe Tarter ? die vervroude Mandricardt,
785. Die maar door vleyen ken beweghen 't vroulijck hart,
Daar ick 't ghemoet beweech der mannen door mijn daden ,
759. I Hoe licht vlat troosten.
771. III manhaftich neder velde.
772. I in 't yser om en om bekloncken.
778. I Sarisinen.
781. III waar dat by wort bekent.
786. III beweech den mannen door mijn daden.
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Tijt Rodomont eens aan den hemel te bestormen ,
Hoe wil hy 't na zijn sin heel anders dan vervormen?
Mijn dienaars , rasch ter weer , wel aan , wanneer ick spreeck.
825. Op , op , 't is nu alleens aan wie dat ick my wreeck.

DERDE BEDRIJF. TVVEEDE TONEEL.

Ian Hen. Labbekack. Boer. Boerin.
Dat is en dollen duyvel , daar tijt hy an 't rinckincken.
Ruyck Labbekack me dunckt 't begint al rie te stincken ,
Zo kerft hyer in , daar tijt hy op de boeren,
Die by provisi van angst haar bocxens voeren.
830. Hoort daar byget , hoort daar , wat maackt hy en gherucht.
Her rang by gort, her rang : her rang jy boeren vlucht.
'k Wou ick me en soldaat was as de luy willen lopen,
Hoe wod ickse krelis duyvelen , ick souse by gort stropen ,
En schudden zo naackt wt assen rot : ick sou byget zo grasen.
835. Boer. Moort , moort , moort. Ian H. Wel hey. Boe. Moort , moort.
Ian H. Wat's hier te rasen ?
Hebje pijn inje buyck , waar schortet jou ? hey fijnman , hoor , hoor ,
Ick weetje raat , binje sieck , wy hebben een gefalueert Doctoor ,
Die weet tot alle dinghen raat : wat schorter datje dus tiert en raast?
Boer. Och ! och ! Joncker , och ! ick ben zo verbaast ,
840. Ick bin daar zo edriecht van een deel vremde geesten.
Ian. Die van drieghen sterft die beluytmen met veesten.
Boe. Help ! help ! help ! Ian H. 't Sel noch al mier doen as hardt weyen.
Boer. Och 'tisme wijf. Ian H. Ygort hoe ken die Wout-aap greyen.
Boe. Moort , moort , moort ! Jan H. Dat's en fatsoentje , dat's en
modde van gompen.
845. Hey jy vuylen-druyt , morsebel , jy verliestje klompen.
Hou sich , hey sich , hoorje niet ? wil ickje segghen , wel hey ,
Wel hoe heb jy 't met de tijdt? tot onsen 't ist ouwe Jaar, en hier
duncktme ist al Mey.
Lab. Ick loof niet of de luy moeten hier na de ouwe stijl leven ,
825. I , II Boerin ontbreekt.
835. III Boerin. Moort, moort.
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Hoe ras sou-we-we dan out worden datwe hier een wijl bleven ,
850. Hoe souwen de daghen kerven ! 'k loof niet of de jaren waren in
ouwe tyen zo kort,
Dat de luy doe suicke bestevaars worden , en dat een mensch nou
zo out niet en wort.
Heer wat beurter oock al , hoe ken de tijt veranderen.
Ian. 'k Word' aars , ick segje dat , 'k word' aars, 'k selj e gaan waraderen,
By gort slappermenten , daar me na toe wt een duytsch hart.
855. Wilj e loopen jou loeren ! her , her , her, her , kom hier een reys , ick tart
Een vyventwijntich wt , me mes , me poock , me stock , me swaart,
Me knod, me pieck , me roer ; sieje wel se worden al vervaart.
Ist mit luyt roepen te doen , we sellen de Boeren wel versnurcken.
Waar binje hier jy kin ckels mitje polsen , mitje varr ej aghers, mitje
vurcken ,
860. Daarje de ste-luy me naa 't gat vetert en maacktse schu?
Kom hier jou rekels en steeckt in 't ouwe gat zo maackje gien nu.
0 bloemerhelten Labbekack rept nou jou besuchte hangden.
Lab. Ian Hen seg ickje , Ian Hen , neemtme de luy heur goet niet,
wat duysent schanden.
Ian. Help kieren , seg ick , hoe staat deuse beseten lamme truy.
865. Repje byget , wy worden van daach noch rijcke luy.
Blijfje daar staan, en komter yemant uyt,
Lenst hem by den vijf menten tot de veeren toe insen huyt.
Ick tyer after heur garen , 'ksel wat passen te raken.
Lab. Ian Hen : hou sich Ian Hen , noch een woortjen.
870. Ian Hen. Wat isser. L. Maar je mocht ierst jou Testement wel maken,
Ofj e quamt te sneuvelen , want ick sorg je sult onder de buyt smoren.
Ian. Gien swaaricheyt Labbekack , smoor ick zo smoor ick , zo bespreeck ickje mijn neers tot een tuyt-horen.
Neen Ian Hen is wel wyser dat hy hem in perykel sel begheven.
Datme weynich heeft , moer , dat moetmen wat te ra houwen , ick
heb maar ien leven,
875. En dat ick sturf waar kreechje weer ien aar ? L. wat 's daar aan
bedreven.
854. III wt een duysch hart.
866. III Blijfje maar staan.
869. III noch een woort.
870. I Lab.
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Ian. Wachtje dat ick dat zo op sou setten voor ien loons koot.
Neen moer , datmen mijn 't hooft of smeet , en was ick niet Boot?
Lab. Jaje mijn murwert , loop-heen dat jyje niet en vergist ,
Je hebt gelijck mijn vaar , jen hebt gien lyven mier inde kist.
880. 'k Heb daar sulcken besorghden man , maar hy bijtse gien blaren.
Ian. Buyt , buyt, al mijn leven rijt enoch , keunewet maar bewaren.
Waar binje Labbekack ? wat segje nou van Jan Hen?
Wie sou seggen dat ick nou gien Ridder en ben ?
Om grautje. Wat dunckt u van sulcken peert ?
885. Lab. 't Is een esel jou bloedt , sieje dat niet ande langhe ooren en
ande steert.
Ian. Wat binnen de wyven oock voor besuchte pryen : maar wat
mienje dat ick ben?
Wat laatje jou voorstaan , deynck-ick , dat ick gien esel en ken?
'k Vermoe wel datter hier wel ien diel staat en kijckt ,
Die niet ien lit an 't lijf hebben dat na desen esel lijckt.
890. Lab. Dat binnen esels die wy haar overlast moeten draghen ,
En deze moet ons torsen of hy kryght slaghen.
Hoe kontje hier an ? Ian H. Door mijn vroomicheyt verkregen as en helt.
'k Hebt op krijghs gebruyck ekoft , met slagen betaalt, dats ghereedt ghelt.
Vraachter niet iens na hoe 'ker an kom, al den slappermenten komt mijn.
895. Lab. Wat het den esel elaan? J. Ierst Jan Hen , en dan twie
vaatjes mit wijn.
We sellen drincken dattewe na mekaar tasten ,
't Is rechte-voort inde kopper-dagen dat de luy veul gasten ,
We sellender ien houwen , en ien verkopen ,
En mit het gheldt de wijnter deur ons mooytjes bedropen.
900. We moeten 't wat suynichjes overleggen , dat is de rechte voet.
Lab. Ick vijndme beswaart Jan Hen in 't eygenen van aar luy goet,
Had ick dat willen doen , 'k bad lestent wel kennen eyghenen een
hielen hoop webben.
Ian. Mal benje jou Meer : daar is maar een schandt , en dat is niet
te hebben :
881. I keuwewet.
884. III Wat dunckt jou van.
887. III Wat laatje jou al voor-staen.
889. III dat na den esel lijckt.
903 en 904. III Tussehen deze regels staat het volgende:
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Daarom isser geen oneerlijcker ding als schatten te ontbeeren ,
905. En die die met hopen het dat is een man mit eeren.
Lab. Maar 't is niet allieres Jan Hen hoe -mer ankomt, rechtvaardich
of mit ghewelt.
Ian. Je weter niet of, me moet de Werelt sterven , en soecken maar geit.
Jy verstaatje de lause niet , hebben is hebben , daar wort niet oppe let
Hoe 't een man krijcht , maar of hy 't oock het.
910. Dat is 't worteltje vande ro kool ; wat binje ooc een suyvel-moer.
Lab. In of ick mit dit goedt dan voor den Dayvel voer.
Ian. Gien swaricheyt , 't goedt is de Werelt, en 't moeter blyven,
Die al te rechtvaardich is , die zal hier niet beklyven.
Lab. Maar hoe vilter gaan as dit ten jongsten daghe in rekeningh
niet passeren mach ?
915. Ian. Konnen de luy in die koop 't al kryghen , se souwen langher
niet begheren dach.
Lab. Goedt stopt ghien giericheyt, wat mach dan al 't schrapen en
't schocken beduyen?
Ian. Rust jyje hooft Labbe -kack , men zalder de klocken me luyen,
Wees jy te vreen , jy hoefter je niet in te quellen ,
Zo der wat oneffen is ick sel 't op: mijn rekening stellen ;
920. En sel ick daarom inden hel varen , ick sel 't allien niet veesen ,
dat wil ick wel sweeren,
'k Sel sulcken sleep after men hebben van Koopluy, van gauwedieven , van Jonckers en van Heeren ,
Dat ick niet en sie waarse inden hel heen sellen met al de monseurs,
Je soutje verwond'ren : 'k wed icker zo veul kennis vijnd al quam
ick 't Amsterdam op de Beurs.
Van Lommerden , Makelaars , Vrybuyters , Woeckenaars , Koopluy
van Barbarysche waren ,
925. En van die fyre ghesellen die van Duynkercke ten haring varen,
Je weet niet hoe 't ter sel krioelen van al dat ghespuys.
Daar komt 't Heerschip , hoort wat maackt hy al ghedruys.
Dat gaf lestent een groot kadet , een veugel met een beck ,
SNjn neef die soo wat met Jerian loopt, so en half malle geck
Voor en les , dat hy van veybuyten , valsche munte gien werck most maken,
Schijt, schijt , zeyd'hy, asser wat te grabbelen is past oock wat te raken.
908. I I I Jy verstaatje de sause niet.
914. II niet passeren en mach.
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Rod. Ick ben de grootste Heldt en Ridder van het Landt.
Ian. Je hebtje velle -weert met en nemmer inde brangt.
930. Ick hebje zoo lief Heerschip, 'k wod voor je sterven dat ickje in noot Bach.
Rod. Ghy kryghers die zo trots met my u hebt ghedraghen ,
In dezen buyt den Vranck als eyghen goet t'ontjaghen ,
Den roof wort u van my ten loon daar voor vereert ,
Bedingende dat ghy u namaals weer zo weert.
935. Ian. Me Joncker, is my dan deuse esel oock niette schoncken ?
Rod. Ja. Ian. Danck hebt Heerschip : maar met al datter by is.
Rod. Dat verstaat sich. Ian. Daar op dan Tens edroncken.
Avoes Heerschip, moye twie vaatjens wijn, ick selje gaan die kan klaren.
Lab. Drinckt datje steent zo meuchje veur man varen.
940. Hola vaar later de boom in , God seghen ons veur dat gulpen ,
Moet het juyst wt wesen ? moetje juyst 't onderste boven stulpen ?
Ian. Schenck , seg ick , schenck. Wel bekomtje me Joncker: Och
't is sulcken heilsamen salf.
Is dat trecken van ien kleyn peertjen ? L. 'k Dronck liever met
hem as mit ien nuchtre kalf ,
Hy quijlter altijdt niet in. R. Schenckt nu de kan weer vol,
945. En gheeftse de Doctoor. L. Moy , dan is hy voort hiel dol.
Hy loopt toch halven tijdt mit de lijmstangh, of mit de ghest op zijn neus.
Ian. Domirae Doctor , hebtje liever dat het en half of en hiel is ?
Doc. Medicum & bonum , 'k Heb niet ontbeten. Ian. Een nuchteren
dronck is zo goet as ien ziel-mis.
Doc. Vinium acuit ingenium , ick drinckse maar voor den dorst.
950. Ian. En dat al wat dickwils , dat blijckt wel an die korst
Hier veur opje rockj e , of binnen dat van je tranen ,
Dieje huylt , asje je vande wijn moet spanen?
Doc. Ick drincket dem Hem Joncker eira maal zu , on offerer zyner
genaden meynen dienst, on daar mit drinck den pule gaar ons.
Rod. Ick wil gemeensaam zijn , drinckt wt de volle krous :
955. Drinckt wt Heer Doctor , drinckt, en doet als ick terstont da.
929. III Je hebtje welle-weert mette nemmer.
934. III Bedinghende dat u namaals.
935. II, III oock niet escbonken.
948. III Medicum át bonum.
949. III Vinum.
951. III Hier veur opje rocktje.
953. III dem Horn Joucker journaal su.
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Ian. Is de Kelck groot de Paap die setter zijn mont na.
Ygort Doctor petje moer jou zo lieren suyghen ?
Siet hem nou fens staan stuypen , nygh en en buyghen:
Dat ick dat beluchte schoon dienen oock niet kan leeren.
960. Doc. Taph dou kerel , taph ; taph vol , 't is voor dem Heeren.
Mijnder zielen z'is gaar fijn. I. Jy hout ven! van suypen en brassen.
Doc. Dominus Doctor est animal rationale ; den ØeØ is voor den
swynen niet ewassen.
Lang man her dou meeren ryer. Mit ein stateliche n reverention
Willich meynen gestrengen Herrn einen imperalischen on heusseleychen courtosyen doen.
965. Illustrissimus, potentissimus , viyilantissimusq ; Dominus ,
Dominus Rodomontadus , omnium Dominorum primarius ,
Accipiat hanc Calicem a servo suo humilissimo ,
A Domino scilicet Doctore , qui est medicus vestre sanitatis ordinarius.
Rod. De kerel het verstande van eten , suypen , swessen.
970. Doc. De Hern Joncker wacht emu maal op de ghesontheyt von zeiner
Matressen.
Rod. Wech , wech met dat gedrocht. Gheslacht gans sonder reden,
En dat als heylich wort van mannen aanghebeden.
V Meen ick Vrouwen , u , die met het loncken van
V kollende ghesicht vernielt zo menich man.
975. 'k Versaack het dat ick van een Vrouwe ben gheboren.
Terwijl my de natuur tot grooters heeft verkoren
En teelden zy my niet wt 't Vrouwelijck gheslacht:
Maar self heb ick my selfs ter Werelt voort -ghebracht.
Doc. Sic argumentatur Doctissimus Dominus Doctor,
980. Quod qunque generavit se ipsum femina est ,
At Dominus Rodomontadus generavit se ipsum ergo.
Rod. En praat my van geen Vrou , 'kmach van geen Vrouwen horen:
Want alsmen daar van rept verweekt -men my tot toren.
Voort , voort, 't is al ghedaan , 'tis hier te lang ghebeyt.
985. Lab. Mit datmen van een wijf praat is allelia gheleyt,
Daar mee nu weer aan 't rasen , de fort is inde pels.
Beseten malle nar jy maackt het Heerschip hels.
965. III vigilantissimumq.
967. III Accipiant hane.
883. I verweekt men wy tot toren.
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Theophile. Isabella,

Gheest'lijcke dochter die de Werelt zijt ghesturven ,
Ghy hebt voor 't aartsche nu het hemelsche verwurven.
990. Nu sult ghy sien , mijn kint ! met onderscheyt , dat rust
Des Gheest'lijckheyts meer geit als al des Werelts lust.
Hier is bekommernis , daar rusten alle laken.
Hier is maar swaricheyt , daar aller] ey vermaken.
Hier is verdoemenis , daar is de salicheyt ,
995. Hier is den Hel , en daar den Hemel u bereyt.
Verghetet dan daarom de wereltsche grootheden ,
En soeckt het hemelsche met yv'righe ghebeden.
Ghy deedt seer vroom dat ghy u kuys en eerbaar droecht
Met u Zerbijn , daar ghy ten echt met waart ghenoecht :
1000. Maar nu de doodt u vrijdt, en hem oock heeft versleten ,
Moet ghy met al het aartsch oock selver hem vergheten.
Isab. Theophile ghelooft , ick ben de Werelt wars :
Dan mijn Zerbijn , ey neen ! die wond' is noch te vars.
Wy waren lyvigh twee , maar twee vereende zielen.
1005. Kond' ick die waarde helft mijns ziels , met neer te knielen
Voor Gode , wederom doen keeren in de leen
Van Zerbijn , ick viel neer met jammerlijck gheween ,
Om God te off'ren op een beeck van lauwe tranen ,
Om tot medogentheyt den Hemel te vermanen.
1010. Eylaas ! Theophile , ick weet wel 't is al niet ,
Dat ick nu sucht , en tranen vruchteloos vergiet ;
Want waar de gier'ge doodt eens is met heen ghetegen
Wort wt zijn holle handt niet wederom ghekreghen.
The. Stelt dan die yd'le hoop , mijn dochter wt u sin.
1015. Isab. Dat wel , maar nummermeer zijn ongheveynsde min ,
Die 'k o ! Theopile , onwaardich heb ghenoten :
Want eer ick heb beloont heeft hy zijn bloedt vergoten ,
En laat my hopeloos van immermeer zijn deucht
Te moghen wederom verghelden met gheneucht.
1020. Mijn pronck der Schotten , ach ! mijn Zerbijn is gesturven.
The. Wat wert hier anders toch als onrust door verwurven?
22
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Vergeet den dooden , kindt , clan leeft ghy niet bedroeft.
Isab. Ghy spreeckt als hebbende de liefde noyt gheproeft.
The. Nu Isabella , nu , 't was u van God gheboden ,
1025. V liefd' den levende , niet den versturven doden
Zinloos te off'ren op , dat goddelijck vermaan
Onthielt ghy , dies hebt ghy God en u Lief voldaan ,
En ghy , gelooft mijn kint , zijt nu van 't aartsch ontslaghen ,
Zo ghy met dese romp d'Werelt ter aard' gaat draghen.
1030. Isab. Hoe soud' ick Vader ? T. Dus : haat al 't aartsche goedt ,
En doet God opdracht van een suyverlijck ghemoedt ,
Dan vindt ghy ware rust aan ziel , aan hert , aan sinnen ,
En ghy sult Zerbijn oock heel anders dan beminnen.
Nu heft ghy wel den man om 't derven van u lust ,
1035. Die ghy ghevoelt te zijn noch in u niet gheblust :
Maar dan , wanneer ghy al de lusten hebt begraven
Ghelijck met deze romp , dan sult ghy heyl'ge gaven
Van ware Christi liefd' in u ghemoedt en sin
Ghevoelen , die niet lijcken na de sotte min.
1040. Isab. Theophile de pracht en wereltsche cieraden ,
Hoewelse waarlijck zijn maar yd'le overdaden,
Zo word' ick niet te min van haar nochtans verkracht ,
Door oude grootheyt van mijn Vorstelijck gheslacht ,
Dat ick vrywillich wel verlaten heb ten deele ,
1045. Dan voel wat overichs van dat noch in my speelen ,
Dat my het herte treckt om dit mijn waarde lijck ,
Niet na ghemeene wijs te domp'len in den slijck ,
En gier'ge aarde , daer de Koninck vande Schotten ,
Met slechte luy soud' in vergetelheyt verrotten :
1050. Dies wild' ick wel dat ick zo veel van u verwurf ,
Datmen in witt' albast , de dach wanneer hy sturf ,
Zijn Princelijcke naam en daden diep liet houwen ,
En daar ter plaats , daar hy geaart wort , dede bouwen
Van Brons en Marbor steen een wel-gesneden graf ,
1055. Verciert met 't Schotsche schilt, en Konincklijcke staf :
1025. III niet den versturven doode.
1029. III met dese romp de Walt ter aard'.

1030. III haat al het aartsche goedt.
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En dat zijn naam dan voort onsterffelijck sou blyven :
Wensch ick dat een Poeet zijn lijek-dicht wilde schryven ,
Dat ick graveren liet in gladde swarte steen ,
En stelden 't loffelijck ten toon voor yder een ,
1060. Op datse Vranckrijck deur staatlijck van Zerbijn spraken ,
En datmen van my song dat ick het had doen maken
Tot heuchenis alleen niet van mijn waarde Man ;
Maar dat mijn eel ghemoedt , hoewel het nu niet kan ,
Oock poochden om zijn deucht en minne te belonen :
1065. Of ist geen loon , te minst wou danckbaarheyt betonen.
Gheest'lijcke Vader laat dat schien tot Zerbijns lof
En naam , ick sterve dan de Werelt gantschlijck of ,
En zal my wt de pracht van 't Konincklijcke leven ,
Met een oprecht ghemoedt tot ned'richeyt begeven.
1070. The. Aartsche bekommernis , die door de qua gewoont ,
In den bedurven mensch , zijn heerschappye toont :
Bestrijdt de goe natuur , belast hem met veel saken
Die ydel zijn , daar wy nochtans veel wercks of maken.
So Isabella me wort ghy van qua ghewoont ,
1075. Die noch de overhandt ontydich in u toont ,
Tot overtoll'ghe pracht en wereltsheyt ghedreven ,
Die in u schijnt ghegrift te zijn door 't voor'ghe leven ,
Daar van ghy noode scheyt , of immer scheyt g'er van ,
So hangt het u (alst blijckt) ten deele noch wat an.
1080. Mijn kint , de doode romp die ghy hier hebt gheladen
Dat's Zerbijn niet , 't is maar 't gereedtschap , daar de daden
De werrickende ziel zo edel door volbrocht.
De ziel is Zerbijn , en de ziel wort niet ghesocht
In 't kost'lijck marbre graf , daar 't lichaam kan bederven ,
1085. Maar inden Hemel , daar de ziel niet zal versterven ,
Dan leeft tot datz' in een met u weerom vereent.
Siet eens hoe redeloos ghy Zerbijn dan beweent :
Want hy is hemels , en wilt ghy u dienst besteden
Aan hem , zo recht hem op trofejen van ghebeden ,
1090. Die ghy wt reyne borst moet opwaarts senden tot
V Vader , en de zijn ; dat's eenich eeuwich Godt.
1077 I, II in u schijnt gerift te Zijn.
22*
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Dan bout ghy dochter op u Zerbijn gheen ghemeene
Begravenis van slecht' verganckelijcke steenen :
Maar sulck een die niet zal door tijts verloop vergaan ,
1095. Maar een die eeuwich onbederffelijck blijft staan.
Isab. 'k Beken Theophile dat ick my voel verwonnen
Door reden. T. Wel mijn kindt , die maar wel heeft begonnen
Sijn goddelijcke werck , heeft meer als half ghedaan.
Isab. God geef dat ick blijf vast in mijn voornemen staan,
1100. Op dat my namaals Gods ghenade mach ghewerden.
The. Dat zal wel zo ghy maar in kleynheyt kent volherden.
Isab. Luystert Theophile , wat hoor ick voor gherucht ?
Wat komt my over ? ach ! 't is Rodomont , ick ducht
De trotse Barbar zal , eylaas ! my nu noch schenden ,
1105. Na dat ick wtghestaan heb allerley ellenden.
Waar wijck ick Vader , dat d'onmenschelijcke mensch
Niet en volbreng aan mijn zijn snood' onkuysche wensch ?
Verbercht my in het graf by Zerbijn , op dat ick
Mijn lang verwaarde eer niet in een ooghen-blick
1110. Nu dus verliese ; nu , nu ick my beelde in,
Dat de bekommernis en vleyschelijcke min
In 't geest'lijck leven my al t'eenemaal begaven.
The. Reyckt my de handt en helpt my wt de diepe graven ,
Op dat ick het ghemoet , gans reuckeloos en los ,
1115. Met reden tome vanden trotsen Barbaros.
Schroomt niet , noyt was een mensch zo verre buyten rede ,
Dat reden hem te rug niet weder keerera dede
In 't parck van mensch'lijckheyt , daar wt hy wort gheleyt
Door vleeschelijcke lusts te grooten hevicheyt ,
1120.1 Welck den bedryver rout als hy komt tot bedaren.
Isab. Heel redeloos is hy , ziet hoe zijn ooghen staren ,
En op mijn blyven staan , z'en wenden gins noch weer.
Rod. Ick ben mijn selver niet, mijn lust is nu mijn heer.
Isab. Ach my , Theophile ! hoe seer ben ick versleghen.
1125. The. V droefheyt zal hem tot medogen wel beweghen.
1092. I op u Zerrebijn ghemeene.
1097. I die maar wel begonnen.
1114. I gans reuckeloos en grof.
1121. III Heel reddeloos is hy.
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Rod. Van angste schudden de besneeude Pirineen ,
Als ick eens brem en lonck mijn ooch naa 't Westen heen ,
't Hovaardich Spanjen wort mijn onderdaan en eyghen ,
Wanneer ick 't maar eens denck met ooreloch te dreyghen.
1130. Met woorden dwing ick den beslepen Lomberdees.
Ick hou den weel'gen Vranck in een ghestage vrees.
Sulcx is mijn roem dat alle voleken haar ontsetten ,
Als ick mijn wapen , en dit staal ter sne laat wetten.
Niet tegenstaande dat de Werelt voor my schrickt ,
1135. Vint-men een bengel die ghestadich op my mickt ,
En schutterlijck my raackt met zijn vergheven pylen ,
Die niet alleen de borst , maar selfs het hert door- drylen ,
Dat hert daar yser noyt of sniert op heeft gheheft,
Wort vande sotte Min nu doodelijck ghetreft.
1140. Ey my ! ha Rodomont , door Vrouwen lodder ooghen
Beweghen klippen selfs tot menschelijck medoghen.
Mevrou , ey neen , Godin , der Goden minne waart ,
Hoe komt toch mijn Voochdes dus onghelijck ghepaart
By dezen Munnick , in wien de lusten zijn ghesturven?
1145. Eensdeels door ouderdom , en voorts geheel verdurven
Door qua gewoont' , daar hy zo wijt in is verwart,
Dat hy stijfsinnich min noch mins gelijck in 't hart ,
0 schoone Vrou !, ghevoelt , daar nochtans uwe leden
Gheschapen zijn om aan den minnaar te besteden ,
1150. En niet aan eensaamheyt by Kluysenaars in 't Wout,
Daar ghy u selfs met pijn de ware lust onthout.
Winnerse van mijn ziel ! bedaart , siet hier u minnaar ,
Die selfs de Werelt dwingt , van dien zijt ghy verwinnaar.
'k Ben Rodomont Mevrou : die Rodomont ben ick ,
1155. Die door zijn Ridderschap is aller voleken schrick :
Dies moocht ghy waardich u wel van u winst beroemen ,
En u Voochdesse van den braafsten Ridder noemen.
My wint ghy , o Princes ! my dwingt ghy dat ick moet
Voor uwe mogentheyt my worrepen te voet.
1128. III wordt my onderdaen.
1129. III Wanneer ick maer eens denck.
1144. III By delen Munn'ck.
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1160. Ha Rodomont ! Mevrou , by God ick ben verwonnen.
Isab. Warwaarts heeft 't ongeval , o Vader ! my ghesonnen?
Ghy glans der Ridderen , de Werelt deur beroemt ,
Ick schaure my dat ghy my uw' Voochdesse noemt:
My toch? eylacy ! my ? die niet dan een verschoov'ling
1165. Ben van het dart'le luck : wat heb ick , trotse hoov'ling
Noch overich , daarmed ick slechte deerne sou
V dus bewegen toch ? R. V schoonheyt ist , o Vrou.
0 Vrou ! o Jupiter ! maar ben ick oock bedroghen?
Voel ick oock dat ick voel , en sie'ck oock wt mijn ooghen ?
1170. Ick twyfel grootelijcx oft oock een Vrou mach zijn.
't Schijnt eerder een Godin in menschelijcke schijn.
't Sy dan wat dat het wil zy zal de myne wesen.
The. Ridder , die Vranckrijck doet door uwe daden vresen ,
Betoont u mogentheyt niet aan een swacke Maacht ,
1175. En dat aan sulcken Maaght die 't Wereltsche mishaacht ,
En heeft in 't hemelsche ghenomen haar behaghen.
Rod. Ghy levendige block waar me sult ghy my plaghen?
Isab. Indien ick Ridder waar Voochdesse metier daat
Van u ghemoet, gelijck ghy't my maackt met de praat ,
1180. 'k Ontseyden u als dan mijn min door mogentheden ,
Daar ick het nu versoeck met ned'rige ghebeden ,
Op uwe Ridderschap , dat ghy my laat gherust
Mijn leven eyndigen in Goddelijcke lust ,
Ghelijck ghy sout , kond' ick mijn droefheyt u verhalen.
1185. Rod. Ghy selfs zijt oorsaack dies. T. Wilt niet te seer verdwalen
In reuckeloose min , o wulpsche minnaar sot.
Denckt op de kuysheyt , en hoe dat de hoerdom Godt
Een gruwel is. R. Wat's hier ? Ick seg u ghy sult swygen ,
Of daatlijck doe 'k u met een slach ter aarden syghen. •
1190. Wats deze beuswicht hier. T. Hoort Ridder staat in reen.
Rod. Swijcht , seg ick , of ick vatje daat'lijck met een been ,
En slingerje- ront-om. Sult ghy my komen terghen?
Isab. 0 God ! Waar zal ick my in deze noot verberghen ?
Rod. Gheen swaricheyt mijn Vrou , ick zal u in u noot
1195. Verdedigen , ja selfs bevryden voor de doot.
1166. I daar mede ick slechte deerne.
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The. Och Isabella ! och ! R. Hoe nu , durft ghy noch spreken ?
Komt hier ick zal den boef den kop aan stucken breken.
The. Zijt mijn ghenadich God , en hoedet haar voor schant.
Rod. Sorcht voor u selven guyt. Deze !mijn rechterhandt
1200. Zal met dit snege staal u mannelij ck beveyden ,
Dat ghy van niemant leedt of oneer en sult lyden ,
Ten ware maar van my , dat ghy toch nummermeer
Sult achten voor een schand' , maar voor een groote eer:
Een eer die geen Princes tot noch toe mocht ghebeuren.
1205. Bedaart Me-vrou , ghy hebt geen reden om te treuren.
Dit is uw' salicheyt , dan 't schijnt ghy zijt ghewent
Zo seer tot kleynheyt , dat ghy grootheyt niet en kent.
Maar ick zal u Me-vrou heel anders nu ghewennen ,
En u de grootheyt van de Werelt leeren kennen.
1210. Daar ghy u noyt en hebt wellustich in vermaackt.
Isab. Ridder , maar al te wel heb ick d' Werelt ghesmaackt :
Ja deur-smaackt , zo dat ick wel weet al haar ghebreken
En bitterheden , die my inden krop noch steken.
Och ! gave God dat ick daar niet meer om en docht.
1215. Rod. Kluysenarinne hoe ? wat hebt ghy toch versocht ?
Ghy die toch nergens of met kennis of met reden
Te spreken hebt gheleert hier in u eensaamheden.
Schort op u oordeel Vrou , en hanget aan het mijn.
Isab. Ick ben , o Ridder heel wat anders als ick schijn.
1220. 0 God ! o Rodomont ! R. Ick oordeel wt mijn ooghen.
Isab. Het wterlijck ghesicht heeft Ridder u bedroghen.
Rod. Hoe dan ? en zijt ghy niet bier in dit duyst're wout
Selschappeloos gevoedt ? daar anders niet onthout
Tusschens de telgen dicht dan onbetemde dieren ?
1225. Isab. 0 neen ! R. 0 neen ! nu ick wel let op u manieren ,
Gheloof ick anders niet of u persoone moet ,
Veel eerder in het hof des heusheyts zijn ghevoet.
Vorstin. 0 Jupiter ! by wien mach ick hier wesen ?
Isab. 0 Rodomont. R. Me-vrou g'en moet voor my niet vresen.
1230. Segt my wie dat ghy zijt. I Ick Boud' indien ick dorst.
Rod. Durft alder-zeechste Maacht het binnenst' van u borst
1211. III heb ick de Walt ghesmaackt.
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M y openbaren , 'k sweer by Ridderlijcke eden ,
Dat ick mijn dapperheyt ten dienst u zal besteden.
Nu over-schoone , nu , wel aan segt wie ghy zijt.
1235. Isab. Wie dat ick ben , mijn Heer? eylacy ! nu ter tijt
Ellendich , anders niet , tot ongheluck gheboren.
Rod. Dat schijnt ghy nu , 'tis waar : maar wie waart ghy te voren,
Eer dat het ongheluck u dus versoecken quam?
Isab. Doen was ick een Princes , en nu maar vanden stam
1240. Der grootera , daar van my in dit ellendich leven ,
Niet dan de heuchenis maar over is ghebleven.
Galissien besat mijn Vader , dan hy liet
My , laas ! niet anders na dan armoed' en verdriet ,
Daar in ick leven moet , tot dat ick 't door het sterven
1245. Vergheet. R. Galissiën ! hoe komt ghy hier te swerven
Ellendighe Princes? I. In ramp en teghenspoet.
0 Rodomont ! ick ben ghewurpen vande vloedt
Met mijn galeyen op de harde Fransche stranden ,
Alwaar ick datelijck de roovers viel in handen ,
1250. Die my vervoerden in een donckere spelonck,
Recht voor de stad Rochel : o God ! hoe my ontsonck
De moet van immermeer weer ongheschent te raken
Wt handen van dat volck , is niemant wijs te maken ,
Dan God versachet in het midden van mijn druck ,
1255. En stierden onversiens het aangenaamste luck.
Want Roelant , veer de kloeckst' van alle Fransche Ridd'ren ,
Verscheen daar inder ijl , en deed' de schuymers sidd'ren ,
Die hy my weer ontnam met al haar and're buyt ,
So raackten icker door dien Ridder weder uyt.
1260. 0 Roelandt ick en kan u nummermeer volprysen,
Noch oock niet eers genoch noch dancks genoch bewysen.
Heer Ridder neemtet my niet euvel af dat ick
Diens Ridders zo seer roem , want in een ooghen blick
Heeft hy niet my maar wt het hol daar ick verburghen
1265. Was , wederom verlost , maar doense te verwurghen ,
Zerbijn , 'k seg mijn Zerbijn , oock poochden , tradt hy voort ,
1245. I, II R. Galissen.
1261. III eers ghenoech doch dancks.
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En joech de roovers , en verhinderde de moort :
Sulcx dat wy beyde doen door Roelandt zijn herboren ,
Want ick hem waande doodt , en Zerbijn my verloren ,
1270. En hopeloos van my , zijn vrouwe , immermeer ,
In 't ruyme Rijcke van Vranckrijck te vinden weer :
En lijckwel wilde God ons zo weer t'samen voeghen ,
Door Roelandt , aan wien ick heb dubbelt te genoeghen.
Dan brave Ridder 'tschijnt dat ick de rampen al ,
1275. En onghelucken hart , eylaas ! beproeven zal ;
Want naulijcks was Zerbijn en ick weer by den and'ren ,
Dat wy alhier ter ste wat ginghen t'samen wand'ren,
Of 'twispeltuur'ghe luck (dat niet gestadich veelt,
Maar rolt en solt den mensch , daar 't spottelijck me speelt)
1280. Bereyden op een nieuw' weer and're onghelucken ,
En brack al onse vreucht (zo lang verwacht) aan stucken.
Hier gaande vonden wy een rusting , helm en swaart ,
En lappen van een kleedt gheworpen op der aardt :
't Docht ons wat vreemts , en doe wy 't wel te deegh besagen ,
1285. Oordeelden 't wy te zijn dat Roelandt plach te draghen.
Noch vreemder scheent ons doe ; want wy den stercken heldt
Daar voor wel kenden dat hy sich door gheen gheweldt
Zijn sware wapenen by levend' lijf liet rocken :
Daarom vermoeden wy de quaatste ongelocken ,
1290. En waanden dat by was verradelijck ghedoot.
En Ridder om dat hy ons inde grootste noot
Had trouwelijck ontset , wouden wy niet versuymen ,
Zijn speer , zijn schilt , zijn sweert , zijn rusting , helm en pluymen
Weer te versamelen , en hangens' op ten toon
1295. Tot deuchts vergelding , toch ick weet wel dat het loon ,
By zijn verdiensten niet kan werden vergeleken.
Rod. Wat hoor ick ? hoe Mevrou ? Roelandt is die doorsteken?
Hoe wel hy Christen is en ick een Sarrasijn ,
Zo rout my zyners toch. Waar mach de Ridder zijn ?
1300. Wanneer is dit geschiet ? I. Een dach ontrent gheleden.
Rod. Ontrent een dach geleen ? o Goon ! indien ick heden
Zo luckich had geweest als ghy met uwen man :
1271. III In 't ruyme Rijck van Vranckrijck.
1289. I onghelucken.
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Maar segt Me-vrouwe voort , waar zijn de wapens dan?
Isab. Hier hingen wyse op , hier Ridder , hier in 't midden
1305. Van 't blade-rijcke wout : en doen wy vast te bidden
Namen voor Roelants ziel , by deze Kluysenaar ,
Wat wyders boschwaarts in , en hier geen wacht en waar ,
Zijn al de wapens van een Ridder wech-genomen ,
Die my , eylacy ! hier tot ong'luck is ghekomen.
1310. Zerbijn , mijn waarde helft ! Zerbijn ! o Ridder ! wou
Dat hy de wapens daar weer-om herstellen zou.
Daar aan de rover looch , o God wat ongelocken!
Hy looch , hy zeyd' hy had het Roelandt wt ghetrocken.
Doen heeft hem mijn Zerbijn daar weerloos om verset ,
1315. Niet tegenstaande dat de schelm zo veel te bet
Ghewapent was , woud' hy de wapens hem ontjaghen.
Dan laas ! o Rodomont ! mijn Zerbijn wiert verslaghen.
Rod. Nu Isabella , nu , wanneer is dit gheschiet?
Isab. Mijn Heer ontrent een uur , een uur en ist noch niet
1320. Dat mijn Zerbijn geraackt onnosel is om 't leven.
Rod. Wel aan bedroefde vrouw , waar is Zerbijn ghebleven?
Isab. Hy leyt begraven , Heer , hier in dit diepe graf.
Rod. Waar ? by de Kluysenaar die ick een vuyst slach gaf?
Isab. By dien mijn Heer , by dien daar rust mijn lieve waarde.
1325. Daar leyt myn lieve man , dien ick ghelijck ter aarde
Met al het wereltsche te brenghen meende , na
Den raat des Kluysenaars , die my in dit ghewa
Ghesteken heeft , die my het graf en kist bestelden ;
Die my ter wtvaart oock zo vriendelijck verselden ;
1330. Die my vertrooste met zijn stichtelijcke praat;
Die my gheraan hadt tot de Gheestelijcke staat :
Daar wt ghy Ridder my nu wederom komt rocken ,
En doet mij dencken aan voorleden onghelocken.
Rod. Dat is de mening niet , dat ick u sou tot pijn
1335. Me-vrouwe wesen , neen , ick zal veel eerder zijn
't Vergetelijcke graf , daar in ghy sult begraven
V onghelucken groot , en ick in u mijn gaven
En vrolijckheden al ; en doen u brave Vrou
1336. III daar ghy sult in begraven.
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De eer aan , die men de Princessen aandoen sou.
1340. V zal ick eeren lief , u zal nu niet ontbreken.
Indien ghy 't wilt ick zal de doodt van Zerbijn wreken :
Segt maar wie dat hem heeft inoordadelijck ghevelt.
Isab. Wanneer ghy Zerbijn noemt , zo dunckt my dat ick smelt
Aan lauwe tranen wech. Mijn Zerbijn is verslaghen
1345. Van eenen Tarter , die qualijck is na te jaghen ,
Vermits ick niet en weet waar heen dat hy vertrock.
En waarom wraack ? te min is niet mijn onghelock.
Rod. Deedt hem een Tartar Vrou ? ick sweer u kent ghy segghen
Wie dat den moorder is , ick zal hem neder legghen.
1350. Isab. Een moorder wasset ; ja : zijn naam was Mandricard.
Rod. 0 schelm ! waar is de guyt ? hier moorder sonder hart.
Ist Mandricard ? wel aan , nu sweer ick by de Goden ,
Dat ick hem volghen zal , en den verrader dooden.
Wel aan mijn dienaars , voort , slaat alle weghen op ;
1355. Krijcht my den schelm dat ick hem morsele den kop.
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Isabella.

Indien ick goede God ken onheyl van my weeren ,
Door waar Gheloof en Liefd' , daar ick my toe bekeeren
Ging van het heydendom , zo stercket my mijn Godt ,
Dat ick na zo veel ramps nu niet en kome tot
1360. Een snuevel eereloos , fy , van onkuysche sonden ,
Door dwang en aanstaan van den Barbar onghebonden.
Die my , waar dat ick ga , waar dat ick sta , versoeckt
Met allerleye list tot hoerery vervloeckt :
Daar hy my , wil ick niet , ten lesten toe zal dwinghen ,
1365. En Leghen danck my in een poel van sonden drnghen ,
Daar ick , eylacy ! zal onschuldich in vergaan ,
En eerloos sterven als misdadich , niet misdaan.
Ick sie geen wtkomst , Heer ! noch vind' geen plaats waar vluchten ,
1345. III Van eenen Tartar.
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Ten sy ghy God beweecht door deerelijcke suchten ,
1370. Die 'k wt een zuyv're borst , als boden van mijn ziel,
Sende ten Hemel op tot u , voor wien ick kniel
Met een ghebroken hert , en smeeck met vochte oghen ,
Dat ghy Heer hebt met mijn' onnoselheyt medoghen,
En wtkomst wyse , dat ick blyve vroom en kuys.
1375. Indien ick , o Zerbijn ! het onder aardtsche huys
Met u bewoonden by de verweloose lijcken ,
Dan waar ick salich , en soud' veylichlijck ontwijcken
De swaricheden al des Werelts : want de doodt
Heeft van der levenden bekommernis geen noot.
1380. Zerbijn ! o mijn Zerbijn ! indien ghy zijt zo machtich
Dat ghy my , Isabel , o Zerbijn , Lief! deelachtich
Kent maken van u luck , zo laat my langher niet
Hier in benautheyt , hier , in 't wterste verdriet ,
Daar mijn een godloos mensch zal tot onkuysheyt dwingen.
1385. Zerbijn ken mijn ghesucht door deze zarck niet dringhen?
Belet zijn herdicheyt dat ick niet met u spreeck ?
So laat ickse dan met mijn tranen maken weeck ,
Die 'k wt deez' beken der benautheyt heb vergoten.
Zerbijn , o mijn Zerbijn ! Z. De rotse vast ghesloten,
1390. Ontsluyt sich , en de klip daar onder Zerbijn parst ,
Die wentelt van zijn borst , het logghe Aertrijck barst
Door u ghewach : Mevrou , mevrouwe , ghy doet scheuren
De zarcken over midts , en opent my de deuren
Van 't onder-aertsche huijs , daer my de bange doot
1395. My van mijn Isabel ontytelijcke sloot.
Schrickt niet benaude Vrou , de trotse ziel der Schotten
Ben ick. Zerbijn ben ick , diens leden wel verrotten
Hier sullen inder Aerd' maar nummermeer de ziel,
Die'm altijt om en in u eygen borst onthiel.
1400. Nu Isabella , nu , wat komt mijn lief mijn verghen?
Isab. Zerbijn. Z. Mijn lief ! I. Zerbijn ! waer zal ick my verbergen?
Zerb. Angstvallighe Vorstin , wat schrickt ghy toch zo licht,
En deckt voor my met angst, die niet ben , u ghesicht.
1370. I d'Je 'k.
1390. I , II Ontsluyt, en de klip.
1394. II , III daar mee de bange doot.
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Isab. Zerbijn omhelst my. Neen , ghy kent my niet vervaren.
1405. Neen , neen , ghy moet my nu in 't wterste bewaren
Voor alle swaricheyt. Z. Ick ben niet dat ick schijn :
En raacktme niet , op dat ick daatlijck niet verdwijn ,
Ghelijck ick sou , zo veer u minste leen mijn roerden.
Segt my wat dat ghy wilt. I. Zerbijn dat ghy mijn voerden
1410. Met u ten grave waarts , dat woud' ick. Z. Jonghe mensch !
Indien den Hemel u vergunnen woud' een wensch ,
V stont te wenschen dan veel eerder om mijn leven ,
Dat u te ontijdt heeft en onverwacht begheven.
Mijn leven ! droeve Vrou ! dat soud' u meer gheneuchts
1415. Aanbrenghen , als de doodt in 't bloeyen uwes jeuchts.
Isab. V leven soud' ick 't wel met wenschen weer bekomen ?
Zerb. Neen lief , wanneer dat eens de menschen is benomen ,
En kryghen zijt niet weer , het brosse lichaam rot
In d'aarde , maar de ziel leeft eeuwichlijck by Godt ,
1420. Daar sult ghy by my zijn , mijn Lief! hout op van weenen.
Isab. Wanneer zal ick met u zo Goddelijck vereenen ?
Zerb. Mijn Lief ! dat weet ick niet , niemant en is bekent ,
Dan Gode maar alleen , het rechte levens endt.
isab. Ken ick mijn swaricheyt en klachten dan niet stillen
1425. Deur 't sterven als ick wil ? Z. Me-vrouwe kenje willen ?
Isab. En kenmen niet ? o God ! Zerbijn hoe lange zal
Ick dan noch leven in verdriet en ongheval ?
Zerb. Mijn Isabella , Lief! hoe zijt ghy zo gheneghen
Tot sterven , en hoe staat het leven u zo Leghen ?
1430. Isab. Zerbijn ! Zerbijn ! o Godt ! Zerbijn en weetje niet
Wat dat u Isabella leyders is gheschiet ?
Zerbijn zo siet dan hier d'ellendichst' aller Vrouwen,
Die nummermeer het licht des klare Sons aanschouwen
Met vrolijckheyt en mach. Zerbijn ! want alzo ras
1435. Ick door den doodt van u , van u versteken was ,
Viel ick in handen van de snootst' der Barbarossen ,
Van Rodomont , daar my de doodt van wil verlossen ,
Of anders word' ick van den geylen boef onteert.
1415. I in 't bloeyen stervens jeuchts.
1435, III doodt van u versteken was.
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Zerb. Wat ist dat ghy van my daar in ghedaan begeert ?
1440. Isab. 'k Begeer al 't geen ghy ziel , tot baat daar in vermeucht.
Zerb. 'k Vermach maar u te raan , dat is , bemint de deucht.
Isab. De deucht bemin ick vast , ach ! soud' ick die niet minnen.
Zerb. So lang ghy die bemindt zal schandt niet op u winnen.
Isab. Se zal niet met mijn wil , wintse niet met ghewelt.
1445. Zerb. De zo begangen schand' wort voor gheen schand' ghewelt.
Isab. Zerbijn ick telter voor , my soudet lijckwel wroeghen
Zerbijn dies heb ick in mijn leven een misnoeghen
Zo groot , dat ick wel wild' dat God van boven neer
De donder op my zandt , eer dat ick van mijn eer,
1450. V toe-ghewijdt , het minst wou voor den Barbar derven.
Zerbijn in uwe min zal Isabella sterven.
Neen , Rodomont en rooft my nummermeer de kroon
Van eerbaarheyt. Ick zal mijn selver liever doon ,
Als ick geen wtkomst sie , om zo mijn eer te houwen ,
1455. En door de doot met u weer op een nieuw' te trouwen.
Zerb. Neen Isabella , neen , ghelt u zo veel de min ,
Zo zal u saligers wat schieten inden sin ,
Waar door ghy sonder zond' de schande zult ontkomen ,
Die Rodomont aan u te doen heeft voor-ghenomen.
1460. Mijn alderwaartste Vrou ! 't is waar dat maar de doodt
V vryen kan voor schand' , voor oneer , en voor noodt ,
Die zal u vryen , zoeckt maar listich te verwinnen
Des botten onverlaats zo reuckeloose sinnen.
Mijn Isabella , nou , wel aan mijn waarde Vrouw !
1465. I.sab. Zerbijn , mijn Lief ! ick blijf u eeuwelijck ghetrouw.
Zerb. Mijn Isabella, Lief! ick mach hier niet verbeyden ,
Mijn Isabella , hoort , hoort daar , wy moeten scheyden.
Isab. Mijn Zerbijn, Lief! wel aan , geeft my maar eens een kus.
Zerb. Wel aan dan Lief , mijn ziel ! daar me goe nacht tot vlus.
1444. I, II mintse niet.
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Daar
me
goe
nacht
tot
vlus
? wat is toch dat te segghen ?
1470.
Hoe zal ick dat verstaan ? 'k weet niet hoe 'k 't wt wil legghen ,
Op leven of op doot : Daar me goe nacht tot vlus.
Zerbijn wat krijgh ick al bedenckings door u kus ,
En afscheyt onverwacht , en twyfelachtich spreken ?
1475. Zerbijn ! antwoort ghy niet , zo doet my maar een teken ,
Of ick vlus weer verwacht een levende Zerbijn,
Dan of u Isabel u doode Bruyt zal zijn?
Helaas ! Zerbijn , helaas ! kent ghy my zo vergheten ,
Dat ghy my noch door stem , noch teken en laat weten ,
1480. Hoe dat ons wederom by-een-komst zal gheschien ?
Helaas bedroefde Vrouw' ! helaas ! Maar laat eens sien.
Laat sien eens Isabel. Hoord' ick niet Zerbijn praten ,
Dat nummermeer de ziel , na datze heeft verlaten
De sterffelijcke romp , weer om ken keeren tot
1485. Het aardtsche lichaam ? maar dat die gherust by Godt
Blijft eeuw'lijck metter woon ? Dat seyd' hy , en 'tis waarheyt.
Is dat de waarheyt , en oock dat by dan daar na seyt ,
Als Lief goe nacht tot vlus , zo volgei dan daar wt ,
Dat ick vlus worden zal zijn gheestelijcke Bruyt.
1490. Of God my wilden dat maar tot een wtkomst gheven ,
Dat ick hier sterven mocht , en ginder eeuwich leven
Met mijn Zerbijn , die my , zijn trouwe Bruyt , verwacht.
Nu hoop ick niet te zijn van Rodomont verkracht ,
Noch dat ick gheen ghewelt van yemant meer zal lyen ,
1495. Maar dat de doodt my zal van alle ramp beveyen ,
Want my schiet in den sin een vont om alle quaan
Te vlieden. Wickt het wel. 't Is goedt , ick vind 't geraan.
Nu vreez' ick dan niet meer den Barbaros vervolghen ,
Hoe seer dat hy my oock op oneer komt vervolghen.
1500. Daar komt hy selver aan. Heb ick maar dat geluck
Dat my dit niet ontsta , zo ben ick alle druck
En lyden t'eynde. Nu , God wil my 't salichst' gheven.
1480. I Hoe dat ons ons wederom.
1487. I , II en oock dat hy daar na seyt.
1489. III ick vlus volghen sal.
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Waar is me Vrouwe van Galissien ghebleven ?
Schi. Mijn Heer z'is byder handt. R. 'k Beveelt u allegaar
1505. Datmen haar gade sla. S. K. Wy nemen haar wel waar.
Rod. Hoe dus bedruckt Me-vrou , wat dwingt u toch te soecken
In 't duysterst' van het Wout d'eensaamste naarste hoecken ,
Daar d'alder-vrolijckste en luchtichste van Gheest
Noyt was alleen of hy heeft wel beswaart gheweest?
1510. Hoe veel te meerder ghy , Mevrouwe ! die rampspoedich
En ongheluckich zijt , en van natuur swaarmoedich :
V stondt te soecken dies veel eerder sulcken plaats ,
Daar ghy in swaricheyt u ziele voedt wat baats ,
En wat versachtings voor u harde droevicheden.
1515. Niet beters kent ghy dan , Vorstin ! u tijt besteden
Als met u Rodomont , de demper van u druck ,
d'Oprechter Vrouwe van u vorighe gheluck.
Wat vorighe gheluck ? 'k wil Spanjen heel u gheven :
Wat is Me-vrou dan aan Galissien bedreven?
1520. Is Spanjen niet genoch , neemt Vranckrijck oock met een ,
En zo Mevrouwe noch daar me niet is te vreen,
Neemt Engelant daar by , dat voor my moet beswijcken
Wanneer ick spreeck. 'k En acht niet min als Koninckrijcken,
En geen ding meerder als de minne van een Vrou ,
1525. Aan wien , 'k laat Rijcken staan , me selfs verruylen wou ,
Aan wien ick deze ziel vrywillich wou besteden ,
En offeren haar op mijn zo gheswinde leden.
Wat dunckt u mijn Princes , ist niet een groote eer
Die'k u ghenieten laat ? dat ick (die sulcken Heer
1530. En Ridder ben , die voor hem yder een doet beven)
V houd' en hulde voor Vorstinne van mijn leven ?
Isab. Mijn Heer , waar me beloont die deuchden u slavin ,
Die ick ben ? R. 'k Wil geen loon dan maar alleen u min.
1503. I me Vrouwe van Galissen ghebleven.
1521. I, II Deze regel ontbreekt.
1522. I, II En Engelant.
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Isab. 'k Weet niet wat minnen is. R. 't Is liefde tot malkand'ren.
1535. Isab. Die draag ick tot Zerbijn. R. Die moet ghy nu verand'ren,
En vallen doen op my , ghelijcks' op Zerbijn vil.
Isab. Daar in en ken ick niet verand'ren als ick wil.
'k Weet niet of yemant sou een ander oorsaack vinnen ,
Hoe nauw' hy't ondersocht , mijn Heer ! van 'twaar beminnen ,
1540. Als de lijckaardicheyt , die ons de ziel verweekt ,
Datse meer tot den een als tot den ander treckt ,
En die lijckaardicheyt die wort in ons gheboren.
Rod. Maar zy wort opghevoedt door 't vriendelijck bekoren
En langhen ommegang. T. Zo door bekoring , en
1545. Door ommegang , mijn Heer ! men liefde leyden ken
Van deze weer op dien , gelijck ghy wel gaat segghen ,
Hou soud' ick dan , eylaas ! mijn liefde kennen legghen
Alrede op mijn Heer , met wien ick rechte voort ,
Gheen uur verleden , noyt te voren sprack een voort P
1550. Rod. Ghy boeyt de Liefd' alleen aan u ghenegentheden ,
Die ghy te met oock most na de ghelegentheden
Aan and'ren deelen me , en doen na dat de tijdt
En sake dan , Me-vrou , daar in vereyscht en lijdt.
Siet u ghelegentheyt , en ziet den mynen an ,
1555. En gheeft u minne my , en niet u doode man.
My : want dat Vrancrijck mach vant puyck der Ridd'ren roemen ,
Dat is om mynen't wil , men hoort alleen maar noemen
d'Onsichelijcke naam van Rodomont , daar zy
Voor schricken ; en men spreeckt de Werelt deur van my
1560. Met all' eerbiedicheyt , en alle voleken vresen ,
Waar ick bekent ben , in mijn onghena te wesen :
So seer is Rodomont van yder een ontsien :
Met reen , want hy verstreckt veel meer als and're tien.
Isab. Dat ken ick oock mijn Heer , en dies ben ick niet waardich
1565. Dat ick u dienen sou ; 'k laat staan dat ick lichtvaardich
En reuckeloos mijn min sou Betten op mijn Heer.
Mijn Heer , mocht u slavin ghenieten immerm eer
So veel ghena , dat ghy haar jonden eens te spreken ,
Ick soud' u bidden , ach ! wat bidden P 'k soud' u smeken ,
1544. I Zo daar bekoring.
23
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1570. Dat ghy my , ha mijn Heer! niet verchden om mijn min ,
Nu ick van 't Wereltsche ghetrocken heb mijn sin.
Mijn Heer , 'ken hebt geen mensch', maar Gode selfs gesworen ,
Dat my na Zerbijns doodt gheen man meer sou bekoren
Tot vleyschelijcke lust. Daarom , mijn Heer , indien
1575. Ick yets by u vermach , zo wilt my toch aansien
Met een ghenadich ooch , dat ick in eerbaarheden ,
Ghelijck ick heb belooft , mijn leven mach besteden.
Mijn Heer belooft my dat , en dan zal ick u doen
Een deucht die ghy in 't minst' in my niet sout vermoen.
1580. Een deucht , Heer Ridder , daar u meer aan is gheleghen ,
Als aan mijn minne , daar de weer-ga wel verkreghen
Van duysent and're wort , die'r dat oock bet verstaan ,
Als ick , die noyt en heb met minnaars om ghegaan.
Rod. Wat is dat voor een deucht ? I. Ghy heft voor alle saken
1585. De Ridderlijcke kamp , en siet ick weet te maken
Door kruyden , dat de huydt zo taey wort als metaal ,
En niet te quetsen is met het ghewette staal.
Is dat niet beter als dus 't lichaam te bekleden
Met rustinghen , die maar belemmeren de leden?
1590. De min is wat , maar dat , ist niet van meer belang?
Rod. Wast waar ick maackte my de Werelt in mijn dwang.
Isab. 't Is waar , en wil mijn Heer my myne kuysheyt zweeren ,
'k Sal onder die beloft hem nu de kunst gaan leeren :
En of ghy twyfelde de kunst te veesen vals ,
1595. So neemt met dat u sweert de proef op desen hals ,
Die'k met het sap van 't kruyt bestrijcken zal van buyten ,
En 't swaart dat zalder van als van een ambeelt stuyten.
Rod. En 't kruyt , ist hier te landt te kryghen oock om ghelt?
Isab. Om ghelt? mijn Heer ! het wast hier roots -om op het velt.
1600. Rod. Wel aan , ick sweer het by de Machometsche wetten ,
Dat ick noch niemant van de mynen u zal letten
Aan lijf of eerbaarheyt, zo ghy my deze kunst
Kont leeren. I. Wel mijn Heer , ick danck u voor u gunst.
1578. I Mijn Heer belooft my dat ick , en
1579. III in my niet sult vermoen.
1599. III hier ront-om op.

dan
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Belieft het u dat ick de kruyden dan ga plucken ?
1605. Rod. Dat doet , God geve my de kunst wel moet ghelucken.
Volcht haar mijn dienaer , en slaat neerstich op haar acht.
En ghy Heer Doctor , die wel kendt der kruyden kracht ,
Let waar dat syse pluckt , en wat het zijn voor kruyden ,
Op dat ghy my de saack te rechte kent beduyden.
1610. Ian. Wat sou die geck , hy ken gien kruyt veur gras.
Doc. Hoe zu den hase -kop , snacket my ja toe pas ,
Dat rade ick dijn , on bruyt dan hen ad Moscovitos.
Excitat ad verserem Terdos eruca maritos.

VIERDE BEDRIIF. VIERDE TONEEL.
Ian Hen.

't Is best datje kaas koopt daar is gien bien in.
1615. 'k Mach wat gaan legghen slapen terwijl ick hier allien bin.
De accarmentsche Doctor , 't Heerschip en mijn Wijf
Dat binne wel drie beulen over me lijf.
Die besuchte Labbekack die maact me voocht as de pot te vyer moet :
Dan komt den Doctor mit sen Latijn datmen der 'thooft of sier doet.
1620. En dan wort het Heerschip Doctor, die selt mit ien eynd houts
wat verstellen :
Somma 't sinne drie quanten die mijn wel nemen te quellen ;
Benamen die meer, 'k selder haast iens van verlost worden souickhopen.
Nou wel an ick wil mijn hooft gaan legghen daar geen waghens en lopen.

VIIFDE BEDRIIF. EERSTE TONEEL.
Labbekack. Ian Hen.

Op , op Jan Hen , op , wat soume by daach dus legghen luyen.
1625. Op, op, segh ick, deuce lome bloedt. I. Nu Labbekack wat sel dit beduyen?
1610.
1611.
1615.
1617.
1621.

II , III Wat sou de geck toch doen hy ken.
II Hoe zu dou hase kop , snocket my. -- III Hoe zu du hase kop ,
III terwijl ick allien bin.
II , III over mijn lijf.
II wel nemen te qullen.

snacket.
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Lab. Dat set zo veul beduyen datje jou slapen sult laten staan.
Ian. Me kop doetme zoo sier. L. 't Best datter of is je selter niet op gaan.
Ian. By den accermenten Labbekack. L. By den Accermenten Jan Hen?
Ian. 't Is om zijn vijf sinnen te missen. Gort wijf je weet noch
niet wie dat ick ben.
1630. Lab. Ja wel waar wiljer me heen ? 'k wil hebben datje waackt.
Ian. Je kentme noch niet. L. 0 vryer , zo wel al had jcje selver emaact.
Zo mocht ickje niet beter kennen, op, op, seg ick, op, of 'twortje beurt.
Ian. Och mijn blaas die barst, men hert dat parst, me kop die scheurt.
Me pols die jaacht, me darmen ramlen, 'tkomt zoo vijf menten op me
buyck an.
1635. Lab. Ja wel ick scheur mijn reusel en maacker een huyck van.
Ian. Dat meuchje doen. L. Op seg ick , en swijchtme stil.
En wort strack ghesongt. I. Ken ick gesongt worden as ick wil ?
Ick bin by den accremente sieck. L. Ick schijt inje ghevloeck,
Hier , hier , seg ick ; laat sien wat isser sieck je hooft of de doeck ?
1640. Ick deynck datje sieckte niet veul om 't lijf het.
Ian. Hoe is ien man oock ebruyt die en quaat wijf het.
Lab. Hoe is ien wijf eplaacht die sulcken Jan Hen tot en man het,
Die-ter met eten en drincken en leech gaan alle daach op an set,
Of sen goedt vijf schelling was , en juyst ist ien daalder min.
1645. Staat op seg ick jou lijf wt , staat op , en doetme sin ,
Je bint by men zolen zo mal dat ick me van uwen 't wege schaam.
Ian. Wat praat dat Vrou-mensch en hope goets in ien naam ,
Een aar souwer drie reysen ghenoch an hebben te kallen.
Lab. Wat preutelje al ? wat kakelje al ? I. Niet met allen.
1650. Allijckwel wijf songer jocken ick bin niet wel te pas ,
Ick bevoelme niet wel , me dunckt dattet wel orber was ,
Datje de Doctoor , hier ongse miester Ergo , iens ontboot.
Lab. 'k Sou jou en Doctoor halen ? he ! ja rotte-kruyt , neen ,
neen , jen hebt gien noot.
Siet den bloedt iens legghen , wat waackt hy en ghetier.
1655. Ian. Niemant hinckter sie 'k wel van ien aar mans sier ,
Je wiltme niet ghelooven , maar ick bin allijckewel sieck.
1637. III En wort gesongt.
1642. II die suckers Jan Hen.
1643. III alle daghen op an set.
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Lab. Me dunckt dat ick half en tijdt mit jou leg en quacksalf en klieck.
Schijt Doctoren , 'k seg datte we wel jen hope ghelts in de
Aptekery versmoren.
Ian. Of jy en paarts-vel waart , ick hou veil van Doctoren.
1660. Daar is Miester Ergo die ken kijcken op ien prick ,
Of me kamer-gang dun sel wesen of dick.
Hy weet het zoo nauw , al was hy deur lune weer deur men darremen
ekropen.
Siet daar ick heb nou schier by al de Doctoren van de stadt elopen,
Maar ick vijnder niet ien zo ervaren en zo wis ,
1665. Noch zo spits-sinnich in 't bekijcken vande pis ,
As die voorschreven Doctor , siet daar ick segje dat ,
Hy het gien weer-ga in 't hiele langt, ick laat staan inde stadt,
Ick loof niet of hy het en wijl huys-vesting ehadt mime blaas.
Lab. Ist miester ergo , ist Jan hen , tis en paar , je bint bey even dwaas.
1670. Kijck en reys , asme vanden Duyvel praat is hyer gemeenlijck ontrent,
't Is ien fatsoenje , ick sach me leven glen holbolliger vent ,
Dit is ien Doctor , waar wiljer me heen ? I. Wat binje ooc ien lary.
-

VIIFDE BEDRIIF. TVVEEDE TONEEL.
Doc. En Medicina potest instantia gata Morari.
Lab. Preutel , preutel , preutel , wat schort de kaarl , is hy Broneken?
1675. Ian. Hy praat Latijn , daar moeten de Doctoren wat me proncken,
Ey roept en reys , ic sell'me pols laten voelen , en sien wat hyer of seyt.
Lab. Hey Doctor komt hier ien reys vaar , en geeftme fens bescheyt
Wat dat dense man toch let , hy lijct gesont en hy veynst hem sieck.
Ian. Ick bin niet sieck, en ooc niet gesongt, maar ic bin zo wat wieck.
1680. Doc. Intelligo , intelligo, valutudinaris prebe mani, gheeftme je hant.
Ian. Wat duncktje wijf van sucken man , het hy gien verstant?
Doc. De pols had der Hem redelijcke goet , ic wol dat y dyne urijn
had bewaart.
Ian. Wat is dat te seggen? D. Hatter dijn seyc niet vergaart?
1657. I quacksalf en en klieck.
1673. II, III potest in stantia gata.
1681. II van sulcken man.
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Ian. Ick verstaje niet. L. Pis wil hy seggen , hy praat op zijn
knoets , hoe binje dus plomp ?
1685. Die sou hy dan bekijcken in ien ouwe klomp.
Ian. Swijcht Meer. Jaa 'k heer ick hebse bewaart, ick hebme pis ehouwen.
Doc. Lang ein maal her dat ick en dan mach beschouwen.
Lab. Kenje hum van zijn luyheyt genesen ick seg dattet veul is.
Ian. Ick seg dat ien quaat wijf argher as de beul is.
1690. Hier isme pis. Wat hebje ongheschickte manieren.
Doc. Toe dan dat ick den uryne maar mach visitieren.
Mijnder zielen de kaarl is gaar kranck. I. Wat segje nou , datme
niet en schort ?
Altijt kijfje noch op-me. L. Dat doet datje altijt legt en knort ,
Altijt steenje , altijt pruylje , altijt hangtje lip.
1695. Doc. Gein wonder Tammoyselle , de kaarl het de pip.
Lab. De pip ? ick hebt me leve daghen niet ehoort
't Is best datmen hem dan ien veerijen deur sen neus boort.
Kom hier , staat stil , laat icker ien trecken wtje naars.
Ian. Oy Labbekack , oy jou Meer , slappermenten jou besete flaars.
1700. Lab. Hoe dus kleyn siert ? je bint ien man assen reus ,
Je moeter al bet an vaar , nou moet het noch deur je neus ,
Stae stil , seg ick , dan selt niet half zo sier doen.
Ian. Ey haalt en Barbier. L. Ick kant zo wel as ien barbier doen.
Ian. 0 . gans saccarliden wijf siet waarje boort.
1705. 0 bloemerhelte Labbekack je doetme sier , moort , moort , moort.
Lab. Wel wat rasen is dit? wat soume dus tieren ? wat sou dit lijcken ?
Ian. Wel hey , wel hey seg ick , wel hey , ick ken niet kijcken.
Lab. Nou moytjes me vaar , weest te vreen , so selj e bet'ren.
Ian. We mosten malkaar zo niet veul naa 't gat vet'ren.
1710. Lab. Hola, daar is theerschip. I. Ic word gesont: och tis sucken goen hals.
Hebje al kruyen epluct ? D. Ja. I. Nu sel de kunst goet zijn of vals.
1687. III dan .moth beschouwen.
1697. I V66r dezen regel staat Lab.
1700. I Labbek. ontbreekt.
1703. III haalt de Barbier.
1710. III 't is sulcken goen hals.
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VIIFDE BEDRIIF. DERDE TONEEL.
Rodomont , Schiltknaap , Ian Hen , Labbekack , Doctor ,
met noch eenighe stommen.

Rod. Om deez' tijdt s'jaars ist hier te landt noch al wat kout:
't Sa dienaar , stoockt wat op , dit telgh-rijcke wout
Dat levert houts ghenoech. Leg aan al , laat ons branden
1715. En blakeren , terwijl wy hier inde waranden
En stille wildernis , ontrent het schuwe Vee ,
Dus eensaam toeven. Sa , elck Ridder neem zijn stee.
Wel aan mijn mannen ! ghy voortreffelijcke Ridd'ren,
Die door u daden doet het trotse Vranckrijck sidd'ren ,
1720. Zijt vrolijck met u Vorst , wiens eel ghemoedt en sin
Verheucht is door de Wijn , ontsteken door de min
Van Isabella , diens gelijck ick noyt ghevonden
En heb in schoonheyt : 'k meen dat Venus haar ghesonden
Heeft op de Werelt , tot een proef , of eenich man
1725. So koudt is van natuur die onghevoelijck kan
Haar minne wederstaar , die 't alles gaat te boven.
Neen Isabella , neen , al most ick u beloven ,
Dat ick u nummermeer na deze Lijdt en sou
Meer quellen om 't ghenot van uwe liefd' , Me-vrou ,
1730. 't Is waar , ick hebt ghedaan , dan sonder eens te letter.
Datmen de minne niet verbinden mocht met wetten ,
Maar datmen de natuur , die ons een God verstreckt ,
Moet volgen allesins , waar heen datz'ons oock treckt,
So voel ick my dan door des goe natuurs behaghen ,
1735. Nu gantschelijck van mijn beloften weer ontslaghen.
Want beter breeckt-men een ghedaan belofte zot ,
Als datmen wederstaat de goe natuur en Godt ,
Wiens wetten niet en staan de menschen te versuymen.
Sa dienaar schenckme daar , laat nu de beker schuymen ,
1740. En vultse bellent tot de rand toe dat het bruyst ,
't Is nu de beste man die 't aldermeeste buyst,
En my verheughen kan met juyteren , dansen, springhen!
17] 5. II terwijl Øy hy hier in de.
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Maar wat gheluyt is dat ? daar hoor ick ljeflijck ringhen.
Hola , wat zal dit zijn ? dit is mijn lieve Bruyt.
1745. Wat zal dit toestel zijn ? wel wat of dit beduyt ?
Maar sacht. Wien sou sy toch het herte niet bekoren
Met haar ghevallicheydt ? sus , luystert eens , laat horen.

VIIFDE BEDRIIF. VIERDE TOONEEL.
Isabella. Rodomont. Schilt-knaap.

Isab. Yd'le wereltlijcke mensch , die na wensch
1750.

1755.

Soeckt gherustich lustich leven ,
In den pracht en overvloedt , die 't ghemoet
Niet dan alle quelling gheven :
Zijt met 't geen u God toe voegkt , wel vernoeght ,
Soeckt de rust zo by u selven :
Maar betracht niet met ghewelt , onder 't ghelt
V gherustheyt te bedelven.
Niemant leeft van 't overschot : maar de Godt
Die 't gheliefden u te schencken ,
Gaft u niet als eyghen goedt ; neen , ghy moet
Daar den armen me bedencken.

1760.

Och of ick dat had bedocht , en volbrocht
In mijn weeld' die niet mocht derven ,
'k Maackte dan ter Werelt niet , gheen verdriet ,
In dit mijn aanstaande sterven.

Rod. Mijn Isabella , Lief ! al u ghevallicheden
1765. Verdienen dat ghy wordt van Princen aanghebeden.
Ick zweer u dat Me-vrou dat ghy my hebt gherooft
1743. III wat gheluyt is daar?
1748. II Isab ontbreekt. — I Ydele wereltlijcke. III Ydele wereltsche mensch,
1745• III zal dees toestel zijn ?
1 7 5 8. III Gaf 't nu niet.
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Het hert wt deze borst : had ick het niet belooft
V kuys te laten , 'k Bout u wislijck niet beloven ;
Maar wt u bosem dat u vriend'lijck hertge roven.
1770. Minlijcke Vrou ! gheteelt by Venus en Jupijn ,
Segt my , mijn waarde , wat zal deze toestel zijn '1
Isab. Dit werck en ken alleen niet zijn volbrocht door kruyden,
Maar oock door anders wat , of 't sou niet veel beduyden.
't Is niet alleens , mijn Heer ! wie dat de kruyden pluyckt ,
1775. Ghepluckt ist niet alleens hoe datmense ghebruyckt.
't Is oock niet eveleens waar me men die gaat koken ,
Noch oock niet eveleens waar me men 't vyer gaat stoken :
Neen Ridder , maar men moet op alles nemen acht ,
Oft anders was het kruyt hier toe van geender kracht.
1780, Een Maget moet het zijn beneen de sesthien jaren ,
Die 't moet ontrent der Zonnen ondergang vergaren.
't Moet zijn ghekoockt , mijn Heer , in eenen aarden vat ,
Daar noyt te voren in gheweest is eenich nat.
't Moet zijn gekoockt , mijn Heer , in 'twater vande stroomen ,
1785. En luchtich op-ghezoon by hout van pop'le boomen ,
Tot dat het koockt , mijn Heer , en schuymend' over ziet ,
Of al de krachten van de kruyden waren niet :
Maar dit alzo ghedaan , en dan daar me ghewassen ,
Behoeftmen noch op staal noch op gheweer te passen ,
1790. Ghelijck mijn Heer zal sien: want 't maackt de huydt zo stijf ,
Datmen noch pansart noch geen rusting hoeft om 't lijf.
Rod. Hout op Vulcanus van meer rustinghen te smeden ,
Ghy moocht u leghe tijdt aan anders wat besteden.
In plaats dat 'tlichaam was zo moeyelijck bekleet,
1795. En zo beslommert met u ysere gheseet ,
Datmen den armen nauw na wil en konde roeren ,
Zo salmen nu zo veel te grooter sweerden voeren ,
Daar me men onweerstandelijck ten strijdt zal trecken ,
Nu , nu de taye huydt een harnas zal verstrecken.
1800. Mijn Isabella , 'k sweer dat ick u voor u loon
Zal setten op het hooft de vrye Fransche Kroon.
1768. III u wisselijck niet beloven
1769. II, III Maar uyt u boesem dat.
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Wel aan dan Rodomont. Mijn mannen 't was niet wonder
Dat ick my , eer niet lang , de Werelt brachte t'onder.
Isab. Voor wis : het water koockt , 't heeft nu zijn volle kracht.
1805. Mijn Heer , men moet voor al hier op wel nemen acht ,
Datmen dit nat wel dicht besluyt in aarde kruycken ,
En datmen 't alle maants ten minst eens moet gebruycken ,
En betten 't lichaam van het hooft af na-beneen ,
Voorseker blyven dan onquetsbaar all' de leen.
1810. Ziet daar , mijn Heer ick zal my met het nat bestrijcken ,
En dan zal deze proef aan Isabella blijcken ,
Aan niemant anders , op dat ghy Heer Ridder wis
En seker daar in gaat dat dit de waarheyt is.
Nu ben ick vaardich , en mijn neck is oock van buyten
1815. Staal hart , zo dat u zweert weerom te rug zal stuyten,
Hoe sterrick dat ghy slaat. Mijn kunst en is niet vals.
Ziet daar beproeft het vry op deze blancke hals.
Zerbijn ! Zerbijn ! Zerbijn ! R. Helaas ! ick ben bedroghen.
Helaas ! ha Rodomont ! ha blixem scheurt mijn ooghen
1820. Toch wt den kop. Jupijn komt kneust my 't beckeneel :
Komt onder-aarts ghedrocht en dompelt my gheheel
In Lethees drabb'ge poel , en doet my zo vergheten
Dat ick dus reuckeloos dit hooft heb afghesmeten.
Dit hooft , ha Rodomont ! dat daar legt als een klomp,
1825. En hier het lichaam als een maxelose romp.
Wat hebt ghy Rodomont door dronckenschap bedreven?
Waarom en breng ick oock my selver niet om 't leven ,
En offere my op de kuysche Vrouwe weer?
Schi. Bedaart mijn Heer , bedaart. R. Bedaren ? nimmermeer.
1830. Neen , Rodomont en kan zo lang hy blijft in 't leven
De schand' vergeten niet dus sinneloos bedreven.
Ha , soete zieltje dat zo vriendelijcke keeckt
wt deze oogen. Ha ! ha lippen ! lippen spreeckt ,
Of rept ten minsten eens. Ha Rodomont ! lichtvaardich,
1835. Wtzinnich zijt ghy , haar t'aanschouwen gantsch onwaardich
Ha dienaars ! dienaars deckt de Vrou voor mijn gesicht.
,

1822. II In Lethes drabb'ge poel. — III In Lethis drabb'ge poel.
1832. I Ha , zo soeten zieltje.
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Ha Rodomont ! gaat heen ! en schuwt het held're licht
Der Sonnen. Ha ! gaat heen versteeckt u inde kuylen
Vol nare duysternis , daar moocht ghy u verschuylen ,
1840. En wroegend' eyndigen u daghen in ghetreur ,
Die 'k wou dat snelder als ghedachten gingen deur.
Helaas ! ach Isabel ! van alle kuysche Vrouwen
Het waartste voorbeeldt , ick zal hier ter steed u bouwen
Een graffenis , ick zweert , zo prachtich en zo groot
1845. Als noyt Princesse noch ghebouwt is na haar doot.
Ken ick u schoone lijf gheen ziele weder gheven ,
V heuchenis ken ick in eeuwicheyt doen leven
In de ghedachten der nakomelinghen al ,
Daar Isabella met veel meerder eeren zal
1850. Noch worden opgehaalt als .wel de kuyst' van Romen ,
Die'r selfs , de schandt te wraack , het leven heeft benomen.
Wel aan dan Rodomont gheeft deze 't leven weer ,
Dat ghy haar gheven kunt : dat is de grootste eer ,
Die ghy zijt schuldich aan die Vrouw' insonderlinghe.
1855. Bout haar begraeffenis , doet de Poeten singhen
Haar onbesmette lof met held're vaarsen wt.
Hola , hoe Rodomont ! Wat hoor ick voor gheluyt?
Helaas ! wat zal dit zijn ? een yselijcke donder ,
Schijnt 't aardtrijcks opperste te willen stolpen onder.
1860. Schrickt niet mijn mannen van dit wonder datter beurt,
De Wolcken went'len om , den blauwen Hemel scheurt ,
En stiert van boven af de lieffelijcke boden ,
Om Isabella te vereenen met de Goden.
Wat beurter Goden? Goon! o wonder noyt ghesien.

VIIFDE BEDRIIF. VIIFDE TONEEL.
Rey van Hemel lieden.
-

1865. De dinghen Rodomont die ghy nu siet gheschien
Zijn godd'lijck. Wijckt ter zy , wijokt , seg ick , met al d'uwen ,
1843. III Het zwaarste voorbeeld.
1851. III Die'r self , de schandt.
1855. II , III haar begraffenis.
1856. I held're yaarsen wt.
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Die door haar godloosheyt de ware Godheyt schuwen.
Ick koom van boven af beneden op der aardt ,
Om Isabella op te nemen , die te waardt
1870. Is om te rotten in een graf dat ghy doen houwen
wt Marber steenen wilt , by Gode zal ick bouwen
Haar onvergancklijckheydt , daar zy zal rusten met
De sal'ghe zielen kuys , en Maachden onbesmet.
Onkuysche dronckaart wech , ghy moet van hier vertrecken,
1875. En deysend' rugge-waarts u schand'lijck aansicht decken ,
Beschaamt voor dese glans. Gaat heen verlaat de plaats
Daar ghy zo reuck'loos hebt bedreven zo veel quaats.
Gaat ongheloovich mensch , gaat heen en stopt u ooren ,
Want ghy niet waardich zijt der Engh'len sang te hooren ,
1880. Veel minder noch de plaats t'aanschouwen daar sy legt.
Gaat heen dijn is de vloeck , de seg'ning haar bereyt :
En voort-aan sullen u oock alle maachden haten.
Rod. Ick ga , dan nimmermeer zal ick de plaats verlaten ,
Dat zweer ick Isabel , maar hier doen bouwen een
1885. Begravenisse van de beste Marber steen ,
Ronts-om verciert met alle Ridderlijcke schilden ,
Schoon of icker mijn kroon en selfs Argier aan spilden.

VIIFDE BEDRIIF. SESTE TONEEL.

Rey van Hemel- lieden.

1890.

Vorstinne der kuyscheden
V komen wy ten Hemel opwaarts halen ;
V vyerighe ghebeden
Doen ons dus inde Wolcken neder-dalen.
Om u o Vrouw',
Kuysch en ghetrou ,

1867. II haar godlosheyt de.
1873. I , II De salighe zielen kuys.
1876. II , III voor dese giants.
1881. III Gaat heen uw is de vloeck.
1889. II ten Hemel opwaats halen.
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1895.

1900.

1905.

1910.

1915.

1920.

1925.

Te voeren in de wooning ,
Die God bereyde
V en uw' Zerbijn beyde
Tot beloning.
Waar vindt men ws ghelijcke
In liefd' , in trouw' , in maat , in Godes vresen ,
In hoop , die ghy doet blijcken
Door u gheloof en u kloeckmoedich wesen :
Want ghy ontsiet
V leven niet ;
Maar eerder koost ghy 't sterven ,
Als dat ghy wonde ,
Maar een der seven oude
Deuchden derven.
Wel aan , wel aan ghetrouwe ,
Daar voor sult ghy den Hemel nu bewoonen:
Daar voor sult ghy , o Vrouwe !
Van Gode weer ontfanghen al de kroonen
Van ware deucht ,
Daar me ghy meucht
Ten Hemel in gaan streven ,
En statich brallen :
God heeft een wel-ghevallen
In u leven.
V leven God behaachden
En daarom zal 't in eeuwicheyt oock blyven
't Voorbeeldt van alle maachden ,
En 't voorbeeldt oock van eerelijcke wyven :
Die trou en kuys
Haar man en huys
Voorstaan in swaricheden :
Die sullen poghen
V seden , watse moghen ,
Na te treden.

366

Rey van Hemel-lieden.
Op Isabella , op , ghy die zo trouw' volherde
In kuysheyt , doen ghy van oneer bestreden werde
1930. Met list en met gheweldt. Op Isabella , op.
Rijst op , beklimt met my des Hemels hooghe top ,
Die ghy besitten sult voor een zo goeden gave.
Zerbijn ! de sware sarck die went'le vanden grave.
Zerbijn ! rijst op Zerbijn ! en met deez' reye zweeft
1935. Ten Hemel op. Zerbijn en Isabella leeft.
Leeft met u beyden nu by Gode' in eeuwicheden.
Leeft ghy vereende twee , voormaals van lijf en leden.
Leeft nu , mengt ziel in ziel , raaackt van twee zielen een.
Komt hier gheseghent paar ghy sult met mijn betreen
1940. De Kristalynen vloer van 's hemels gulden salen ,
Die 't de Almogentheyt ghelieft heeft te vermalen
Met 't levendighe goudt , daar rey by reye springt,
Daar saal'ghe ziel by ziel den lof zijns Scheppers singt.
Daar vreucht op vreuchde wort in eeuwicheyt bedreven :
1945. Verlaat de droeve aard', en komt daar vrolijck leven.
Verheucht u Hemel en verwelkomt deze Bruyt ,
En galmt haar groote lof met held're keelen uyt.

VIIFDE BEDRIIF. SEVENDE TONEEL.
Zerbiin. Isabella. Hemel-lieden.
De Werelt daar wy maar als vreemdelinghen swurven ,
Mijn Lief! hoe salich zijn wy die nu afghesturven?
1950. Mijn Isabella ! Lief! ziet hier volmaackte wensch.
Wech aartsche leven , wech ! o God ! hoe mach de mensch
Het Wereltsch' ongemack zo reuck'loos toch verkiesen ,
Dat zy dit leven , voor dat leven , nood' verliesen ?
Daar 't nochtans van u ware Godheyt is voorseyt ,
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1955. Dat dit den vromen is van eeuwicheyt bereyt
Die vast ghelooven , en met nederighe zielen
Voor uwe Godheyt groot ootmoedelijcken knielen.
De nederighe mensch die zo volhart in deucht ,
Gheeft ghy te loon deez' onverbreydelijcke vreucht ,
1960. Daar na de salighen zo goddelijck verlanghen.
In dat u Rijck , o God ! daar worden wy ontfanghen
Met allerleye vreucht van 's Hemels burghery ,
Daar worden wy op nieuw' ghekoppelt zy aan zy ,
En zo verbonden in den Echte met ons beyden ,
1965. Dat nimmermeer de doodt ons wederom zal scheyden.
Wech aartsche leven , wech , u lust is schijn van lust :
Hier isset inder daadt : hier is daar lust en rust
Duurt eeuwich , noch en wort niet vande tijdt versleten.
Hier ist daar wy des Werelts jammeren vergheten.
1970. Danck zy de goede God , die ons na zo veel drucks ,
Ghenadelijck verghelt met dies te meerder lucks.
Danck zy de goede God die ons gheeft voor belooning
Den Hemel tot een onverganckelijke wooning.
Rey van Hemel- lieden.

1975.

1980.

1985.

Verlaat den tijdt en plaats daar in
Dus onghebonden
Heerschen de sonden.
Als haat , bedroch , en vuyle min ,
De winst oneerlijck ,
De wraack, die deerlijck
Het quaat met quaat beloont ,
In gramme toren.
Maar Isabella die betoont ,
Dat haar de snoo ghewoont
Niet kan bekoren.

Wel aan , wel aan ghy Hemel-lien,

1967. III Hier is 't in der daadt.
1969. III Hier is 'et daar wy.
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1990.

1995.

2000.

2005.

Komt de twee vromen
Verwellekomen.
Wel aan , wel aan , komt haar aanbien
Het Hemelrijcke ,
Komt al ghelijcke
Ghy Hemel-lieden goedt
Met uwe snaren ,
En lieffelijcke sang te moet ,
Deez' twee goe-lieven loet ,
Die opwaarts varen.
Die opwaarts varen na den troon
Der kuysche zielen ,
Die noyt vervielen
In hoererye vuyl , oft schoon
De lust haar terghden ,
En dwang 't haar verghden.
Neen , zy weerstonden het ,
En zijn ghebleven
In Goddelijcke vreez' en wet
Van 't suyv're . houlijcks bet
Gheheel haar leven.

2010.

2015.

Drijft op , drijft op , vaart metter woon
Ten Hemel binnen ,
Daar u beminnen
De zalighen , die u de kroon
Der onbesmetten
Op sullen setten.
Drijft op , drijft op met my ,
Ghy sult betreden
De lieffelijcke zalen bly ,
Met 's hemels Burghery
In eeuwicheden.

1999. I , II In hoerrye vuyl.
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Wel koom gheseghende hier inde guide salen
Des wyden Hemels , daar zo vriendelijck onthalen
2020. Der Eng'len reyen u met sang en met ghespeel ,
Besit deez' saal'ge plaats voor u verdiende deel.
2019. II daar zo vrindelijck onthalen.
II, III Onderaan staat het woord Eynde.

In 't Laar 1618 is dit Spel ghespeelt op den huyse tot Muyden in de groote zaal,
tot onthaal van zijn Excell. Prince van Orangen.

24
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In I staat ten slotte nog het volgende :
Dese fauten aldus te beteren.
Fol. 3. regel 13 staat , mylen mylen , leest mylen. Idem, inde 24 regel staat dach
leest prach. Fol. 24 , regel 27 staat, lief ick haar , leest lief laat ick haar. Fol. 48
leste regel staat , stervens j euchts , leest uwer jeuchts. Fol. 64 , reghel 11 staat ,
heldre paarsen Øt , leest heldre vaarsen Øt.

Onder deze verbeteringen staat in I een prentje, voorstellende eene lelie, van
doornen omgeven, met het omschrift:

Ghelijck een lelie onder de doornen , So is mijn vriendinne onder de Dochteren. Cant.

T' AMSTERDAM ,
BY NICOLAES BIESTKENS, INDE LELIE ONDER DE DOORNEN. 1619.

2.2.

POLYXENA.
TREUR-SPEL.

De eerste uitgave (I) van de Polyxena verscheen in 1619 te Amsterdam
bij Willem Jansz. Cloppenburch. In 1630 zag een herdruk (II) het licht
bij Abraham de Wees , die in 1644 ook den „vierden" druk uitgaf (III).
Of de Polyxena in 1630 voor de tweede of voor de derde maal de
wereld werd ingezonden , is mij niet bekend. Het mocht mij niet gelukken
nog andere uitgaven dan de drie genoemde op te sporen.
De druk van 1619 is gepagineerd van 1 tot 85. Op bl. 72 volgt
echter een blad , waarboven aan den eenen kant geen cijfer en aan de
ommezijde het cijfer 82 staat. In werkelijkheid bevat I dus (behalve het
voorwerk) slechts 77 bladzijden.
Uit het exempl. van III , dat zich bevindt in de Bibliotheek te Leiden,
ontbreken vier bladzijden (vers 1298-1433).
De uitgaven I en III zijn in 4° , II is in 8°.
De Polyxena werd in de Duitsche Academie vertoond (zie het titelblad
van I en II) en later , o. a. in 1644 1 ), ook in den Schouwburg.
Jonckbloet wees er reeds op , dat Seneca's Troades Coster bij het
dichten der Polyxena „stellig voor den geest stonden" `).
') Vgl. C. N. Wybrands , Het Amsterdamsche Tooneel 1617-1772 , bl. 258.
Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde , I , 465.

2)

S. COSTERS

POLYXENA.
TREURSPEL.

Vertoont in de Nederduytsche Academie.

Over.al.Thvys.

t'AMSTERDAM ,
Voor V Villem Iansz. Cloppenburch , Boeckverkooper aande Beurs, inde vergulde Chroniick. 1619.

Varianten. II Onder het woord „Academie" staat een prentje, dat den Mensch, vergezeld door Geloof, Liefde en Hoop voorstelt en het opschrift draagt :
SIC ITVR AD ASTRA

ruin'=
T

De uitgave verscheen „t'Amstelredam," en was „Gedruckt by Abraham de Wees ,
Boeckverkooper op de Vygedam int Nieuwe Testament , 1630".
III Onder het woord „Treurspel" staat :
„De vierde Druck door den Autheur oversien ende verbetert." Een prentje stelt het
ombrengen van Polyxena voor. Daaronder leest men : „Gedruckt voor Abraham de
Wees, Boeckverkooper op den Middel-Dam , in 't Nieuwe Testament. 1644".
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overgeblevenen vvt Troyen (hoevvel 't haar niet dan een al te svvaren
plaach vvas) sulcks noch als een gheluck vvan-gunnet hadde. Waar over
hy (geen vverelts middel siende , om 't Griecksche leger te bevvegen
tot het vermoorden van de bedroefde Princes , eensdeels om dat het een
gevangen vvas , die men na kriigs gevvoonte (die na den eersten aanval
vvat bedaart , en spaart die , die hy in ziin onghebonden raserny niet
en verscheurt) ghemeenliicken behoedt : anderdeels om dat het een vrouvve
vvas , die altiidt in sulcken geval verschoont behoorde te vvorden) ghebruyckt een versierde Godsdienst tot een deckmantel van ziin bitterheyt ,
en bootst een molick van een Achilles die hy 't volck bedriechelick doet
verschynen , als komende door kracht der verstoorde Goden , om 't bloet
van Polyxena tot vvraack te eyschen van ziin doot. Het Griecksche leger,
dat desen helt , meer als yemant , besint hadde , heeft gevvillich door
liefd' , die 't den sone Thetis droech , door schiin van godsdienst bedrogen
ziinde , Polyxenam genomen , en haar op 't graf van Achilles geslachtet.
Na dat de heylige Eenvoudicheyt , (laat ick veel liever seggen het botte
volck , dat toch niet anders en doet , dan dat het op de schaduvve van
ziin God , oft afgod leyt en staar-ooght) den goden , (als die vvel ghesvvoren soude hebben) desen aanghenamen dienst met den bloede van
Polyxena ghedaan hadde , vergunden Agamemnon de moeder dat zijt
doode lichaam van haar onnosel dochterken naar haar mochte nemen.
Hecuba , de leden van haar aan stucken gesneden kint in 't bloet gevventelt
vindende , karmt , en stuurt haar maachden aan strant om vvater te halen ,
daarmese 'tgheronnen slibberich bloedt van haar kindts sneeu vvitte leden
af-spoelen mochte. Dan laas ! de Troyaansche vrouvven haar kruycken
vullende , sien den verschen vermoorden Polydoor (dies schaduvve sich
ziin moeder nu al verscheyden malen geopenbaart hadde) van de stortende
Zeebaren te lande gedreven vvorde , dien sy de droeve Coningin (nu
alreede met drucks ghenoech beladen , en op haar doode Polyxena als
ademloos verslaghen lach) in plaats van vvater , met jammerliick ghevveen ,
noch op den hoop komen brenghen.
De mistroostighe Princes , door alle dese onvervvachte svvaricheden
als vvtsinnich vvordende , begheeft haar , (toch haar vvraackgiericheyt
veynsende) na den Coning Polymnestor , (die , alsose lichteliick vvt het
voorspoken konde ramen , godlooseliick desen moort (door gulsighe
giericheyt daar toe gedreven ziinde) aan haar onnosel soontjen ghedaan
Reg. 9 v. b. II ghebruycke. -- III gebruyckte.
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hadde ,) en scheurt hem tot vvedervvraack , door hulp van haar verstoorde sleep van vrouvven , de oogen vvt de kop. Op vvelck gerucht,
de vervloeckte dienaars des ongeluckigen Conings aankomende , vinden
de dode romp haars recht ghestraften Vorstes , vvaar over sy vveder
met hout , steenen , en sulcx alsse by de vvech vonden , de Coninginne
van Troyen doot sloeghen.
Over al t'huys.

S. COSTER.
(Op de volgende bladzijde staat in I het wapen der Academie met het Omschrift:
FERVET. OPVS , REDOLENTQVE. THYMO. FRAGRANTIA. MELLA. 1617;
en het onderschrift:
YVER).

PERSONAGIEN VAN 'T SPEL.

Andromache.
Astianax.
Hecvba.
Polyxena.
Polydorvs.
Polymnestor.
Agamemnon.
Vlysses.
Pyrrhvs.
Mantis.
Ibis.
Traciers.
Rey van
Griecken.
Troyanen.
II. De lijst der Personen staat vóór den » Inhoudt". Tegenover deze lijst staat dezelfde
afbeelding van Polyxena's dood , welke in III op het titelblad te vinden is. Onder
het prentje staan hier de volgende regels :
V Vie Tyrannie haet , wie vroom is en rechtschapen ,
Aenschout den moort lust van de blinde Griecsche P apen ,
Die 't Vollick leeren , dat Gods gramschap wort gheboet
Door 't gruw'lic storten van onnosel Maechde bloet.

EERSTE BEDRIIF. EERSTE TONEEL.

Andromache. Astianax.
Mijn Hector ! die toch zo gheluckich waar gheweest
Als ghy , als ghy , die daar u lichaam en u gheest
Voor Troyens vrydom hebt gheoffert , och ! zo souden
De Griecken smadich ons voor gheen slavinnen houden.
5. Mijn Hector ! Hector ! 'k heb verborghen in u graf
V soontjen en het mijns , op dat de wreede straf
Hy niet ghevoele van de woedende Achyven.
Astianax ! mijn kint ! Ast. Mijn Moeder ! zal ick blyven
Hier by mijn Vader? And. Och ! hoe roert my mijn gemoet.
10. Mijn kint , mijn soontjen , stil ! stil toch , wat dat ghy doet
En rept noch roert u niet , op dat u niet en doden
De boose Griecken. De medogentheyt der Goden
Waar isse ? las ! al dooi , al wech , al voort.
Daar zijn de Griecken , kint, stil ! spreeckt nu niet een voort.

15.0 Goon ! wat sullen wy ellendighe beginnen ?

EERSTE BEDRIIF. TVVEEDE TONEEL.
Rey der Griecken. Hecvba. Polyxena. Andro.
Voort , voort , en siet niet om ghewesen Coninginnen.
Daar staat Andromache, gaat haalt haar, bindt haar aan
De sleep der vrouwen , en gaat daar dan niet van daan.
In III ontbreekt de verdeeling in tooneelen.
6. I wreede ffraf.
13. III laas! al doot.
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Hecv. Onsalighe gheslacht , staatloose Conings kind'ren ,
20. Die 'k waande dat de ramp des werelts niet mocht hind'ren ,
Dan laas ! hoe los heb ick op eyghen macht ghebout ?
En al mijn luck in Coninglijcke staat vertrout?
Vertrout , Gaat heen vertrout de trotse onwinlijckheden
Der Hoven , als het schijnt , die ned'rich aangebeden
25. Van vleyers worden , die zo lang de voorspoet duurt ,
Duurt oock haar liefd' en trouw'. Maar als de Vorst besuurt
De plaghen van 't gheluck , niet een van die hem minden
In voorspoet, isser dan in teghenspoet te vinden.
Vertrout dan 't wanck'le luck. Vertrout dan sulck een orient ,
30. Die niet wt liefd' u , maar om baat sich selven dient.
Verwaande grooten trots , die op uw' eyghen machten
Puft 't aarts en 't goddelijck , waar zijn toch uw' ghedachten?
Waar zijn uw' sinnen toch ? waar is u reedlijckheyt ?
Waar is toch u verstandt , dat ghy dus wort verleyt
35. Van homoet onbetoomt wt het besteck van reden ,
Die 't u zo klaarlijck seyt , dat die , die ghy zijt heden ,
De selfde niet en zijt op morghen ? Wat zijn wy ?
Niet grooten , niet met al : want spieghelt u aan my ,
En aan mijn Troyen daar 't zo korts med' is verloopen :
40. Op gist'ren stondet hooch , nu leyt het daar aan hoopen
Van asch en puyn ter neer : en dat ick gist'ren was ,
Dat ben ick nu niet meer. Nauw'lijck een handt vol as
Soud' ick van dese plaats , die my komt , moghen draghen ,
Oft ick soudt eerst den Grieck , mijn vyant , moeten vraghen.
45. Hoe kent verloopen ? laas ! vertrout dan 't dart'le luck ,
Dat dien dan helpt om hooch , dien helpt het weer ten druck
Op morghen onversiens. Rampsalighe Vorstinnen ,
Mijn kind'ren , kind'ren ! laas ! wat sullen wy beginnen
Wy dochters ! die van eeuw' tot eeuwicheden vry
50. Gheboren zijn? en worden nu de slaverny
Ghemaackt heel eyghen, die ons wt dit Rijck met schanden
Vervoeren sal ten toon in vreemde verre Landen.
Polyxena mijn kindt , Cassandra ware maacht ,
Dien selfs Apollo heeft om hare min ghevraacht ,
23. II, III de trots' onwinlijckheden.
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55. Wat zijt ghy Troysche toch eylacy nu gheworden ?
And. Voetveghen moeder van den homoedt , die wy porden
En dreven selver aan tot 't wterste bederf.
Hecv. Wy zijn slavinnen , en van 't Coninglijcke erf
Zijn al mijn kind'ren en kindts-kinderen versteken.
60. Poly. Mijn moeder wat kan ons toch waarders nu ghebreken
Als vergenoeging , en gherustheyt in de staat
Van teghenwoordich ? An. In schijn noch inder daat
Niet waarders , ick bekent : dan wie ken verghenoeghen
Zo wel aan teghenspoet , nu 't zo de Goden voeghen ,
65. Als aan het weelge luck , als aan de trotse pracht ,
Als aan der volck'ren dwang en Coninglijcke macht
Vol alle weelicheyts ? die voor den dach van morghen ,
Al stondt het ongheval voor deur, gheen mensch doet sorghen,
Die toch gansch achteloos , staar-oogend' op 't gheluck ,
70. Denckt na geen swaricheyt voor hy is inden druck
Door eyghen reuck'loosheyt ellendelijck vervallen ,
Ghelijck wy zijn van groot gheworden niet met allen.
Och of het Troysche huys gheworden was tot niet.
Veel arger isset , want wy 't eyndt van dit verdriet
75. Noch niet en sien. He. 0 Goon wat sullen wy beginnen?
Daar zijn de Griecken.

EERSTE BEDR11F. DERDE TONEEL.
Vlisses. Andromache.
Leyt 't ghevanghen volck na binnen.
De kind'ren Priami , zijn vrouw' met al haar sleep
Vaartse terstont aan boort , want daatlijck koom ick 'tscheep
80. Met al de Griecken. Hout, toef wat , dat ick beschouwe ,
Of hier 't ghetal al is van de ghevanghen vrouwen ,
En kinderen. Ick mis , dunckt my , Astianax.
61. I , II , III vernoeging.
66. II, III dwang een Coninglijcke.
79. II , III koom ick scheep.
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Leyt dese voort. Dat ghy Andromache my stracx
Den over-bleven soon van Hector , 'k meen u jonghen ,
85. Weer brengt te voorschijn. An. Ick en weet hem niet. Vl. Ghedwonghen
Zal ick 't doen weten u. An. Doen weten ? nummermeer
Vlysses sult ghy my tot 't geen ick niet begeer
Door driegen dwingen. Neen. Vl. V niet door driegen dwingen ?
And. Neen , ghy Vlysses niet , door geenderleye dinghen.
90. Vlys. Welck' overmoedicheyt. Wie meent ghy dat ghy zijt ?
And. Andromache. De vrouw van Hector in zijn tijt.
Een dapper oorlooghs man , de kloeckste der Troyanen ,
Die my , zijn vrouwe , plach in 't leven te vermanen ,
Dat ick tot geender tijt sou buyghen voor een Grieck.
95. Ick ben de vrouw' dies helts , die manlijck met den pieck
De Griecken rugghewaarts deed' deysen van de wallen.
Of Hector leefden noch , wat waart ghy ? niet met allen.
En nu Astianax dien hadt ghy , wat wast dan ?
Vlys. 'k Soud' met hem leven als Achilles met u man.
100. And. De strijt is wel verdeelt : Achilles om te hind'ren
Mijn Hector , mannen doen. Nu kind'ren tegen kind'ren.
Vlysses met verlof , uw' tytelen van eer
Gheset ter zy , wat zijt ghy als een jonghen meer?
Ghy doon mijn lieve soon ? dat sult ghy niet beginnen.
105. Of ghy sult dese vrouw' , my seg ick , eerst verwinnen.
Vl. Ghy zijt verwonnen nu, onnodich is die strijt.
Waar toe dus moedich noch? An. Zo moedich u ter spijt.
Vlysses bet is waar , dat , daar 't is te verrechten
Met kaack'len , daar zijt ghy een man, maar daar 't met vechten
110. En herticheyt te doen is , die u toch ontbreekt ,
Men weet wel wat een man Vlysses daar verstreckt.
Achilles wapenen die Ajax toebehoorden ,
Die wondt ghy , maar waar meed ? met wercken of met woorden ?
Met woorden. Vl. Met der daat. An. Met woorden. Als een wijf
115. Schickt u Vlysses oock den pansart om het lijf.
Bequaam zijt ghy om met den gulden helm te proncken ,
Maar om te stryden niet. Vl. Andromache is droncken.
And. Neen , droncken ben ick niet. Vl. Wtsinnich dan en dol.
And. Oock niet Vlysses. Maar mijn moedt tot boven vol ,
120. Barst wt. Vl. 't Is al te veel. And. Te veel? Ick spreeck de waarheyt.
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Vlys. Gy schelt, en 'tpast u niet. A. 't Past, of 't past niet, geen swaarheyt.
Ghy doon mijn lieve soon ? Vl. Eens vrouwen vuylen mont
En acht ick niet , veel min haar laster onghegront
Deert yemant aan zijn eer ; noch my u schemper spreken.
125. Vat haar. An. Vat haar ? V. Ja vat. A. Ghy bloei. V. Waar is versteken,
Segt datelijck , u soon ? An. Indien stijfsinnicheyt ,
En moederlijcke liefd' oyt sonder onderscheyt
Te samen zijn ghemengt gheweest in moeders harsen,
Zo zijnse daar. Dat ghy Vlysses soeckt te parsen,
130. Door drieghen en door dwang , wt my , dat ick u sou
Mijn soontjen wysen. Neen. Van leest ben ick een vrou.
Maar die my meent te zijn kleynhertich als de vrouwen ,
Die ken my niet. Hoort hier , dit moet ghy my vertrouwen ,
Dat ick in 't vrouwe lijf een mannelijck ghemoedt
135. Bebolwerckt hou wel vast , zo dat ick niet een voet
Voor al de Griecken , 'k laat Vlysses staan , wil wijcken.
Vlys. Ick sal 't besoecken. An. Wel mijn moedicheyt sal blijcken.
Vlys. Krijghs-luyden breeckt het al van boven wt den top
Tot inden grondt , vernielt en delft de graven op ,
140. Laat self de dooden niet in d'onder-aardsche huysen
Berusten , ruckt haar wt haar akelighe kluysen ,
En werpt de rompen op tot aas van 't wilt ghediert.
And. Gby die der groote Goden Kercken niet gheviert
En hebt , maar die verdelght , sult , denck ick , oock wel durven ,
145. Na uw' manhafticheyt , de graven der versturven
Bestormen. Zo wel aan , aanschout ghy dit , o Goon !
Zo Griecken , zo , bevecht de weereloose doon.
Vlysses ! och , laat af! laat af! en laat berusten
Mijn Hector in zijn graf. Wat mach u bloedt-dorst lusten ?

EERSTE BDRIIF. VIERDE TONEEL.
Astianax. Andromache. Vlysses.

150. Moeder. An. Angstval'ge kint. 0 Goon verhoort mijn klacht.
Vlys. Hier is de jonghen. A. Och wat sult ghy doen. V. 't Geslacht
133. I moet ghy Øy.
136. I, II, III Voor al Griecken.
143. I, II, III Ghy der groote.
25
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Van Hector door zijn doodt nu t'eenemaal wtroeyen.
Ast. Mijn moeder ! A. Och ! sal u zijn kintscheyt dan niet moeyen?
Vi. In 't minste niet. En dat om dat hy is de soon
155. Van Hector en van u. Siet daar ick sal hem doon ,
Op dat door dit gheslacht , wt hem en u ghesproten ,
Der Griecken bloedt tot wraack niet weder word' vergoten.
Daar is u jonghen. An. Goon. Vl. Wat Goon ? Gaat leyt haar voort
Gheketent binnen. An. Wraack ! V. Ja wraack ! Vaart nu aan boort,
160. De Griecken moghen nu van Troyen haar met eeren
Verwinnaars roemen , en wel sorg'loos t'huys-waarts keeren.

EERSTE BEDR11F. V11FDE TONEEL.
Polymnestor.
Ghemeenlijck ist gherucht veel wackerder te voet ,
Wat ong'lucks brieven draacht , alst immers anders doet
Wanneer 't van 't bly gheluck wort vrolijck afghevaardicht.
165. Want 't heeft in Troyæ krijgh hem neghen jaar ontwaardicht ,
Om ons de tijng zo rasch te brenghen van 't gheluck ,
En voordeel vande stadt , als nadeels droeve druck ,
Daar van 't volck mompelt , eer 't noch niet en is gheboren.
Noyt schieden Troya leet, men wist 't hier van te voren.
170. Of immers wistmen 't juyst op 't uur wanneer 't gheschach.
Daarom verschrickt my seer dit droevighe ghewach ,
Dat ick onseker hoor van Troyæ sware wallen :
En is het seker , dan is Ilion ghevallen :
De bitse Griecken zijn dan meesters van het landt ,
175. En Pargama dat staat in hooghen lichten brandt.
Al Priami gheslacht dat leyt , en is ghestrompelt
Noch over Paris roof, ist waar dat 't volck hier mompelt.
'k Loof niet dan al te waar : want den Troyaanschen helt
Heeft, sorgh'loos voor den val , zijn soon hier niet bestelt :
180. Maar als hy hem benaut in Troyen heeft ghevonden ,
Heeft hy zijn jongsten soon my met zijn ghelt ghesonden
In goe bewaring ; om , oft moochlijck noch gheviel
162. II Ghemeenelijck ist.
163. I Want ong'lucks.
175. II dat stat in.
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Dat Griecken Troyen wan , hy dan noch yet belie!
Om 't Conings huys te voen en d'oorlooch te vervatten.
185. Neen , zo niet Troya , neen , dat ick der. Griecken pratten,
En pruylen , om de deucht u soon in noot ghedaan ,
Nu soud' om uwent wil met nadeel op my laan.
In 't minste niet , ey neen , 'k en moey my met geen saken
Die my niet roeren , noch 'k en wil mijn landt niet maken
190. Tot wapen kamer van een wtghedreven Heer,
Wiens hulp en vrientschap ick nu lichtelijck ontbeer.
Ontbeer met voordeel , want soo 'k Troysche volck sou willen
Hanthaven , soud' ick licht onnut het myne spillen.
Ghewisselijck onnut , wat schaai of baat het my,
195. Of Agamemnon is mijn naghebuur of sy ?
't Is wyselijck in rust te leven met zijn buuren,
Dan sot ist buuren plaach wt buur-Beft te besuuren.
De Hemel mint de kloeckst' , met recht dat ickse min
Die d'Hemel heft , soo 'k maar mijn saken wel versin.
200. Ick min de Griecken dan , die 'k noyt te voren haten ,
Noch mindens' als ghebuur om datse veerder Baten.
'k Verander van geen sin , maar Aselfde wil ick , dat
Ick wilden , eer de Grieck was meester vande stadt ;
Dat's vrede met haar die my 't naaste zijn gheleghen
205. Door Hemel hulp , en zo gheniet ick oock haar seghen ;
Dat's ick besit mijn lant gheluckich in mijn tijt ,
Noch waacht om vrients wil niet aan d'wtkomst van de strijt.
Luckighe Phrigen die dus langh' in vrede saters ,
Meer door vernuft , als door veel ysere soldaten ,
210. Wiens winnen , voor de winst , wort deerelijck beweent ,
Om dat haar solding is een treurighe ghemeent
Met de verwoesting van de groote rijcke landen ,
Die droevich vallen in een vreemde Conings handen :
En dick bestaat haar val in 's Princen kreg'lich hart ,
215. Door geert tot twist gheport; daar in 't hem zo verwart,
Zo dat de tissen zijn niet dan door 't swaart t'ontwarren
195. II Of Agomemnon.
197. III uit buurf-lieft.
216. II door 't Swart.
2 5*
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't Welck haat en nijt ontscheet , die 'r blind'lings laten sarren
Van graghe Princen , die voetst'ren zijn van twist ,
Om 't worst'lend' Rijck , haar gayng , te sluycken eermen 't gist ,
220. En boeyen dan zijn proy beyd' handen en de voeten.
Al wat de Prins misdoet moet 't volck onschuldich boeten ,
Dat oorlooghs last en pijn in armoed' dan besuurt
Na dat de bloeghe moort den Prins te lange duurt :
Want liefd' slist in 't ghemeen door armoed' 't godloos kryghen ,
225. En als de kryghers beyd' vermoeyt naa 'r asem hyghen ,
Dan dwingt de noot tot deucht met d'aldergrootste schaut
En 't volck leeft neering-loos in een veroorlooght landt :
Dan luckt het noch ten best , sy blyven onverwonnen :
Maar zo de minste van zijn meerder wort verslonnen ,
230. Dan moet hy buygen , en verdraghen winnaars juck ,
Dat 's smaat , verachting , en voort alderleye druck.
't Is niet ghenoech dat 't Boet en tijttelijcke gaven
Den winnaar zijn tot buyt : maar 't worden voort zijn slaven ,
Die 't al verderflijck swaart niet dooden op die plaats ,
235. Waar me de winnaar pronckt tot grooting zijnes staats ;
Verkooptse dan daar na aan ander barsche menschen ,
In wiens ghebiedt se dick 't onsalich sterven wensclien.
Haar landen maackt hy woest , tot wildernis en duyn ,
Haar kostelijck ghebouw niet dan tot asch en puyn.
240. Daar door hy d'homoet van d'onvruchtbaar ploech doet dryven
Op dat niet een steen op den and're soude blyven.
Hoe salich is dan 'tlandt dat sulcke plaghen schout ,
En daar de wyse Prins de rijcke vrede bout?
Zo doe 'k mijn self tot rust , en nut mijns ondersater ,
245. Die 'k nu noch inder eeuw gheen moeyten na wil laten ,
Met haar 'tghewette staal te gorden op het lijf,
Maar geven 'er in handt een tackjen van olijf ,
Om 't wreev'lich volck door liefd' tot vrede te beweghen ,
Dat ,haar noch moogh'lijck te bevechten is gheneghen :
250. Want ned'richeyt versacht het kursele ghemoet,
Daar d'opgheblasentheyt staach weer benyders broet :
217. II , III nyt onscheet , die 'r.
244. II , III nut der ondersaten.
251..11, III staach meer benyders,

389
Waar voor het eeuwich wil mijn heylsaam luck verhoeden.
Dan lijck-wel , Troyen , hoe ! ten is maar wt vermoeden
Dat 't volck dijn ong'luck hier zo droeffelijcken waant.
255. Om dat haar sucht tot u 't medogent hert vermaant ,
En vraacht hoe 't Boude zijn , alst mogelijck eens misluckten ,
En 't trotse Griecken heyr u t'een'maal onder-druckten ?
Hoe soudet anders ? laas ! haar deert de val van haar ,
Daar byse leefden vreech zo menich hondert' jaar.
260. Dan toch de waan bedriecht , men waant wt godloos gissen ,
En 't grondich meenich ken somwylen noch wel missen.
Daarom mijn dienaar gaat haalt die my sterck voorseyt,
Wt goddelijck ghester alle ghelegentheyt
Van Troyæ swaar beleg , en oft oock is in handen
265. Der snood' Achiven , die 't verwoesten en verbranden.
Want is het warachtich , dan wast al over tijt
Voor my , te bet'ren 'tgheen ick Griecken deed' ter spijt.
'k En deed 't haar niet tot spijt , dan 'tsoud' zo moeten hieten ,
Waarom ick vreese dat ick weerom soud' ghenieten
270. Haar wraack tot weder-loon: zo veerse niet haar hant
Wt-reyckten na mijn kroon , en 't licht verwinlijck lant,
(Vervolghende de winst) met gheen ghewelt bestreden ,
En dat verwoestede ghelijckse Troya deden.
Bestelt de bootschap , ick verwacht hem inde saai.

EERSTE BEDRIIF. SESTE TONEEL.

Polydoor.
275. 'k En weet niet wat my roert , noch waar op dat ick smaal.
Wat schrickt my , dat ick nu drie slapeloose nachten
Zo moeyelijcke sleet ? en laat my gansch verkrachten.
'k Weet niet van wat het is , noch waar van daan het komt,
Dat zo mijns Princen moet benevelt en vermomt ,
280. Dat die mijn fiere gheest zo boers begint te suffen ,
Daarse noch angst noch vrees te voren kond' verbluffen:
Wat isser inde wech ? wat suft ghy Polidoor ?
266. II, III Want is 't waarachtich, dan wast oock al over tyt.
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En die niet valsch , Godin , tot uwen voordeel sprack ?
Dat was om dat hy sach wat u noch schoons ghebrack :
320. Hy gaft oock Pallas niet , maar Venus , die Goddinne.
De Goden die de deucht , na Goden aart , beminnen ,
Die liefden Paris dies , dan ghy blijft even straf ,
Om dat mijn broeder 't lot de sachte Venus gaf ;
Ghelijck hem van Jupijn op Ida wiert gheboden
325. Door Mayæ soon misschien , de wack're bood' der Goden.
Heylighe Venus ! vrou , voetsterse vande jeucht ,
Betoont toch eenmaal wat ghy godelijcks vermeucht.
Omhelst den blixem met u blancke poesel armen ,
En maackt toch dat de Goon haar onsers toch erbarmen.
330. Streelt haar ghemoet , met u zo lodderlijck ghesicht ,
En bidt haar dat mijn ziel van sorghe wort verlicht,
Met d'oorsaack van de sorch te wissen wt mijn sirenen.
Dat's , stuurt de Griecken t'huys voor datse Troya winnen.
Recht is het dat ick u gunstighe Venus smeeck ,
335. Die Troyen zo bemint , om Paris , en dat bleeck ,
Want ghy Goddinne self 'tghevecht voor Troya scheyden ,
Doen Menelaus , en u Paris met haar beyden
Zo moedich kampten , om de wech ghevoerde Bruyt ,
Daar ons dit swaar beleg en moorden noch komt uyt,
340. Zo dat ick my , eylaas ! van elck een vind' verlaten.

EERSTE BEDRIIF. SEVENDE TONEEL.
Ibis. Polydorvs. Rey van Traciers.

Wat mach toch Polidoor dus eensaam hier gaan praten ?
Wat gaat hy dutten toch , en waarom of hy sucht ?
Of weet hy , denck ick , al het droevighe gherucht ,
Dat hier van Troya loopt , en hoe 't is overwonnen?
3 45. Dat al voorseyt wierd' eer sy d'oorlooch oyt begonnen.
Onsal'ghe Polidoor , had u de Griecksche strijt,
Me door de doodt van noch meer quellinghen bevrijt ,
Zo waardy luckich , noch behoefden niet te swerven
Wt 't Vaderlandt , noch hier als balling niet te sterven.
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Daar 't machtich Troyen niet , met zo veel kloecker helden ,
385. Op kond' bestaan , noch na zijn rechte waarde ghelden.
Maar Troya leyt ter neer met al 't Troyaansch ghebouw'.
Waar is mijn Moeder dan , de Pargamasche Vrouw' ?
In handen vrees ick van de wreede Griecksche Prinsen.
En hebbense dan niet de wrake die sy wiesen?
390. Mijns Vaders , Broeders doodt? De Troysche Coningin
Bespottelijck ghemaackt den Grieck tot een slavin?
Ey jase , vrees ick , en die vreese doet my suchten.
Ibis Wat weet ghy 't Polydoor ? Wt ydele gheruchten
Van 't klappich volck gestroyt , ten is misschien geen noot ,
395. Want 't minste waar wort in elcks leughe mont vergroot.
En Poly door 't sy waer ; zo sweer ick u , de Griecken
In eeuw te volghen na met dese stale wiecken.
Neen , neen , bedroefde Prins de saack en lijdt geen last.
Bedaart , en draacht u dan gelijck 't den Prince past.
400. Laat 't smokende gherucht op 't Conings hert niet heften ,
Dat niet beweghen moet , of self de slach al treften.
't Eel teughelt zijn ghemoet , 't set niet te grooten druck
In tegenspoet , noch 'tis niet dertel in 't gheluck :
Doet oock zo , jonghe Vorst , dan salmen aen u sporen
405. Hecubæ soon te zijn, in Conings echt gheboren.
Vergheeft het my , mijn Prins , dat ick zo tot u spreeck.
De trotse deucht troost meer alst slappe vrouw-ghesmeeck.
Deez' moedicht het ghemoet , dat soeckt de moet te blussen ,
En met een kintsch geween meent soet in 't slaap te sussen.
410. Verbeyt hier binnen dan een wtkomst van u saack ,
Daar ick by d'eelien u wil leyden tot vermaack.
Pol. Ick ken my niet bequaam om by de edellieden
My te vervoeghen. Maar ick voel het my ghebieden
Van de beleeftheyt , dat ick daar in de ghewoont
415. Moet volgen , toch , mijn Heer , ick bid ghy my verschoont ,
Zoo 'k my niet wel en hadt , vermits my de ghedachten
Zijn op ghetogen. Ib. Nu mijn Heer , sy staan en wachten
Na niemant dan na u. Ick ley hier by u in
De Troysche Prins. Rey T. Dat 's wel na onse sin.
407. II , III meer als slappe.
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420. Mijn Heer wy staan ghereedt om ons wat te vermaken
Met dansen , om alzo wat door den dach te raken.
Ons schiede groote eer , zo veer mijn Heer behaacht
Onse gheselschap. Po. Hoe ? wat is toch dat ghe vraacht ?
Me-Vrouw en soud' my niet 't gheselschap welbehagen
425. Van edel-lieden trots ? men hoort my dan te jaghen
Alleen niet wt deez' saai , maar wt het landt met een.
Mijn Heer en zijt ter toch niet qualijck in te vreen ,
Dat ick deez' ed'le maacht , u Juffrouw , u onthouwe,
En val haar moeyelijck. Mijn Heer siet daar u Vrouwe.
430. lek bid mijn Heer by dans' , ghelijck hy toch gedaan
Soud' hebben. Ick sal hier met Ibis sitten gaan ,
En nemen veel gheneuchts in de ghevallicheden ,
't Aanschouwen van Me-vrou , zo wel ghemaackt van leden.
Re. T. Indien 't mijn Heer alzo behaacht , wy willen dan ,
435. V ten ghevalle strack het dansen veerden an.
Mijn Heeren nu wel aan , begint om tijt te winnen.
Vat aan mijn Heeren , nu , de speel-lieden beginnen.

TVVEEDE BEDRIIF. EERSTE TONEEL.
Ibis. Rey van Traciers. Polydoor.

Warwaart de banghe mensch sich ongheluckich keert,
Vervolcht hem droefheyt , die zijn swaricheyt vermeert.
440. Rampsal'ghe Polidoor , ken self het vriend'lijck lachen
Van zo veel vrouwen u een lachjen niet af-prachen?
Heeft dan de sorgh en vrees zo 't vrolijck hert beklemt,
Dat snaar-ghespel noch sang u 't suchten niet benemt?
De Goden laten my veel liever daad'lijck sterven ,
445. Als zo te leven : maar sulck leven kenmen derven
Wanneer-men wil ; want als een mannelijck ghewelt
Sich teghen ydel waan en quaad' ghedachten stelt ,
Kan sulcken kinder vrees (ghebaart wt wanckel gissen)
Niet hechten op den mensch , ten waar een quaad' ghewissen
423. I, II, III dat ghevraacht?
442. I, III 't vrouwl j ck hert.

395
450. Van binnen woelden , en gheweldich overviel
Met ware doodt-vrees , een te lang vervloeckten ziel.
Maar kindsche Copings soon , noch jong en onbedurven ,
G'en hebt door wil noch Baat der Goden haat verwurven.
Onnodich , onghegront is dan dit swaar ghesucht ,
455. Terwijl 't lichtvaardich seyt het ydele gherucht.
't Is waar, wanneer de Son ons s' avonts brengt de doncker ,
Dat wy dan sien in 't West een yselijck ghefloncker,
En flickerende vlam omtrent daar Troyen leyt.
Dan immers weet ghy wel wat daar van is voorseyt ,
460. En wat de sanghers hier te lande daar van singhen :
Of acht ghy 't segghen niet dan yd'le beuselinghen?
Pol. Haar segghen anders niet dan beuselinghen groot.
Re. T. Mijn Heer de saack en heeft misschien geen groote noot.
Pol. Waarschijnlijckheyt brengt my daar van wel beter tyding.
465. Re. T. Ick hoop ghy sult eer lang hier hooren met verblijding ,
Heel anders wat. Mijn Heer zijt maar zo lang te vreen.
Poly. Hoe soud' ick konnen , ach ! te vreden zijn ? ey neen !
Ick laat u vrolijck hier, en ga mijn tijt besteden
Met treurich dencken in de droeve eensaamheden.

TVVEEDE BEDR11F. TVVEEDE TONEEL.
Ibis. Rey van Traciers.

470. Ibis. Hoe welse 't licht in 't West ten besten legghen uyt ,
Gheloof ick nochtans vast dat 't anders wat beduyt.
Be. T. 't Gherucht gheloof ick oock veel beter als het segghen
Van haar , die Gods gheheng lang van te voor uyt-legghen.
Ibis. 'k Gheloof sy raant te met lichtvaardich by gheval,
475. Dan weten van de saack te voren niet met al.
Re. T. Siet daar de Meester , en de kloeckste van haar allen ,
Die weet het na de sin van 't volck seer wel te kallen.
Ibis. Die komt gheloof ick om de Coning van het landt
Te segghen of den Griek oock Ilion verbrandt ,
480. Want 's Conings dienaar draacht zijn kruysen , bogen , boecken ,
Daar me'y de waarheyt noch sal inden hemel soecken.
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Re T. Siet daar de Coning oock bekommert inde saack ,
En soeckt de waarheyt wt een leughenaars ghekaack ,
Die waant te weten de verburghentheyt der Goden.

TVVEEDE BEDRIIF. DERDE TONEEL.
Mantis. Polymnestor.
485. Vermits de Coning , my , zijn dienaar heeft ontboden,
Heb ick met groot ontsich "te komen my verstout.
Siet hier u dienaar , Prins , die de gheboden hout
Des wyse Conings , daar wy vreedich onder leven ,
En wien den Hemel heeft dit luckich landt ghegheven.
490. Wat is de wil? wat is 't begeeren van • mijn Heer ?
Poly. Staat op en doet het gheen ick van u dan begeer.
Terwijl 't bedroeft gherucht ons brengt de leyde maren
Van Troyen , wild' ick wel de waarheyt weten garen ,
Of 't oock , ghelijckinen seyt , is in den Grieck zijn dwang,
495. Die 't nu beleghert heeft wel neghen jaren lang.
Man. Terwijl de groote Vorst wt my begeert te weten
Des oorlooghs wtkomst door den Hemel af te meten ,
Daar in ick zo veel jaar met moeyten heb ghewrocht ,
En heb mijn groot verstandt tot op die trap ghebrocht
500. Dat ick voor-segghen kan wt 't loopera vande starren,
Al wat ick wil , hoe seerse door den ander warren ,
Zoo wil ick , en ick moet, ghehoorsaam doen 't ghebodt
Mijns Princens , ons gestelt tot over-hooft , van Godt.
Machtighe Coning , als God sich wat lijcks ging wenschen ,
505. Greep hy vyer , water , lucht en aard' , en bootsten menschen
Veel schoonder van ghestalt als by noyt schepsel schiep ,
Steyl op ten Hemel waarts , daar meest 't gedierte liep
Op poten , 't hooft om laach , na d'aarde toe gheboghen ,
Daar maar den mensch alleen wendt met vernuft zijn oghen
510. Na 't Godlijck gulden huys , noch ken geen ander hooft
Als 't eeuw der eeuwen , dat by steets met reden looft ,
494. I Of oock.

397
Daar 't slavich Vee niet doet dan redeloos na gapen :
En zijn den heerschen mensch tot alle dienst gheschapen.
En in den mensch alleen , dat godelijcke dier ,
515. Smeulen de voncken van het goddelijcke vier;
Dies al te waardich om zijn leden wt te lienen
Tot beesten dienst , dan zijn slechs om den aar te dienen ;
Waarom hy maar alleen heeft recht en slincker handt ,
Sucht tot malkander , en een redelijck verstandt ,
520. Dat wt zijn harsens stijcht tot boven by de Goden ,
En brengt van daar 't geen tot wel-leven is van noden.
De mensch begrijpt alleen dat d'Hemel , zo goet gheefs ,
De werelt niet en geeft ontydich , noch vergeefs ,
Maar tydich , en tot dienst , en leert ons daar of kennen
525. 't Natuurelijck gebruyck , hoewel haar veel gewennen ,
Door misbruycks qua gewoont (den goe natuur ter spijt)
Tot s' Hemels onkun', dat in 't lustichst' van haar tijt ,
Wanneerse nochtans meest en wackerst' mosten wercken ,
Om op het recht ghebruyck der dinghen wel te mercken.
530. En dat heb ick gedaan in 't rijpste van mijn jeucht,
En pluckten doen de vrucht die 'k and'ren deel met vreucht.
Ghelijck het bilek en recht is dat ick sulcke gaven ,
Niet by mijn eyghen self houd' vruchteloos begraven ,
Maar mildelijck daar van mijn even menschen schaf.
535. Zo ras den grooten Grieck voor Troyen sich begaf ,
Voorseyd' ick , vreghe Prins , dat doe de Griecken waren
Voor Troyen winneloos in neghen eerste jaren.
't Voorsegghen wierd' belacht , men hield' my doe voor sot :
Maar nu , nu 't thiende jaar haast wt is , voor een God.
540. En , alderwyste Prins , de droeve leyder maren ,
Die voor twee daghen nu van Troyen hier al waren ,
Heb ick ghestroyt : om dat ick Mars met Venus sach
Heel wt zijn spoor verdwaelt , dat meer na 't Oosten lach :
Want hy Diana doe (streeck houwent) moste volghen.
545. Maar door 't beleyt van den lichtvaardigh en obolghen
Zo wackeren Marcuur (die nu met Venus waar
Bestierder, voocht, en Heer van dit gheheele jaar)
534. III Maar middeljjck daar van.
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Brack al der Goden rey , sy liepen sonder reghel :
Saturnus out en grijs , weerbastich en zo kreghel ,
550. Die ginckten , en Jupijn die sach benaut en bars :
Venus omhelsden geyl den wrevelighen Mars ,
En deed' de vuyle wil van desen ruwen grovert ;
En in dien ooghenblick wierd' Ilion verovert.
Dat 's nu de derde dach dat in een uur de list
555. Verwan , daar op 't ghewelt had neghen jaar verguist.
Zo Godlijck is de mensch dat hy dit ken begrypen
Wt 's hemels loop , zo 'y maar zijn harsenen wil slypen
Op arbeyts slijp-steen , en 't vernuft met drachten wet ,
In plaats van dat hy 't leyt op 's loonre luyers bet.
560. En 't ghene dat ick nu gheseyt heb dat sal blijcken
Zelf aan der Griecken komst , die vast de seylen strijcken ,
Alzo sy met haar vloot hier legghen onder landt ,
Om 't matte volck wat te ververschen aande strandt.

TVVEEDE BEDRIIF. VIERDE TONEEL.
Polimnestor.
Vertreckt. 'k Geloof met angst , haar lant-gang doet my eresen,
565. Want 's achten my een vrient van Priamus te wesen ,
Om dat ick hier zijn soon zo weelich heb ghevoet ,
En hem zo veylich veur de Griecksche straf verhoet.
Was Polidorus mee gheweest in Troyæ wallen ,
Doen 't vande Griecken wierd' zo listich overvallen ,
570. En had hem daar ghedoodt haar overwinnend' swaart ,
Zoo'n had hy my nu niet met sorgh en angst beswaart
Voor al der Griecken haat , die 'k hier door ken behalen.
Want Agamemnon sal voorseker op mijn smalen ,
Die velt-heer is van 't heyr , en Menelai broer ,
575. Echte ghetroude man van Helena , en voer
550. II , III Die hinckten en.
553. II in dien onghenblick.
569. II Doon 't vande.
575. II , III van Halena.
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Met Paris wt het landt , als hys' haar mail ontschaackten ,
Zo dats' hem oock het hooft van 't Griecksche Leger maackten ,
Om de gheroofde vrouw' zijns broeders door het staal
Te gaan herhalen met de Griecken altemaal:
580. Die niet ghesint zijn om haar Legher op te breken
Voor dat zijt aan de lest van Troyæ vrienden wreken.
Wat middel dan om my te vryen vande wraack ,
Alzoo 'k door Polydoor een vrient schijn van haar saack ?
En schijn daarom mijn Rijck seer sorchelijck te waghen ,
585. Terwijl de korte tijdt gheen wtstel mach verdraghen.
Wech met het wtstel dan , en raatslaacht op de voet
Wat ghy u dan tot soen de Griecken daatlijck doet.
De swaricheyt is groot , of schijntse groot te wesen
In 't hert des suffen mensch ? dat licht het schat doet vresen
590. Van 't lichaam dat het noch om wijt noch zijt en siet ?
Voorseker ja. Want mijn kleynhertich hert verbiet
My trotse buuren gunst met voordeel te verwerven.
Hoe Polimnestor , wat ? wildy dan willens derven
De rust , ghemack , en vre van al u goe ghemeent ,
595. Die Troyæ val beweent ? dan weet niet watse weent :
't Beweent de misval van de schadelijcke buuren ,
Wiens lasten 't neghen jaar in d'oorloch most besuuren ,
Door 't trecken gins en weer van 't tochtich garnesoen ,
Dat na de krijchs ghewoont toch niet dan quaat ken doen :
600. En daar van zijn wy vry , is Troya maar ghewonnen ,
En voor de rest heb ick een goeden raat versonnen ,
Daar mee 'k seer lichtlijck vel de doodelijcke pieck ,
En haat , die my nu draacht misschien de groote Grieck.
De selfde die my doet voor 't Griecksche legher vresen ,
605. De selfde moet my weer als een versoender wesen.
Dat's Polydorus , dien de Hemel nu verlaat ,
En om zijn Vaders huys van elck een nu ghehaat.
Wel aan verloren mensch die beters niet ken erven
Als 't endt van u verdriet , door 't onverwachte sterven.
610. Wel aan dan Polydoor , u doodt is in deez' schee ,
600. II daar van zy wy vry.
602. I , II seer lichl;jck,
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my dit
dit zo
zominedich
minedichdee
dee?
630. Dat Polymnestor
Polymnestor my
?
dienaars sinckt
sinckt het
het lijf
lijf in
in 't'tdiepste
diepste van
van de
de Zee.
Zee.
Polim. Rasch .dienaars
Polio Verhindert
Goon!! door
door hemels
hemelsmededoghen.
mededoghen.
Verhindert het,
het , o0 Goon
Poli.
Po lim. Verhinderen?
in gheen
gheenhemelsche
hemelschevermoghen.
vermoghen.
Polim.
Verhinderen? 't't is
is in
Polio Een godloos
godloos mensch
mensch dat
dat tercht
tercht door
door wangheloof
wangheloof zijn
zijn Godt,
Godt I
Poli.
635. En schijn
schijn mint
mint slechs
slechs zijn
zijn vrient
vrient om
om eyghen
eyghen selfs
selfs ghenot.
ghenot.

616. III Polydor.
Polydor.
624.
Wat macht onsalich.
624. I,
I , II Wat
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TVVEEDE BEDRIIF. SESTE TONEEL.
Vlysses.
Rasch Zuyde Winden baant nu d' heuvelighe duynen ,
En slecht het mulle zandt , en blaast de dorre kruynen
Ter daalwaarts in , en kneet 't stof door het seckich gras ,
Dat pas zijn rosse tip steeckt wt de gore plas.
640. Maackt teffens lijck en vast de strompel losse weghen ,
Om dat haar d' hemel gunt 't Griecks heylsaam heyr te dreghen ,
Dat Agamemnon nu volcht met een trotse sleep ,
Op dese vlacke strant , en wil van daar weer 't scheep ,
Om veylich over Zee na 't weelich Rijck te varen
645. Met d' overwinners , die thien moeyelijcke jaren
Vrucht'loos versleten voor de Pargamasche vest ,
Dan brakense door list en hemel gunst ten lest.
Gunstighe Juno ! lof, Princesse vande Goden ,
Voortstuuster van 't gheluck , het volck dat u gheboden
650. Ghehoorsaam hout , en voor u Godlijck wesen knielt,
Bewaardy luckich , als ghy 't wreev'lich volck vernielt.
De schollepende Zee met zijn verbolghen baren
Heeft voort onstuymich weer de Griecken willen sparen :
Want eer de Noorde wint sich mengde met de Zee ,
655. Dreef hy d' Achifse Vorst op dese luwe ree ,
Daar hy 't bestant van weer mach sorgeloos verwachten ,
En dese vloot met dit lants vette voer bevrachten.
Sorghdraghende Jupijn ! • hoe dat hy 't schickt 'tis goet.
Dat langsaam gaat , gaat wel , haast is altijt gheen spoet.
660. Toe dienaars wilt u stracks elck in zijn orde setten ,
De rammelende trom , en greyende trompetten
Bootschappen daar de komst van u volmaackte heer.
Bloem-rijcke velt-goddin bewijst hem waardich eer,
En wilt u cierlijck hooft met ruyckend' lofje toyen ,
665. En dan u bloemkens op de dorre weghen stroyen.
Krijt Agamemmons eer , dartele Satyrs grof,
Want 't mondighe gherucht snorckt self zijn eyghen lof.
645. II thien moeyelyck jaren.
653. II , III Heeft voor onstuymich.
26
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TVVEEDE BEDRIIF. SEVENDE TONEEL.
Agamemnon met alle de Griecksche Princen.
De Goden die de sond' noyt lieten onghestraft ,
De Goden die de deucht noyt onbeloont en lieten ,
670. Betoonen aan weer syd' haar goddelijcke kraft ;
Sy straffen Troyen , en de Griecken die ghenieten
Het hemel-heylich loon voor onbesmette deucht ,
Voor al 't onschuldich bloedt onnosel wtghegoten ,
Voor al de moeyten die de win-hoop haar met vreucht
675. Deed' neghen jaren doen voor Troyen onverdroten :
Dies wert haar arbeyt nu met Goden min versacht ,
Die 'r mild'lijck gheven de verwinning diese wenschen.
Den hemel segent staach 't vreedsamighe gheslacht.
Den hemel dempt altoos de wreevelighe menschen.
680. Den hemel weygert noyt het goede dat hem schort.
Den hemel wacht een wijl , dan sal 't niet eeuwich drag hen
Dat moeylijck overlast den seghe deucht verkort :
Maar zeyndt op 't onghesienst' bederffelijcke plaghen ,
Als hongherighe twist , en tweespalck in dat landt ,
685. Arch achterdocht , om van zijn Princen te vermoeden
Al 't gheen dat niet en is ; als heymelijck verstant ,
Met 't volck dat 't sondich Rijck soeckt rechtlijck te verwoeden :
Waar wt dan spruyt de nijt met vrienschaps kleedt vermomt ,
Die d'eyghen liefde queeckt , en maackt het zo ten lesten
690. Dat 't voordeel van 't ghemeen heel in vergeet'lheyt komt ,
Als dan wat elck dan doet , doet elck zijn self ten besten :
Gunst druckt de waardicheyt , de deucht en eer is veyl.
Om ghelt dan is de val van 't twistich volck voorhanden.
Maar 's Princen eendracht baart der ondersaten heyl ,
695. En maackt onwinnelijck licht winnelijcke landen.
En dat is 't salichst' dat wy vande groote Goon
Ontfanghen hebben , alst voor Troyen is ghebleken ,
Want had de vyandt min en eendracht kunnen doon ,
En onderlengen trouw der Griecken konnen breken ,
700. Zo waart den Grieck voor Grieck onmogelijck geweest
In eeuw den stereken steyn van Pargama te winnen,
692. I die deucht
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Die noyt het dreyghen van een kloecken heeft ghevreest ,
Also die stadt gheen een alleen en kond' ontginnen.
Maar doe de wijsheyt ons riedt , al der Griecken macht
705. Te smelten in een klomp , en die niet weer te scheyden
Voor dat de stadt en 't landt heel t' onder waar ghebracht ,
Doe mocht het Troysche volck wel droeffelijck verbeyden
Na sulcken swaar beleg , een al te wissen val :
Zo veer de Griecken maar in d'oorloch duuren wouden ,
710. Ghelijckse willich de'en , en niet een van haar al
Wierder meynedich , maar eer deed' beloften houden ,
En zijn ten lesten na veel moeytens met de spiets ,
Verwinners , door de macht der goede Goon , geworden ,
Van 't volck daar van haar is gheschiet zo veel verdriets ,
715. Van 't volck dat haar tot een gherechtich oorlooch porden ;
Dies looft de milde Goon der Griecken danckbaar hart.
Moedich' Achiven (die met my ghetrocken waren
Ten oorloogh , na dat ons dit Troyen had ghetart)
Na zo veel arbeyts lust , na volle neghen jaren
720. Viel Troyen , doen de Goon haar overlast verdroot :
Daar leyt het nu , en al haar homoet is ghevallen,
En Priami gheslacht is meestendeel al sloot.
Der Griecken win-hant brack de stercke Troysche wallen ,
Der Griecken wraack quam op 't ontsalighe gheslacht,
725. Dat Menelai Vrouw zo dieffelijcke schaackten.
De dart'le Paris heeft self Troy ten val ghebracht ,
En niet de Griecken , dier ten ooreloogh toe maackten ,
Om Helena (die 'r van den oord'laar was ontrooft)
Weer om te rocken wt de klem van Troyes handen.
730. Hiplende Salij : vlecht de populier om 't hooft,
En slachtet Mars zijn beest , en wilt hem offer branden
Om dat hy noch ten lest ons toeviel , daar hy scheen ,
Zo t'eenemaal de zyd' van Pargama te draghen.
Lof-sanghers looft dien God met singende ghebeen ,
735. Om dat zijn sneghe swaart heeft 't godloos volck verslaghen,
Dat hy ontscheden op de Griecken int begin ,
En jont haar nu dat sy ghevanckelijck vervoeren
710. I II, III (Veen,
711. II , III maar d'eer deed'.
,
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Huys Priami , en self de Troysche Coningin.
Opsienders van het heyr (eer dat de trommels roeren ,
740. En de trompetten gaan , en roepen 't volck aan boort)
Voorsiet de schepen met behoeften van wel leven ,
En met al 't geen' dat tot de Zeevaart toebehoort
Eer dat wy ons van dit lijftochtich landt begheven
Weer op 't beweechlijck wach van een zo schralen Zee :
745. Daarom zo neemt meer als ghemeene noodruft mee.

TVVEEDE BEDRIIF. ACHTSTE TONEEL.
Vlysses. Rey van Griecsche krijghs-luyden. Mantis.
Spoeyt u en volcht de Vorst , en segt dien man daar voor ,
In 't langhe kleedt , dat ick hem spreken moet , in 't oor
Ghy luystert het hem in , dat niemant het en mercke
Der ommestanderen , 'k heb met hem wat in 't wercke
750. Te stellen , daar toe gheen bequamer in dit landt
Ghevonden worden mach van aansien : om 't verstapt
Ben ick zo seer niet als om 't schijnsel wel verleghen.
R. v. G. Ick ga mijn Heer. V. Wel aan bestelt dit wel te deghen.
Ghy mannen die de last des Vorstes hebt verstaan ,
755. Die door de Gods-dienst wordt yv'rich ghedreven aan ,
Om danckbaarlijck den God des oorlooghs offerhanden
Op 't blakend' Outaar na de wijs' van 't landt te branden ,
Bereyt u te ghelijck , om met een recht ghemoet
Dien Gode met zijn hulp ootmoedelijck te voet
760. Te vallen. En voorsiet de schepen , eer 't wort later ,
Met al dat noodich is , besonder met varsch water.
Gaat heen voldoet u last , en hout u byder handt ,
Verdwaalt niet landtswaarts in , maar blijft hier dicht aan strandt
741. II met behooften van.
745. II, III Rey van Griecxsche Chrysluyden.
754. II Ghy mannen die last.
756. I, II des ooreloogs offerhanden.
758. II Bereyt u ghelyck.
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En slaat wel neerstich acht op schepen en op sloepen.
765. R. v. G. Ziet hier mijn Heer. M. Mijn Heer. V. Dat ic u heb doen roepen ,
Eerwaarde man , by my , dat is op dat ick mocht
wt u de staat des lants verstaan , alzo my docht
Naa 't wterlijcke schijn en opslach van uw oghen ,
Dat my zo wel beviel , dat ick hier gheen soud' moghen
770. Bekomen die daar bet in is bedreven ; want
Wt u aansienlijckheyt blinckt een seer licht verstant.
De soon van Priamus (de jonghste van zijn kind'ren)
'k Meen Polydorus , die (op dat hem niet soud' hind'ren
Het straf en streng beleg voor Troyen) wierd' bestelt
775. Hier in bewaring met een groote som van geit ,
Om buyten alle noot by desen Vorst te leven,
Ghelijck 't hem luckt : want hy maar over is ghebleven
Van mannelijcker oort in Priami gheslacht :
Wat Øaackt de jongeling ? M. Mijn Heer de derde nacht
780. Van nu af, sagen wy in 't Westen , mits de doncker
Begon te vallen , een seer yselijck ghefloncker ,
Dat lange duurden , zo dat 't volck hier van dit landt
Begon te mompelen dat Troyen stondt aan brandt ,
Ghelijck alst was , toch hier wist niemant sekerheyden
785. Van deze saack als ick , die 't vastelijck voorseyden
't Is Troyen , en de Grieck is door de milde Goon
Nu meester vande stadt. Hier op wierd' ick ontboon
By Polymnestor , die de soon had in bewaring
Van Priamus , mijn Heer , deez' wilde mijn verklaring
790. Op deze brandt. Ick deed 't , en hy nam mijn vermaan ,
Ghelijck 't een wijs man past , voor volle waarheyt aan.
En hy , seer wel bedacht , oordeelden 't tijt te wesen ,
Te trachten na de gunst der Griecken , en te vresen
Haar vyantschap , die 'y nu al op hem hadde , door
795. 't Herberghen van den jong' en kintschen Polidoor,
Die ghy , mijn Heer , meent dat noch over is ghebleven.
764. II, III Deze regel ontbreekt.
765. II Ziet hier. M. Myn Heer.
782. I, II Dat lang duurden.
789. II wilde my verklaring.
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Dan neen hy , Polydoor en is niet meer in 't leven ,
De Vorst heeft selfs hem met zijn eyghen bandt ghedoot.
Vlys. Gedoot? en is dat waar? M. Jaa 't Heer. V. Zoo 'n isser dan geen noot
800. Voor Polymnestor. 'k Heb met u wat te besteken ,
Om mijn door uw' persoon noch dapperder te wreken
Aan al 't Troyaansch' geslacht. Polyxena die moet
Haar leven off'ren op in plaats van rammen bloet ,
En dat in deser voegh' ('k sweert u by eeden heylich
805. 'k Salt u beloonen) hoort. Laat sien , ist hier oock veylich
Dit t'openbaren ? Komt , vertreckt hier wat aan sy.
Man. Ben ick u noodich Heer , ghebruyckt u dienaar vry.
Vlys. 'k Wil onder trouw' en Bedt mijn aanslach u ontdecken.
De gheest most ghy my van Achilles eens verstrecken.
810. Man. Wanneer mijn Heer ? en waar ? V. Nu datelijck , en hier.
Zijt mijn ghetrouw dat ick mijn sake wel bestier,
0 gheestelijcke man ! door u moet ick dit wercken ,
En zo bedecktelijck dat niemant het sal mercken ,
Of willen nlercken , die schoon al wat looser zijn.
815. Dus heb ick het bedocht , dat ghy hier in den schijn
Wilt van Achilles u seer schrick'lijck openbaren.
Als of de geest hier selfs dies oorlooghs helts quam waren ,
Niet wel ghenoeghende aan 't schielijcke vertreck
Der Griecken. Dat ick u de oorsaack wel ontdeck
820. Van deze saack. 't Is dit : ick ben heel in 't vermoeden ,
Wt t'samen steken van de hoofden , dat hier broeden
Huw'lijcken , tusschen een der Troyscher Dochteren , met
Der Grieckscher Vorsten een : en dat most zijn belet ,
Of 't Troysche oorloogh is noch nauwelijcks begonnen ,
825. 'k Laat staan dat Troyen nu soud' wesen overwonnen.
Man. 't Bestaan is sorghelijck , het schijnt my vol ghevaars.
Vlys. Niet eens. Het yv'rich volck dat meent al God en waars ,
Wanneer het onder schijn van Godsdienst wort bedroghen.
Man. aMaar alst een wijs man merci ? V. Wacht u dat die de loghen
830. Ontdecaken sal , o neen , daar is te veel aan vast :
Want by soud' worden van de geest'lijckheyt belast ,
808. I u t'ontdecken.
824. II , III 't Troysche oorlogh.
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Ghevloeckt , ghescholden voor een Ketter , 't sou niet missen ,
Zoo ghy 't grover maackten , 't grauw' dat soumer wel op hissen.
Daar dwingtmen die luy me. M. Dat weet ic wel. Ic maack ,
835. Zo veel als dat belangt , gheen werck van deze saack;
Maar ben beducht hoe datmen 't looslijck sal belegghen.
Vl. Beleggen ? laat my raan. Aldus , ick sal u segghen.
'k Salt u wel doen verstaan. Voor eerst neemt deze gift ,
En volcht dan voort alleen den inhout van dit schrift ,
840. Daar staat het in van woort tot woort wat ghy sult spreken ,
Of immers segt den sin , en daar sal niet ontbreken.
Man. Ick sal u dienen Heer , 'k heb nu de saack verstaan.
Dus. Vi. Hecuba die komt , swijcht stil wy mosten gaan,
Om elders deze saack noch beter te besteken.
845. Op dat aan 't wtvoer niet het minste sal ghebreken.

TVVEEDE BEDR11F. 4EGHENDE TONEEL.
Rey van Troyaansche Vrouvven. Hecvba.
1.

850.

855.

860.

'k Voel een Leydster in mijn hert , groote smart ,

Straffe Juno dempt mijn kermen ,
En mijn suchten door de doot , 't is van noot ,
Laat ons niet na Griecken swermen.
2.
Wert u godelijck opset niet belet
Door 't onnosel vrouwe quellen ?
En ist noodich dat ick ly ? zoo gheeft my
Dat ick liever vaar ter hellen ,
3.
Eer de Grieck my soude tot hoon en spot
Veerder wt mijn landt vervoeren,
En de Troysche Coningin , een slavin
Maken van verachte boeren.
4.
Nu medoghende Goddin , vande min ,
Soete Venus daalt van boven
By my neder ,, en betoont , na ghewoont ,

833. II , III soumer op hissen.
838. I 'k Sal 't wel doen.
850. II , III u Goddelyck opset.
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Hulp den armen mensch verschoven.
Is sy niet de Moeder van , Paris dan?
Is hy niet wt haar gheboren
Dien ghy zo beminden? ja. Waarom ga
Sy dan toch zoo seer verloren?
865.
Waarom derft dan dit gheslacht , uwe macht
6.
Daar 't om uwen 't wil behaalden
Junoos vreeselijcke nijt , doen ter tijt ,
Als de drie Goddinnen daalden
870.
7.
Op den berch van Ida schoon , daar haar soon
Doen zijn hong'rich Vee ging wachten
Daar ghy wilden dat hy trouw , deylen souw
Wien van drien hy schoonsten achten.
Hecv. En hy , rechtvaardich mensch , wort door geen gunst verdurven ,
875. Noch door beloften wort van hem niet quaats verwurven :
Maar al zijn doen berecht het goddelijck ghemoet ,
Dat in hem woont , hoe 'r oock de geerte Leghen wroet.
En daar op smaalt alleen 't ongoddelijck misnoeghen ,
Dat meest den menschen pijnt door 't innerlijcke wroeghen ;
880. Toch dat en is niet vreemts , dat werelts qua begeert
Zo moeyelijeke wrockt , als sy te recht ontbeert
Haar wil , met schade van haar even naasten menschen.
Dan vreetut ist dat ick sie de Hemel qualijck wenschen,
Dat die misnoecht , wanneer sy 's anders haven derft.
885. Wat wilmen dan toch , dat in 's menschen hert versterft
De wangunst , snoo begeert , de nijt en dierghelijcken ?
Daar doch de groote Goon zo smaad'lijck laten blijcken
Dat deze raserny in Hemel by haar leeft ,
Ghelijck alst om en in den mensch onsichbaar sweeft.
890. Nu grooten Hemel laat u toch mijn misval deeren :
En alst u deert dan sal 't in alle luck verkeeren.
Blijft by my Maachden en versacht my met ghestreel ,
Verquickt mijn droeve gheest met aangenaam ghespeel:
Maackt zo de gangen van mijn banghe suchten ruymer.
895. Verweckt mijn ziele toch een weynichjen ghesluymer.
5.
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Rey van Troyaansche Vrouvven,

900.

905.

910.

915.

920.

Wijs' zijnse die 'r begheven
Wt woelery der steden , en hier wenschen
't Lucksalich boere leven ,
In heyloosheyt begeert van alle menschen.
De boer gherust
Leeft na zijn lust
Wt hofs oneenicheden,
By zijn ghebuuren :
De vog'len tureluren hem te vreden.
Hy wil zijn hut niet ruylen ,
Hoe slecht s'oock is , met gulden Princen hoven ,
Om datser moey'lyck pruylen
Als d'een in staat den and're gaat te boven.
Want haar begheer
Wil altijt meer ,
En hy heeft goet ghenoeghen.
Hy danckt de Goden,
En leeft in haar gheboden hoese 't voeghen.
Nocht Princelijcke woning ,
Nocht Keysers boet zo lastich om te draghen ,
En maackt den mensch geen Coning
Gherust van hert , zo Bond' 'tghemoet doet knaghen ,
En qua begeert
De ziel verheert.
Ey neen. En 't kan nauw missen ,
Of sonden woonen
In 't midden vande kroonen , na mijn gissen.

Het moeylyck heerschen valt den Godelijcken Princen
Noch buyten sonde swaar : wat slechtaart sou dan winsen
925. Zijn rust te ruylen aan de woelery en macht ,
Aan eer , last , heerschen , en aan Coninglijcke pracht?
De sotten maar alleen , die souden 't mogen wesen ,
910. I Wilt altyt.
923. III den Goddelijcken Princen.
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Die weten van gheen ding , waarom sy geen ding vresen.
Hoe luckich leeft dan hier een slecht vergheten mensch ,
930. Die vreed'saam binnens huys heeft der natuuren wensch ,
Dat's nootdruft, weer-liefd' , die zo groot is van vermoghen.
Maar Hecuba die slaapt , 'kvertreck terwijl haar oghen
Ghesloten zijn , en ga de speel-lieden ghebien ,
Te speelen dat haar slaap te beter mach gheschien.

DERDE BEDRIIF. EERSTE TONEEL.
Polidorvs. Hecvba.

Hecuba slapende, de gheest van Polydoor komt ghevvont.
935. Polid. Hier koom ick van beneen zo moey'lijck opghesteghen.
Hier koom ick stappen door de scharpe keysel weghen ,
Die 'k barrevoets betree , die 'k pynelijck ghevoel ,
En smoor van stanck en damp , die Stix de doode poel
Blaast stadich wt de gront vol van verrotte zielen.
940. Troyaansche Coningin , doe de Troyanen vielen ,
Vielen haar vrienden oock , niet een en bleefer trouw'.
Scheurt op u ziels ooch , en aasschout bedroefde vrouw
De wonden van u soon , die noch zo versch staan gapen.
Die 'k u met wraacks wil toon , en steur u komrich slapen.
945. Mijn moeder sluymert , ey ! ey moeder ! siet u soon,
Dien de vervloeckten Phrix zo trouweloos dorst doon.
Wraack Polimnestor , wraack , 'k sal helsche wraack verwerven.
'k Verdwijn. Dan moeder wreeckt ghy mijn ontydich sterven.
Hecv. Bang eensaamheyt. Hoe komt dat haar mijn openbaren
950. De bleecke geesten , die ghestadich by my waren?
En sweven gins en weer , en schricken zo mijn ziel ,
Dat dit mijn oude lijf voor doodt ter aarden viel?
't Schricklijck inbeelden heeft mijn immers niet bedroghen ,
In 't naarste vande nacht door schemering der ooghen.
955. Ey groote blixem ! neen , alzo 'k met angste sach
934. II, III POLIDOOR. HECUBA.
Hecuba slaepende , de gheest van Polydoor ghewont.

949. II, III haar my openbaren.
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'k Hoop immers neen ! ey neen ! en evenwel ick schroom ,
Dat mijn haar wisse doodt voorseyt mijn droeve droom.
Sus Hecuba. Wat nu ? wat hoor ick ginder rasen ?
Beklemde geest , hoort hoe de Griecken vrolijck blasen ,
995. En steken de trompet tot senaat van 't volck bedroeft.
'k Vertreck , want over tijt heeft Hecuba vertoeft,
Alzo de Salij tot den dienst aan komen springhen ,
En treen de sangers maat die Mars te eeren singhen.

DERDE BEDRIIF. TVVEEDE TONEEL.
Rey van Griecken. Agamemnon. Vlysses. Pyrrvs.

1.

Verdedighende Godt ,
Ghy zijt gheneghen tot
Alle welighe lust ,
Ghy slist de twist
Door wreken , en ghy baart den winner rust.

2.

Nu sydy dan ons mee ,
De Vader van de vree ,
Want de boose van aart
Die laat het quaat
Door dwang , en vreese van u bloeghe swaart.

3.

Ghy gheeft den vromen mensch
Gheluckich alle wensch ,
En den quaden vernielt
Dijn handt met schant ,
Die voor u blakeren niet neder knielt.

4:

Dies buyghen tot Gods eer
d'Achyven waardich neer ,
En sy boeten een vyer
Hooch op den top
Van 't outaar , en sy slachten 't waarde dier.

1000.

1005.

1010.

1015.

1018. II Van 't ontaar.
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DERDE BEDRIIF. DERDE TONEEL.
Mantis vermomt. Agamemnon. Vlysses. Pyrrvs. Rey van Griecken.
Man. Wat rockent toch de Grieck , en roept my weer in 't licht?
1020. Ondanckbare gheslacht , mijn schemerent ghesicht
En kan de lichte glans der Sonnen niet verdragen.
Ick ben Achilles Grieck , 'k mach wel den tijt beklaghen
Die 'k u tot alle dienst zo moey'lijck heb besteet.
Achiven wat is dit , dat ghy my zo vergeet?
1025. Achiven , suldy dan na Griecken zo vertrecken?
Met wat ghetuyter komt u Godsdienst my begecken ?
Achilles noch de Goon en worden niet vernoecht
Met beesten bloedt , dat ghy by d'offerhande voecht.
Verblinde volck , ey neen ! hoe sydy zo lichtvaardich?
1030. Of is Achilles u gheen beter eere waardich ?
Wat dut ghy suffe Grieck ? wat siet ghy voor u neer
Siet op. Wat kinder vrees verschrickt 't beroerde heyr?
Ghy siet de schaduw maar , en niet de stercke leden
Van Thetis soon , die zo veel dapperheden deden.
1035. Ghy siet nu niet , en schrickt , 'k ben maar een lichte gheest ,
En doe ghy 't lichaam saacht en waart ghy niet bedegist.
Wat denckt ghy , schalcke Grieck , wat ick hier ben gekomen
Zo rasch mijn bange ziel beneden had vernomen
Dat 't Griecksche leger na Mycena weer vertrock ,
1040. Na dat het Troyen had verovert door 't ghelock ,
Doe terchden my de wraack , en heeft mijn opghesonden ,
Om u te toonen (daar) mijn etterige wonden ,
Op dat u kinder hert , en vrouwelijck ghemoet
Wraackgierich werd' , en my 't vervloeckte Troysche bloet
1045. Tot een voldoening soud' vergieten met u handen ,
In plaatse van een beest' een populier te branden,
Waar in het Godlijck noch Achilles heeft vermaack ,
Maar heeft vermaking in een gruwelijcker wraack ,
In 't moorden. Daarom sult ghy my ten offer brenghen
?

1036. I ghy het lichaam.
1037. II , III want ick hier ben gekomen.
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1050. Polyxinam , op dat ick met haar bloet mach plenghen.
Versleghen Griecken , hoe ? verschrickt u sulcken eysch?
Wat ? pruylt ghy ? 'k wilse toch , my lust geen ander vleyseh ,
Noch ander bloedt , om mijn verstoorde ziel te koelen ,
Alst bloedt van haar, die my de banghe doot deed' voelen :
1055. Om datser bruycken liet bedriechl ick tot behulp ,
Doe mijn haar minne swoer de vrouwelijcke wulp ,
Eenich wtroeyer van zijn Vaderlijcke woning.
Vervloeckte Paris , soon van noch vervloeckter Coning ,
Die 't quaat zijns sotte kints verdedichden met 'tswaart.
1060. Dan heeft zijn eyghen val ten lesten hem ghebaart.
Toch , laas ! Achilles kond' dit vallen niet beleven.
Achilles wiert door list ter helle waart ghedreven.
Achilles , meenden sy , als die maar was ghedoot ,
Deed' 't Griecksche legher den Troyanen weynich noot :
1065. 'Wie meenden sy soud' dan de stadt bestormen durven?
De Goden leefden , of Achilles was ghesturven :
En 't Griecksche Leger dat genoot haar groote macht ,
En heeft dat volck eer lang in haar ghewelt ghebracht ,
Verwoest , gedoodt , verstroyt , en wt haar Rijck verstoten ,
1070. Na datter is zo veel onschuldich bloedts vergoten :
Dan 't schuldich volck leeft dat bloetstorting heeft verbeurt ,
Waarom Achilles oock wraackgierichlijcke treurt.
Verheucht my Griecken dan , en doet mijn ziele rusten ,
En wiltse door de doot des Troyschen Maachts verlusten.
1075. Gulsighe wraack , hoe nu ? wat ? sydy moed' en mat ?
Verslindy nu niet meer ? Of sydy vol en sat?
En walcht u 't lecker bloedt van dit verdoemde Troyen?
Neen 't immer. Wel aan , eer de Griecken dan verstroyen ,
En trecken vrolijck t'huys , zo doet ghelijck 't behoort
1080. Voldoet mijn wil , en doet voor 't leste noch een moort ,
En scheurt de jonghe maacht van haar bedruckte moeder ,
En slachtse my tot wraack van haar godloose broeder ,
Zo doedy beyd' den Goon en my rechtvaardich eer.
Of weygerdy my dit mijn goddelijck begeer ,
1085. Zo vloeck ick by de Goon , ick sweert den grooten donder ,
Dat ick my wreken sal aan elcken Grieck bysonder.
Griecken Achilles is van goddelijcke macht ,
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Dus siet dat ghy zijn wil ghewillichlijck betracht.
'k Verdwijn, o Griecken ! en ghy sult my niet meer spreken ,
1090. Maar moey'lijck voelen , tydy daatlijck niet aan 't wreken.

DERDE BEDRIF. VIERDE TONEEL.
Vlisses. Agamemnon. Pyrrvs. Rey van Griecken.

Vlis. Wat schrict mijn groots gemoet ? wat stopt mijn volle borst?
Wat hiel mijn radde tong dat die niet spreken dorst ?
Benaude suchten barst wt mijn benaude longhen ,
En houdt mijn levend' gheest niet langher zo bedwonghen.
1095. Gloeyenden asem , 't is veel beter dat ghy mengt
V lichaam door de lucht , als dat ghy binnen sengt
Mijn hettich hert , en stopt de borren van mijn leven
Als 't volck dat druloort , en de Priesters staan en beven.
Moeloose Griecken , tsa ! bedaart u , nu wel aan ,
1100. Vervat de moet , beraat wat orbaar is ghedaan.
Machtighe Coning , wat gebieden ons de doden ,
Door 't heylige begeert der goedertieren Goden?
Of wast gheen doode die zo schrickelijck verscheen ?
Ey jaa 't ! 't was Thetis soon , Achilles , anders gheen ,
1105. Die van beneden wierd' om meerder wraacks ghesonden.
Achilles steech om hooch , en toonden ons zijn wonden.
Of was hy 't niet ? 't was dan d'onsterffeliicke gheest,
Die van zijn kloecke lijf bestierder is geweest ,
Die met zijn sware leen onsprekelijck heeft bedreven,
1110. 't Lof dat de Griecken hem eenstemmich moeten gheven.
Dan , laas ! wat isset dat hy na zijn dooi bestemt ?
Ey gruwelick begeer ! die 't sterflijck hert beklemt ,
En roert de sinnen so , dat die niet konnen ramen
Wat datse liever doen , te laten datser schamen ,
1090. I voelen my , tydy.
1097. III Mijn hertich hert.
1109. III onspreecklijck.
1112. II 't sterffelyck hert,
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1115. Of doen wt dwang en vrees der strenger goden wil.
Aga. Beroerde Griecken rust , en swijcht so langhe stil
Tot dat de Princen zijn met d'anderen versproken.
Men pleech den barsen Mars een popel vyer te stoken ,
Ghelijck ick hem nu door zijn Priesteren toe reyck.
1120. De blixem noechden aan de diepe wortel eyck ,
En alsmen met Cypres den swarten Goden deden
Brant-offer , waren sy wel met de dienst te vreden.
Minlijcke Venus ghy neemt immers danckbaar aan
Ruyckende Myrthe met zijn doncker groene blaan.
1125. Sneghe Minerva zijt ghy nu niet te gheryven ,
Noch te vernoegen met de rancken van Olyven?
En wil Apollo meed' noch goddelijcker vier ,
Als datmen heylich boet van hemelsche Lauwrier ?
Zijn nu d'oprechte Goon niet anders te vernoeghen
1130. Als met eens menschen ziel? als met het eeuwich wroeghen
Van mijn medogent hert ? dat smoren moet van rouw ,'
Slachten ick haar te wil een zoo beleefden Vrouw'.
Zijn de verstoorde goon dan dus alleen te stillen?
En moet de mensch al doen wat dat de Goden willen?
1135. Vlys. Ey machteloose mensch , wat is u groote roem ,
Toch anders als een licht verganckelijcke bloem ,
Dien men zo schielijck siet door ongheval verleppen?
Wat verhovaardicht sich de mensch , hoe durft hy reppen ,
En snorcken van zijn macht ? waar op is hy zo trots ?
1140. Hy , die toch niet en mach buyten de wille Godts ,
Dat's , dat hy moet zijn wil in Godes wille gheven,
En wort tot wils volbreng door Godes kracht ghedreven ,
Die niet kan werken inden mensch dan alle goet ,
Al strijt het teghen zijn bedurreven ghemoet
1145. Door quaad' ghewoonte , die toch anders is gheneghen ,
En spreeckt wt eyghen lust den grooten Goden teghen.
Weerspannicheyt noch wil van menschen en verlet
In 't alderminst der goon onbrekelijck opset.
Onwinnelijcke Grieck hier staet de Godsdienst vaardich
1015. II der strenge goden.
1030. II Als meet eens.
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1150. In alles alst behoort , dan 'tis den goon onwaardich ,
En eyschen ander vyer en slachting tot versoen ,
Als daar men haar tot nu pleech offer meed' te doen.
't Is waar dat sulcken dienst was aangenaam den goden ,
Want s'hebben 't selver zo den goeden mensch gheboden.
1155. Dan doen de mensch een wet ontfing van elcken Godt ,
Bond' God sich selven niet aan sulcken zijn ghebodt :
Maar bond' den mensch daar aan , dat diese niet sou k e eren ,
En wiss'len na zijn wil , dan God na zijn begeeren.
De goden doen haar wil : Wil doen 't godlijck betoont.
1160. De goon vervallen met de mensch in gheen ghewoont ,
Die self zijn misbruyck en syn quaat doen met beswaren
Verwisselt , als hy 't heeft ghepleecht een hoope jaren.
De wyse Grieck en is nu , denck ick niet zo slecht
Dat hy sich aan ghewoont en eygen wil verhecht.
1165. Ey neen hy ! en waarom schijnt hy dan dus te suffen?
Oft sal medogen hem ongoddelijck verbluffen ?
Oft breydelt de ghewoont zijn Coninglijcke sin ?
Oft draacht hy sucht tot zijn geboren vyandin ,
En mint haar leven meer als binnelantsche vreden?
1170. Die toch versterven sou zo veer wy niet en deden
't Begeeren van de goon , dat om Achilles wil :
Dat om Achilles , die de kamp , hoe swaar sy vil ,
Aanvaarden voor den Grieck , zo lang hy by ons leefden,
En brack zijn vyandt daar hy deur en weer deur streefden.
1175. Dat heucht de krygers noch , dies willen sy hem goet.
En wilt Achilles , ick vergiet hem wilch mijn bloet
Op dese vaste rots daar in hy leyt begraven ,
Zo mach hy hem met 't bloet dan van zijn vrient eens laven.
Ghy Heft in 't leven maar , zoo 'k merck , een kloeck soldaat ,
1180. Dat slechs om dienst die 'y doet , en om u eyghen baat.
Dan als hy van de doodt en outheyt is versleten ,
Wort dus ondanckbaar zijn ghenooten dienst vergheten.
Aga. Hoe wort de slechte mensch door heylich schijn verleyt.
1150. II In alles als behoort.
1161. I , II en sy quaat.
1178. II , III met bloet dan.
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En wat heeft Afgodsdienst den mensch al ramps bereyt,
1185. Al sach een wijs man schoon in Kercks beleydt een loghen ,
Zo wort hy liever met den yveraar bedroghen ,
Dan hy die sorchlijck straft : want 't yv'rich volck is sot,
Oproerich , en kiest licht een molick voor een Godt.
V lis. 'k Versta de meening wel. 't Is Agamemnon Leghen.
1190. Pirr. Tegen ? De saack is nu nochtans alzo gheleghen
Datmen haar dooden sal. A. Vindt dan gheen maackt ghena ?
Wat seyt daar 't Leger toe ? salmen haar slachten ? B. Ja.
Vlis. Alst volck verkoren heeft dan ist te veer gekomen.
Aga. Ghy Griecken zijt met een voor-oordel inghenomen.
1195. Pirr. Neen Agamemnon , siet wel voor u wat ghy praat.
Hoe ? weygert ghy de goon zo waggelt deze staat.
Vlis. Sal 't gantsche Griecksche Rijck van een haar laten quellen ?
G'en sult noch ons veel min de goden , wetten stellen.
Aga. Die senaat niet dragen kan , noch laster onbequaam ,
1200. Is inder daadt gheen Prins , maar schand'lijck met den naam.
Wat soeckt Vlysses toch mijn grootheyt te bedelven
Met laster? oft en is Vlysses niet sich selven?
Wat bulderen is dit ? wat maackt ghy voor ghedruys ?
Waar is Vlysses ? is zijn reed'lijckheyt van hays?
1205. Heeft onverstandicheyt zijn leeghe romp beseten?
Vlysses meenden ick dat beter hoort te weten.
Vlysses meenden ick soud' suleks niet eens vermoen ,
Veel minder snorcken, en door lasteringhe voen
De snoo ghedachten van mijn slechter ondersaten ,
1210. Die licht door valsch vermoen haar trouwe Princen haten.
Vlis. Zo 't volck yet quaats vermoedt van u , dat is u schult.
V schult , om dat ghy niet Godsdienstich en vervult
De goddelijcke wraack. A. Hoe salmen dit beginnen
Door reen is staat-sucht niet , noch yver te verwinnen ,
1215. Noch 't volck ist inder ijl niet weer te slaan wt 't hooft ,
(Ten sy maer met gevaar) daar 't een-maal aan gelooft,
En daar 't al blind'lings wort Godsdienstich toe ghedreven
Dat dan insonder alst de rug noch wort ghesteven
,

1194. II, III ee n vooroordeel.
1206. II beter hoor te weten.
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Van een aansienlijck man , deucht-schijnend' en vol neoets.
1220. Vlisses dat zijt ghy. Ghy maackt het volck zo broets.
't Is wraack-lust , en wat meer , dat u godloos doet spreken.
Vlas, Wt Godsdienst ist. Waar heeft mijn wraack-lust oyt gebleken
Aga. Aan Palamedes. Dien ghy maar wt eyghen haat,
Noch onlangs , 't heucht u wel , beschulden van eerraat.
1225. Vlas. Hy sturf als een verraar. Maar dit u grond'loos schelden
Mach Agamemnon nu in deze saack niet gelden
Hier wort ghevraacht of ghy Polyxena wilt doon ?
1224 en 1225. II , III Tusschen deze regels staat het volgende :
Ulisses vraagt ghy noch waar u wraack-giericheden
Oyt bleken : 't hayr [III heyr] my ryst , 'k voel over al myn leden
Een 'tsiddering , wanneer my 't gruwel noyt gehoord
Schiet inden sin. Gedenct , bedenct de Vader moord,
Die ghy so listich aen d'Euboeer had besteecken ,
Doen 't hert u docht van spyt en jalousy te breecken.
Ulisses vraaght ghy 't noch ? Daar yder het gebeent
('k Laat staan het derven van zijn deuchden) nu beweent.
Misses weet ghy niet dat wt u wraack en tooren
Mijn Palamedes dood onschuldigh wiert ghebooren ?
Ia , ja. Maar altewel. Die 't binnest van uw' ziel
Door soecken mocht , en zien wat knaagh-geest daar onthiel ,
Ulisses , men sou daer uw' gruwelen bedreven ,
Geloof ick , vinden met 't onnoosel bloed beschreven ,
Daar u de druplen van gesprenckeld zijn op 't hert.
Vlas. 't Schijnt u den doodt noch van dien sno verrader smart.
Aga. Verrader ! hy die u te boven ging in deuchden ?
Verrader ! 'kwenschten wel my zyners niet meer heuchden !
Verrader , die de staat in wel-stand had gesteldt ?
Noyt heeft hem vroom man voor verrader oyt geschelt.
Vlas. Waar voor wilt ghy my dan toch Agamemnon houwen P
Ag. Voor eenen diemen niet te veel en magh vertrouwen.
Doe 'k u in Tracien ghesonden hadde , daar
Ghy myne saken soud sorchvuldigh nemen waar ,
En inden dienst van 't heyr uw' eer en eed be trachten ,
Daar wast dat ghy veel meer uw' eygen voordeel achten.
Dan Palamedes , die de slimme gangen lach ,
Bracht die tot 's Legers nut wel tydlyc aenden dagh.
Dat speet u , t' sedert hield ghy listich aen (met woelen)
Om krygen op u hand [III op in u hand] Panlickers , door 't gevoelen
Van goude Gooden , die 'r benevelde 't gesicht.
V118. Ic houd' my vry van all's daar ghy my mee beticht.
1225. II , III Vlis. ontbreekt.
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Pirr. Niet hem of my ten wraack , maar offert haar de goon ,
Die 't mond'ling voor 't outaar , daar 't vyer op lagh en branden ,
1230. Begeerden. A. Godsdienst is het nutst' in alle landen.
Ghestoorde Vorsten dat verstaat ghy zo als ick :
Maar laat toch deze saack een ongemeene schrick
In 't herte dryven van veel Griecken , die daar saghen
Achilles schaduw' , die sy droevich hoorden klaghen ,
123 5. En schricklijck eyschen een zo gruwelijcken wraack.
Wat sterffelijcke ziel , Vlysses , heeft vermaack
Of wel behaghen in suick goddelijck begeeren ?
In wiens ghedachteu quam 't Achilles te vereeren
Met 't onbesmette bloedt van een zo jonghe Maacht ,
1240. Voor dat hy 't seyde dat hem dit alzo behaacht ?
Pirr. Waarom wilt ghy daar u dan wrev'lich teghen stellen ?
Aga. Waarom ? om dat het my sal innerlijcke quellen.
Pirr. Dit mededogen toch , daar ghy 't nu op verschoont ,
Komt nu wel schielijck. Maar 't waar nutter doe betoont ,
1245. Doen ghy Diana gingt u eyghen dochter moorden ,
Dat ghy vrywillich deedt , waar toe nu zo veel woorden ?
En zo veel sporrelings ? 't schijnt dat ghy nu bemint
Polyxena veel meer als doe u eygen kipt.
Aga. Door 't selfde dat ick doe tot die moort wierd' gedwongen ,
1250. Word' ick nu wederom tot deze moort ghedrongen.
Pyr. Laat Godsdienst nu alleen hier oorsaack u van zijn.
Aga. Gheen Godsdienst. Neen. Maar dwang, en een Godsdienstich schijn.
Dan dickwils moet om best een Vorst naa 't volck sich voeghen.
Vlis. 't Schijnt Agamemnon dut , hy heeft geen goet ghenoeghen.
1255. Aga. Neen ick , en of ick dut ? 'k weygher niet goets den soon
Van Thetis dat hy wil , veel minder noch de goon.
Achilles isset waard' voor al zijn trouwe daden ,
Dat 's waar Vlysses : dan men dient sich te beraden ,
Wat plaats , wanneer , en wien deez' offerhande past ,
1260. Terwijl hy geen van drien den Griecken heeft belast.
V lis. Achilles seyde niet wie dat haar sonde doden ,
Maar heeft de plaats en tot ons alle beyd gheboden ,
1232. I saack nu een.
1243. I Pirr. ontbreekt.
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Versta 'k zijn woorden : en zoo 'k wel daar wt besluyt ,
Ist datelijck , en hier , ghelijck als hy beduyt
1265. Met deze woorden , die 't de Griecken wel ontdecken.
Achyven (seyd' hy) sult ghy zo na Griecken trecken ?
Ghelijck als of hy seyd' , vertreckt niet voor ghy 't doet.
Dat 's hier ter plaats , en nu , want hadden wy de vloei
Wy souden aan het landt gheen ooghenblick niet blyven ,
1270. Maar lichten 't ancker , en weer 't Zeewaart in gaan dryven.
Daarom en schorter niet (terwijl de tijt en stee
Ghevonden is) als een die deze slachting dee.
In 't gantsche Leger vande Griecken geen bequamer
Als Pyrrus , op dat zo deez' offer aangenamer
1275. Bey sy den goden en Achilles droeve gheest.
Moedige jongeling , wat sydy doch bedeest?
De Griecken staan te gaar ten dienst u doode Vader ,
Dan niemant is , als ghy , tot dese slachting nader.
Pgr. De bloode suffert die 'm met dencken manlijck wreeckt
1280. Veer van zijn vyant af, dies kindtschen homoet breeckt
Zo ras hy d'alderminste man siet onder oghen.
My dunckt dat Pyrrus oock van sulcke moet mach boghen.
'k Weet niet wat kinder schrick dat in my toch zo raast ,
Die voor de schicking van Vlysses my verbaast!
1285. Hoe bitter heb ick tot aan dezen dach gaan wrocken
Op de Troyanen : die 'k , my docht , wou levent schocken ?
Maar siet hoe sich de vrees met moedicheyt vermomt ,
Zo lang 't noch niet en geit! maar alster eens toe komt ,
Dan munt zijn suffen aart wel wt het moedich schynen,
1290. En vrees doet 't roemen van de bootsert haast verdwynen.
Of soudt medogen zijn dat Pyrrus nu oock streelt?
Aga. 't Medogen , Pyrrus, van uw' blootheyt weynich scheelt.
't Zijn twee die meest altfijt den swacken mensch bestryen.
't Zijn twee die meesten Lijdt hun by malkander vlyen.
1295. 't Ghebeurt (dan selden) dat medogentheyt alleen
Het korsele gemoet versachten kan met reen.
Dan blootheyt nummermeer , die sleept het mededoghen
1297. III Uit het exemplaar van den druk van 1644 , dat zich in de Leidsche Bibliotheek bevindt, missen twee bladen (4 pagina's) , die bevatten vers 1297-1432.
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Altijt in 't Vroulijck hert , daar in hy komt ghevloghen,
En hy (om dat hy is van al te weynich schijns)
1300. Bruyckt 't mededogen voor een eerelijcke grijns.
Pyr. 't Is waar Atreide , dan ten mach my niet beweghen ,
Te laten 'tgeen dat my van herten dus is Leghen ,
'k Set mededogen wech door groote liefd' die 'k draach
Mijn doode Vader , die 'k zijn diepe wonden saach.
1305. 'k Wil hem ghehoorsaam met Troyaansche bloei versallen ,
Zoo 't de bescheyden Vorst en Griecken dunckt gheraden.
Aga. Achilli soon terwijl dat ghy ghemoedicht zijt,
En als Vlysses raamt , 't oock nu is plaats en tijt ,
Begeer ick dat men dan met d'offer niet sal toeven ,
1310. Op dat wy Gode nocht Achilles niet bedroeven:
Die den ghewill'ghen Grieck tot desen offer dwong.
Eyscht dan , Vlysses , met u lieffelijcke tong ,
Polyxenam, en poocht, met u ghevallicheden,
Te stellen d'oude Vrouw van Troyen wat te vreden ,
1315. En leyt de maghet aan voor 't graf van dezen helt ,
Daarse sal werden dan Godsdienstich op ghestelt
Van Pyrrus , die 'r moet in zijns Vaders eere slachten ,
Terwijl 't de Griecken zo de goden waardich achten.

VIERDE BEDRIIF. EERSTE TONEEL.
Hecvba.
Hoe speelt toch met den mensch het dertele gheluck?
1320. Dan gheeft het alle weeld' , dan alderlye druck.
Lichtvaardighe godin hoe toch zo wispelturich ?
Wat schaackt ghy my wt weeld' en hout my zo langdurich
In onghemeene plaach ? en leght my 't hart ghebit
Van armoed' in de mont ? die schryling op my sit ,
1325. En treft mijn groots ghemoet met al te scharpe sporen ,
1302. II my dus is van herten teghen.
1308. II En als Ulysses seyt.
1316. II Daar sy sal werden.
1325. I met al de scharpe.
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Die 't lijf alleen niet , maar de grootse ziel deur-boren.
Wat isset groote Goon dat ghy my zo verlaat ?
Wat isset snoode Grieck dat ghy my nu versmaat?
Wat isset dat sich om en in mijn hert komt vlyen ,
1330. En tercht my met ghespoock? Zijn 't helsche rasernyen
Daa r meed' my op den hoop de gruwelijcke Dis
Ribsacken komt? 0 goon ! oft seght my wat het is ,
En waarom dat my dit gheswerm niet wil begheven?
Wat zijn 't? zijn 't dooden die zo preut'lend' om my sweven?
1335. Oft zijn 't ghedachten , die kleynherticheyt nu baart ,
Daar van ick schric'klijck werd' ? waar dat ick ben , beswaart?
Daar wanhoop dan wt rijst , die 'k immers hoor te doden
Eer datse my vervloeckt doet twyff'len aan de goden,
Ghelijcks' alreede doet : ' om dat ick vastlijck weet ,
1340. Dat ick des Hemels , en den Hemel mijn vergeet.
Dan , laas ! de swarte goon die zijn mijns wel gedachtich ,
Die passen op haar uur , die komen my zo pachtich ,
Ontrent de middernacht , versoecken met getreur ,
En beelden my mijn leet zo schrickelijcken veur.
1345. Sy doen my noch veur meer ellendicheden schromen ,
Die 'k vreese dat eer lang my sullen overkomen.
Ey my ! benaude ziel die d'overlast ghevoelt
Van d'ongheruste geest die moey'liick in my woelt.
Hoe nu , bedruckte vrouw' ! wat wil Vlysses segghen ?
1350. Oft sal die my mijn dromen droeffelijck wtlegghen ?
Vlysses nu wel aan ! Vlysses hoort my niet ,
Ghelijck als by hem veynst. Hier ben ick Griecken , siet.
Treet tot my schalcke Grieck. Wat is al dit geluyster?
Verklaart my toch mijn droom en mijn ghedachten duyster.
1355. Verklaartse my door uwe wisse prophecy.

1342. II my zo prachtich.
1351. 1 nu wel ach !
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1420. En sleept my voor 't outaar , daar m'eertijts plach te draghen
't Onreed'lijck Vee ! dat was der Goden tot versoen,
En nu , ken nauw'lijcks mijn onnosel ziel voldoen.
Nu Moeder recht u weer , leunt op mijn swacke schouders ,
Dat 't steunsel hoort te zijn van haar vervallen ouders.
1425. Dan laas ! g'en werter nu niet langer meed' geschoort.
Hecv. Vergunt my groote Grieck , dat ick maar noch een woort
Zo moedich met u spreeck , ghelijck ick pleech te spreken ,
Om door mijn reden u verstaalde ziel te breken.
Vlis. Spreeckt Hecuba , 'k en wil u 't spreken niet verbien.
1430. Hecv. Deur-trapte Grieck , denct doe ghy Troyen quaamt verspien
In onbekent gewaat , in slechte scheurde kleeren ,
Dat ick u kond' en woud' u doe nochtans niet deeren ?
't Ghedenckt u noch seer wel , zoo 'k immers anders hoop,
Hoe dat u natte baart doe van u tranen droop ,
1435. Die doots vrees parsten wt u weke water oghen ,
Om dat ghy waart ontdeckt , en in mijn goet vermogen.
Van Helena waart ghy doe loose Grieck beklapt :
Dan acht mijn deucht niet , nu ghy 't ongeluck zijt ontsnapt.
nis. 't Is waar , wy waren doe des doots ghebonden slaven ,
1440. En dat ick doen niet ben in Ilion begraven ,
Dat danckten ick Princes dijn edel heus gemoet.
Hecv. Hoe nederich viel my Vlysses doen te voet ?
En wat beloofden mijn Vlysses doen met eden?
Vlis. Al 't gene dat ick dee , denckt dat ick dat doe dede
1445. Door dwang , om mijn door schijn te vryen vande dooi ,
Door schijn van vrientschap , want 't vereyschten doe de noot.
Hecv. Zo waardy niet van sin Vlysses te betrachten ,
Dat ghy doe swoert , en wy nu van u dan verwachten ?
Maar valt daar teghen ons zo lastich als ghy nzeucht
1450. Tot looning van mijn onvergeldelijcke deucht.
En ken geen reden dijn hartneckicheyt beweghen,
Die door 't verwinnen is zo dapper opghesteghen ?
Vlis. 't Mistroostige gemoet dus onversiens verbaast ,
,

1421. II de Goden.
1438. III ghy 't ong'luck.
1442. III Hoe ned'righ.
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Begrijpt niet dat het op d'onschuldige zo raast.
1455. Troyaansche Coningin , waar zijn u grootse sinnen?
E n hoort ghy niet de doodt voor 't leven te beminnen?
Ghy die gheworpen zijt tot inden afgront neer ,
Van d'alderhoochste top , die d'overwonnen eer
V prachtich had gebout binnen de Troysche wallen?
1460. Hoe ken dit leven dijn in oneer toch ghevallen?
Misnoecht ghy noch niet aan der schemp'ren Griecken hoon?
Haar most ghy niet alleen , maar oock u selven doon ,
En willich u lijf en ziel Gode ten offer gheven ,
En toonen ons ter spijt dat wy niet slavich leven
1465. Gheen Conincklijck ghemoet en konnen overlaan.
Hecv. Wel aan Vlysses , tsa ! laat Hecuba dan gaan
Na deze slachting , en haar oude bloedt vergieten.
Poli. Neen lieve Moeder , neen , 'k had liever datse stieten
Strack met haar harde staal door deze teere borst ,
1470. En laven niet mijn bloet die'r goddeloos na dorst.
Nu Moeder laat my los , en levert my in handen
Van 't moordige geslacht. Wech Griecken met u banden ,
En boeyt mijn niet , ick ga ghewillichlikke voort :
'k Ben gheen slavinne , neen. 'k Verschricke van gheen moort.
1475. Zoo 'k sterf, ick sterf de Goon , en offer haar onschuldich
Mijn onbesmette ziel. Nu Moeder zijt gheduldich ,
Wat worstelt ghy vergeefs ? Nu Moeder hout u rust.
Nu gunt my Griecken dat mijn Moeder mijn eens kust.
En dat ick haar in 't lest noch eenmaal mach om-armen.
1480. Hecv. 0 Goon ! verstaalde Goon ! laat u de moort erbarmen.
Verharde Griecken , neen , 'k verlaat haar nimmermeer.
Pis. Sleept oock haar Moeder voort. H. Dat 's moorder mijn begeer.
Poli. Troostlose Moeder , nu verlaat mijn , ick moet sterven.
Hecv. Hoe ? sterven ? ken ick van Vlysses niet verwerven
1485. Wat wtstels voor een tijt ? dat sy den goon geklaacht ,
Zo voert my Griecken me. V. Wy doen dat God behaacht.
Hecv. En doet oock mijn behaghen. V. Ten komt zo niet gheleghen.
-

1458. II , III d'onverwonnen eer.
1463. Ii , III En willich lyf en ziel de Goon ten offer.
1481. II , III 'kverlaat haar.
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Hecv. Is dan noch mensch noch God door bidden te beweghen ?
Beweecht ghy met gebeen de barsche Grieck mijn kint,
1490. En siet of ghy 't ghemoet der boosen wat verwint.
Poli. De Lenten van mijn tijt en is my zo niet teghen ,
Dat ick , indien 't my ging na wensch , niet soud' gheneghen
Tot 't soete leven zijn , daar van , mijn Moeder , my
Het vierendeel noch niet gheloopen is voorby,
1495. Sulcks dat ick noch te goedt van God heb zo veel jaren ,
Die my , eylacy ! nu niet souden dan beswaren.
Beswaren met het snootst' , beswaren met de smaat ,
Dies ick met recht en reen het Vorst'lijck leven haat.
En nu mijn Moeder , of ick schoon al wilde leven ,
1500. Dunckt u dat my de Grieck dat wel soud' willen gheven ?
Neen hy : voorseker neen , zijn bloet-dorst is te groot ,
Dat hy den Afgoon heeft door Papen dwang ghedoot ,
Thien jaren nu gheleen , zijn eyghen lieve dochter
Iphigenia. Laas ! wat deed hy ? maar hy brochter
1505. Diana , dien hy doen op offerden haar bloet.
Waar soud' hem dan van daan nu komen het gemoet
Zo dwee , dat hy aan my , aan my zijn mededoghen ,
Mistroostige Vorstin ! bewysen soude moghen?
V lis. Nu Hecuba laat los. H. Vlisses ick en sal.
1510. Vlysses hoort. Mijn kindt bidt hem my te gheval.
Poli. Neen Moeder ick en bid mijn vyandt om geen leven ,
Die my een uur vertreck , al kond' hy , niet sou gheven.
Noch kan niet gheven , want 't alleen is inde macht
Der groote Goden , die 'k voor leven-gevers acht.
1515. En sweert mijn vyandt my dan mijn gewisse sterven ,
Dat 's dat ick hope , want 'k en kan niet beters erven
Als een ghewenschten doodt , die 'k salich nu verwacht ,
Eer dat ick levend' word' versmadelijck belacht.
'k Heb toch ter werelt in geen ander ding misnoeghen
1520. Als in de slaverny , die mijn ghemoedt doet wroeghen :
En sterf ick niet , ick blijf een levende slavin.
En hoe misnoecht daar aan een jonghe Coningin ,
1507. III dat hy aan my , syn mededogen.
1516. II III 'k en ken met.
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1555. Wat nuwe lasten doen my nu de Griecken voelen ?
Zo dat de zielen in haar diepe graven woelen
Komt tot u selven weer , en siet my toch eens aan.
'k En leef niet zo ghy meent , 'k ben maar een ydel waan ,
Tot meerder quellings van mijn Moeder in haar leven ,
1560. Om wie 'k ghestadich spoock , noch mach haar niet begeven ,
Voor dat haar droeve ziel beneden by my woont.
'k Ben Polydorus schauw' , die druypent hier vertoont ,
En 't lichaam vert in Zee ghedobbert van de winden ,
Dan sult het vlus aan strandt droeflijck verdroncken vinden.

VIERDE BEDRIIF. VI1FDE TONEEL.
Hecvba.
1565. Verduyvelde gheslacht dat alderhande pijn
Vast moeylijck op mijn laat , dat onder heylich schijn
Van ware Godsdienst , die bequaam is om te decken
Der volck'ren guytery , die met de Goden gecken ,
En werden 't heyl veeleer , als eyghen lusten moe.
1570. Zo doen de Griecken , die de Goden nergens toe
Ghebruycken , dan alleen om mackelijck te komen ,
Tot 'tghene van haar is godlooslijck voorghenomen.
't Haat-dragende ghespuys doet gruwelijck besloot ,
Ons wt te roeyen door verachtelijcke doot ,
1575. En dorst het niet bestaan wt vreese te behalen,
Der achterklapp'ren haat , die noch gemeenlijck smalen
Op goede Rechters , die de sonden maar alleen
Bestraffen na de wet , die goe natuur ghemeen ,
En al om in het hert der volck'ren heeft gheschreven.
1580. Wat leent dan de tyran om 't onrecht schijn te gheven
Van Wel ghedaan te zijn ? maar 't goddeloos ghebruyck :
Dat is een heylich schijn , zijn valscheyt tot een huyck ,
Om zo te mommen en te schuylen deze grovert.
Onnoselheyt en wort niet veyligher betovert ,
1559. II, III Tot meerder quelling
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1585. Als met het veynsen , en nabootsen van de deucht :
't Voornaamste dat een Prins zijn kind'ren leert met vreucht ,
Ghelijck oft 't was , alst is , het eerste tot zijn voordeel ,
Want 't slechte volck en geeft niet dan na schijnen oordeel ,
En sulcke zijnder wel thien duysent , eerder een
1590. Is , die wel oordelt van een saack niet wack're reen.
En isser een , die een is dan wel zo by-sinnich ,
Dat hy , al siet hy schoon , de schorten , niet te vinnich,
Na 't slechte volcks ghewoont , sal schrobben overluyt :
Want rust , s' is hoes' oock is , die prijst hy voor ghemuyt.
1595. Dan Hecuba die Boud' 't oproerich herte slachten ,
Om door verandering een beter te verwachten ,
En stroyen leughens wt tot nadeel vande vree ,
En brenghen op de Grieck , waar 't doenlijck , wraack en wee ,
Konse maar 'therte van 't onnosel volck verwinnen :
1600. Dan 't is al te vergheefs , 'k en weet niet te beginnen
Daar mee 'k my aan den Grieck met goet genoegen wreeck.
'k En ken noch 'tvolck noch God vermurwen met gesmeeck.
Maar zijn de goden alzo machtich als wy loven?
Ey neense ! dunckt my , want de stercke zijnder boven ,
1605. Die stellen al de macht der goden in haar deer ,
En achten God te zijn haar eyghen selfs b.egeer,
Diese volbrenghen met groot nadeel van de menschen :
En krygen door ghewelt de dinghen die sy wenschen.
Haat God den quaden , en is hy den goeden goet ,
1610. Waarom en haat hy niet dit Duyvelsche ghebroet,
Dat wt dien Atreus is godlooselijck ghesproten?
Den Hemel heeft de sond' van Atreus wel verdroten ,
Dan niet te min en doet zijn moordighe gheslacht
Al wat het wil , en dwingt de werelt met zijn macht :
1615. Al watter leeft dat doet zijn wenschen wel behaghen.
Hoe kan den Hemel toch de gruwelen verdraghen ,
Die d'oude Grieck bedreef? Dien Atreus meen ick goon ,
Die de twee kind'ren van . Erope liet doon ,
Die sy (zijn huysvrou) had in overspel ghewonnen ,
1590. III wel oordeelt.
1611. II, Ill godlooslyck ghesproten.
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1620. Dat by zijn broeder! dus is dit gheslacht begonnen.
Atreus , wat deed' hy weer zijn broeder tot een wraack ?
(Ey goden 'tis een al te schrickelijcken saack)
Een moort die noyt en quam in duyvelsche ghedachten.
Wat deed' hy ? maar hy ging de varsche kind'ren slachten ,
1625. En koockten 't vleesch , dat hy ter maaltijt rechten aan :
En deed' Theiestes daar onwetend' me versaap.
De Goden schrickten en den Hemel wierd' ghesloten ,
En 't heeft de guide Son zo dapper oock verdroten
Dat hy te rugghe tradt van deze gruwel straf.
1630. Of weten nu de goon hier niet met allen af ?
Ey ja! sy weten 't wel , sy weten alle dinghen ,
Sy kennen , willense , de quaden oock wel dwinghen.
Dan nu en doen zijt niet , en 't schijnt 't ghevalt haar wel ;
Want Agamemnon rijst , wy sacken na den hel ,
1635. Zijn saken staanse voor in ongherechticheden,
En sy verderven my , mijn landen , en mijn steden.

VIERDE BEDRIIF SESTE TONEEL

Rey van Griecken.
Neen , wangheloovich mensch , en secht niet dat de goden
V steden dempen , en verstroyen u gheslacht :
't Is leughen , 't is , om dat ghy schent haar goe geboden ,
1640. Waarom ghy derven moet de goddelijcke macht,
Daar mee sy staach de goen van overlast beschermen.
Wantrouwt den Hemel niet, noch noemt hem niet versteent,
Ghelijck als oft sy na der volck'ren droevich kermen
Niet hoorden , dat tot haar medogentlijcke weent.
1645. De boose loosheyt is van overgeven menschen
De moeder van de val , die door begeert gequelt ,
Ghedreven wort tot 't gheen s'onrechtelijcke wenschen ,
En levert het haar door 't onbillijcke ghewelt.
Wanneer de Rechters de gherechticheyt verkrachten ,
1621. II Artreus.
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1650. En draghen gunsten om haar eyghen sno ghewin.
Wanneer 't ghemeene nut de Princen niet betrachten ,
Maar voeren eyghen sucht en qua begeerten in ,
Dan swackt de staat van 't landt , en 't sal oock nimmer missen
Dat self de val niet volcht, die 'n kindt is vande sondt,
1655. En overrompelt 't volck veel eerder als zijt gissen ,
En scheurt haar , schockt haar met een hongerighe mondt.
Verblinde Rechters slof, die 't volcks verschelen deylen
Na gis en gunst ; wort trouw' , maackt dat ghy beter siet.
Lantvoochden , die de deucht en eer om geit verveylen ,
1660. Veyltse geen rijcke guyts , geeftse den goen om niet.
Of anders suldy recht den Goden haat behalen ,
Die wacker oogen op qua daat , en quade wil ,
Die sy tot zijnder tijt met waarde straf betalen ,
Al lyden sy 't een wijl , s' en zijn niet altijt stil ;
1665. Maar plaghen 't sondich volck met veel verscheyde plagen,
Met oproer , zo dat d' een den and'ren dootlijck haat ,
Met homoet , die de stil en vrege buuren dagen ,
En trotsen tot den strijt , tot dat het al vergaat.
Door deze struyck'len haast de schijn onwinbaar steden ,
1670. En vallen in 't ghewelt des stereken vyants , die
Se porden tot de twist , en overlast aan deden :
Ghelijck als Troyen dat ick nu verwonnen sie.
't Is niet ghenoech dat landt en steden zijn verdurven :
Maar die niet bleef wanneer 't de vyandt overviel ,
1675. Heeft noch veel quader als een suuren doodt verwurven ,
Dat 's armoed' , slaverny , een ongeruste ziel.
Om dat haar eeuwich wrockt , dat sy , die vry geboren ,
Tot slechte slaven zijn door oorreloch ghemaackt :
En hebben teffens goet en vryicheyt verloren.
1680. Wanneer gemeen bederf geheel den volcke raackt ,
Ken niemant sulcke straf ontvluchten noch ontschuylen ,
Niemant en ken die plaach dan sluyten buytens huys ,
Versteeckt u schoon in 't naarst' , in 't diepste vande kuylen ,
Het volcht u , en belast u met zijn sware kruys.
1685. En al dat quaat verhoet zo wy de Goden minnen :
1678. II , III door Ooreloogh.
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En onderdanich zijn dien d'hemel ons tot hooft
Op aarden heeft gestelt , dus macklij ck mocht ghy winnen
Het heyl,, en waart ghy niet van sinnen heel berooft.
Daar is geen lichaam daar men op der aard' de Goden ,
1690. (Terwijl s' onsienlijck zijn) zo kennelijck in siet,
Als 't lichaam van 't gherecht , dat elck tot Gods gheboden ,
Dat is tot deuchden treckt , en quade daan verbiet.
Daarom oproerich mensch , begeerdy wel te leven ,
Zo buycht gewillich voor het wereltlijcke swaart ,
1695. Dan sullen u de Goon de rijcke seghen gheven ,
Daar in ghy tot het eyndt van 't leven zijt bewaart.
PAUSA.

VIJFDE BEDRIIF. EERSTE TONEEL.
Pyrrhvs.
Op-voeding en ghewoont die schrijft den mensch een wet ,
Heel anders als hem heeft de goe natuur gheset :
Want door opvoeding is bykans in ons versturven
1700. De moet, zo dat wy door gewoonte niet en durven
Yet eerelijcks bestaan , alst ons is onbekent :
En soeckt ghy de waarom , wy zijn 't zo niet ghewent.
Ey redeloose mensch wat wilt ghy 't noch verbloemen
Met d'anderde natuur , de qua gewoont te noemen ?
1705. Waar door ghy d'eerste en de rechte schepping lastert ,
En koppelt' Godlijck aan een schandelijcke bastert.
Wat durven ? durf ick niet bestaan de wil der Goon ?
Wat durf ick seggen dat ick ben Achilles soon ,
Die noyt verschricking noch beweging kon ghevoelen?
1710. Die bey ghelijck in my zo pynelijcken woelen.
Ist buyten reden oock ? ey groote Goden ! neent.
Den Hemel meen ick datter selver oock om weent.
1696. III Pausa ontbreekt.
1707. III die wil.
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Den Hemel en was noyt tot overdaat genegen.
Den Hemel stopt altfijt 't ongoddelijcke tegen.
1715. Den Hemel lusten noyt onnosel menschen vleysch ,
En lijckwel isset nu wraackgierichlijck zijn eysch.
En is het herte dan der Goon vol ongenaden?
Noch is Achilles dorst niet anders te versaden ,
Dan met het menschen bloedt , dat hy ten wraack begeert?
1720. Ey my ! wie leefter die zijn geerte niet en deert?
Wie leefter die niet wort bestreen van mededogen ?
Wie droochter nu toch niet de tranen van zijn oghen?
De Griecken al ghelijck , en Pyrrhus aldermeest ,
Die noyt met swaarder last beladen is gheweest.
1725. Pyrrhus die sal door dwang een Troysche maacht de Goden
Op offeren , en haar in zijns Vaders eere doden :
Daar is nu Pyrrhus van de Griecken toe bestemt ,
Dan hoe 't meer naackt hoe dat mijn hert vast meer beklemt ,
En word' tot 't Priester-ampt hoe langer noch al sloffer ,
1730. Want my verschrickt te recht deez' onghemeenen offer.
De Griecken komen aan , 'k hoor een bedroeft gheluyt.
Siet Agamemnon komt al duttende voor uyt,
Die 't scharpe staal ontscheyt dat hy my meent te gheven.

VIJFDE BEDR11F. TVVEEDE TONEEL.
Agamemnon. Pyrrhvs.
Aga. De Goden die der in haar gouden Hemel leven

1735. Die treuren , en de gantsche werelt is verbluft.
Hoe staat Achilles soon alleen hier zo versuft ?
Nu trotse jongeling, als elck de moet laat vallen ,
Zo toont u redelijckst' , en moedichst' van haar allen.
De Griecken dutten , en ghy dut al even seer ,
1740. En ist de Griecken schand' , zo ist uw schand' veel meer?
Moedighe Pyrrhus , nu , voldoet de wil uws Ouders
Tast aan dit blancke swaart , en legt het op u schouders ,
En slachtet Gode dan de jonge Coningin ,
1725. I Pyrrhuys , die.
28*
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Oorsaack uws Vaders doot doort veynsen van haar min.
1745. Pyrrhus , Vlysses sals' u leveren in handen
Op dit uws Vaders graft , daar ghy deez' offerhanden
Beginnen sult , den Goon en Griecken te gheval.
Pirr. Dit Priesterschap en past een krygher niet met al.
Aga. Het doet verstegen mensch. Wat wilg'er teghen spreken?
1750. Pirr. Versleghen? 'k waar dat niet , mocht ick my maar gaan wreken
Met deze scharpe kling , aan vyandt met ghevaar.
Aga. Uws lichaams krachten zijn bekent ons allegaar ,
Maar maackt ons oock bekent de deuchdelijcke krachten
Van u ghemoet , die wy veer boven 's lichaams achten.
1755. Pirr. 'k Betoon zo veel ick ken mijn Vaderlijcken aart.
Aga. V Vader en was noyt , o Pyrrus zo beswaart.
Pirr. Dat 's waar , dan noyt en had hy sulcke groote reden ,
(Als ick Myceensche Vorst) die teghens menscheyt streden.
Dit strijdt heel tegen 't heus en redelijck ghemoet.
1760. Aga. Niet teghens God , die 't wil dat 't Pyrrhus nochtans doet.
Oock hebt ghy selver my tot deze moort ghedwonghen ,
Door vaderlijcke liefd' en reuckloosheyt gedronghen
WI 't parck van reed'lijckheyt en 't menschelijck bescheyt.
Toch van den schalcken Grieck , Vlysses , zo misleyt,
1765. Die 't meer te doen is om hem na zijn lust te wreken ,
Als om de Godsdienst die hy veynst met loose treken,
En heeft de quade saack dus veer daar door ghebracht ,
Dat ick 't weer-roepen nu onmoghelijcken acht ,
Om dat ghy Pyrrhus hem daar eerst in hebt ghedreven ,
1770. En al het leger , dat daar yv'rich toe ghedreven
Wort, als tot godlijcks yet , dus $aut nu niet , maar nemt
Het swaart , en doot haar als ghy selver hebt bestemt.
De Maachden komen om haar outaar op te toyen ,
Met suyver linden , daarse bloemkens over stroyen.
1775. Der Maachden rey vervolcht los onbedwonghen na
't Slachtoffer heel in 't wit , in 't Godelijck ghewa.
De Griecken dringen wt , 't volck laat haar droevich hooren.
Eylaas ! wien soude niet d'onnoselheyt bekooren?
1765. II, III om hem om zyn lust.
1776. II , III in 't goddelyck ghewa.
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Polixena, Agamemnon. Pyrrhvs. Vlysses.
De reed'lijckheydt beweecht beyd' menschen ende Goon ,
1780. Dan sy verstaalt alleen den redelose soon
Van Thetis , dien 't ghesmeeck van mijn bedroefde Moeder
Niet murwen kan , door haat die 'y draacht mijn doode broeder.
Ey Troysche Coningin ! wat smeeckt ghy met ghesucht,
En wand u woorden toch zo vruchtloos inde lucht ?
1785. Den doven Hemel slaat zijn oogen niet beneden ,
Noch luystert niet eens na de droevige ghebeden ,
Die ghy te ned'rich stort , voor 't volck dat u veracht ,
En niet dan des te meer met reden u belacht.
Neen Griecken denckt het niet dat ghy de Troysche kind'ren
1790.Onbrekelijcke moet door dooi- schrick sult vermind'ren.
Of u mijn moeder valt onwaardichlijck te voet ,
Dat doet haar sucht tot my , s'en weet niet watse doet :
Want dochtse dat hem dat den Grieck dorst waardich achten ,
Sy quam my selver eer de groote Goden slachten ,
1795. En rockten mijn wt u moordadighe ghewelt.
Men mach de groote van het sorchelijcke gelt
Van moeyelijcke last der kroonen wel beroven ,
En dryven haar wt haar out-eyghen dartel hoven :
Dan even-wel besit de moedicheyt haar hert
1800. Dat niemants homoet wijckt , of het bevochten vert
Van overlast , van smaat , van overwinners toren ?
't Blijft dat te voren was , ist eerelijck gheboren
Wt Princelijcke stam , die niet ken buyghen veur
Zijn vyandt , maar behout zijn Princelijcke geur
1805. In alle staten , om den winnaar noch te puffen,
Dient spijt zo veer hy 't hert zijns proys niet ken verbluffen :
De trotse Griecken zo verbluffen nummermeer
Een eel ghemoet omringt met Vaderlijcke eer.
Polyxena die weet dat edele gheslachten ,
1810. Alleenlijck elen die door eyghen deuchde trachten
1782. III door haar die.
1788. II , III reden nu belacht.
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Te worden adel van voor-vaderen gelijck ,
Waarom ick , door de trots der Griecken niet en wijck
Van 't deuchd'lijck Troyen , daar ick Prinslijck pleegh te wonen.
Dan wil mijn eel gemoet door 't sterven nu betonen.
1815. Waarom vertoeft ghy noch ? oft sydy self beswaart ?
Komt Pyrrhus slaat my met u glinsterende swaart ,
Of siet ghy nerghens plaats waar dat ghy 't in sout stoten?
Wel aan ick sal u strack mijn weecke borst ontbloten.
Nu jongeling siet daar voldoet der Goden recht ,
1820. En rijcht het swaart daar deur tot achter an het hecht ,
Om myne ziele trots een ruyme deur te maken.
Neen Agamemnon laat my niemant toch aanraken.
Wijckt van my dienaars , flucx en komt my niet ontrent.
Deze verkrachting is mijn grootheyt ongewent.
1825. Aga. 0 groote Goden ! dorst medogentheyt beweghen
Mijn Prinslijck hert , ick stond' den grooten blixem teghen.
Al quam hy selver neer , en wilde datmen sou
Hem waardich off''ren op een zo beleefden Vrou.
Krijghs-luyden hout u rust , en wilt haar niet meer tergen :
1830. Men hoort de deuchden niet oneerelijcks te vergen.
Een eerelijck ghemoet boeyt self 't verwesen lijf,
En buycht het onder 't swaart den Goden tot gerijf.
Verbaasde Griecken swijcht , op dat w'er hooren moghen.
Poli. Ghewillich ben ick nu den Goden neer gheboghen.
1835. Nu Pyrrhus vordert dan mijn zo gewenschte doot.
De doot ! de doot ! die mijn bevrijt van alle noot.
Pyrr. Is nu de wille dan volbracht van al de Goden ?
Zo later dan een Grieck my meed' toch komen doden ,
Op dat ick door de doot de gruwelen zo wreet,
1840. Die 'k heb bedreven , oock al stervende vergeet.
Nu lome Griecken , wilt oock Pyrrhus dan verdelghen ,
En laat het dorstich landt ons beyder bloet verswelghen.
Polyxena die rust , haar ziel sweeft na de Goon ,
En ick moet wroegend' hier noch blyven metier woon.
1845. Siet Griecken 't roode bloet sich langs der aarde spreyen ,
Dat al de Nymphen en de water Goon beschreyen,
1811. II, III Te worden d'adel.
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En weten niet van waar dat hare silv'ren vloet
Zo rasch gheverwet wert met Conings purper bloet.
De beken dryven neer , en gaan de tyding brenghen
1850. In alle Rijcken , hoe de Griecken dus verplenghen
't Onnosel vrouwe bloet , 't bloet van 't Troyaansche hof.
Aga. Nu jongeling , wel aan , treet vander hoochten of ,
Laat 't doode lichaam op de bloeghe grave legghen.
De maachden sullen strack haar Moeder aan gaan segghen ,
1855. Dat haar haar doode kindt wort van de Grieck vereert ,
Ghelijckse van mijn heeft medogende begeert.
De Goden zijn voldaan , de Goden willen geven
Dat nu de Griecksche vloot (door goede wint ghedreven)
G-heluckichlijcke raack voor Griecken op de ree ,
1860. En hrenghe daar aan landt de rust , en rijcke vree.

VIJFDE BEDRIIF. VIERSTE TONEEL.
Rey van Troysche. Hecvba.
Lieflijcke Goon ! bestort met goddelijcke reghen,
't Salighe lichaam van deez' onbesmette Bruyt ,
Wiens ad'ren vlieten uyt ,
En spreyen 't waarde bloedt op al te dorre weghen.
1865. Ondanckbaar aarde barst, ontluyckt besloten velden ,
En ciert u dorre rug met bloemkens menichfout,
Om dat ghy wort bedout
Met onghemeene dauw' , sy douter alzo selden.

1870.

Waar blijft de droeve rey van wack're Velt-goddinnen?
Vrolijcke Nymphjes treurt, vlecht kransjes hooch beroemt,
Van allerley ghebloemt ,
En kornter de Princes van Troyen in bewinnen.
De barre Winter geeft de kruytjes al te karich ,
Om met 't verlepte lof haar vol te doen in eer.

1860. II Vierde Toneel.
1869. II , III Waar blyf de.
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1875.

Dus stort van boven neer
Wt d' Hemel schoonder groent, en toont u goon meewarich.

Begraaft haar inde myrt , bedelft haar in de rosen.
Luchtighe Venus , voecht haar boven aanden dans
Der goden gulden . krans ,
1880. En werdt ghy 't hipp'len moe , laat sy u dan verposen.
De Coningin van Troyen , leyt
Plat op der aarden neer ghespreyt.
Wel op , wel op , bedroefde Vrou ,
De goden die behoefden nou
1885.
Oock u te dooden op de plaats ,
Of vryen u van zo veel quaats
Daar 't ongheluck u mede straft.
Siet ginder op Achilles graft ,
Daar leyt , eylaas ! het bloei ghestort ,
1890.
Daar is , eylaas ! den dach verkort,
En dooi ghevordert van u kint.
Nu Pargamasche Vrou verwint
De wanhoop , die u zo bestrijt
En veynst u fier den Grieck ter spijt.
1895. Hecu. Wat soud' ick veynsen ! laas ! ick valle veel te swack.
Ey my ! mijn lichaam kreuckt , mijn suffe ziel kent pack
Niet draghen , maar , se moeter pijnlijck onder smoren.
Polyxena ! waar toe , waar toe zijt ghy gheboren?
Hoe barst mijn borst niet die zo dick van suchten swelt ,
1900. En gheeft de gheesten lucht? maar prantse met gewelt,
En parstse , pijntse , laas ? waar is toch 't mededoghen
Der grooter Goon ? die mijn al 't leet doen datse moghen?
Waar me wort toch ghestilt der Goden gramme moet?
Polyxena die leyt ghewentelt in haar bloet
1905. Verplengt van Pyrrhus , door Godsdienstige misbruycken.
Nu Maachden gaat aan strandt , en vult u water kruycken ,
En brengt my heylich nat. Nu Vrouwen, spoed' u , raseb ,
1886. II, III vryen van u so.
1895. I Hecu. ontbreekt.
1936. I en vuylt,
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Op dat ick 't doode lijf , en wonden daar mee wasch ,
En spoel het slibrich bloet van haar snee witte leden ,
1910. Die , siet , de Griecken zo moordadich stucken sneden.
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Rey van Griecken.

Hecvba op 't doode lichaam.

1915.

1920.

1925.

1930.

Wanneer den dart'len mensch
Voorspoedelijck zijn wensch
Op aarden wort ghegheven ,
Dan meenthy dat hy schier
Wellustelijcken hier
In eeuw' behoort te leven.
Hy denckt na 't salich niet
Voor hy 't onsalich siet ,
En voelt het met mishaghen ;
Want 't weelighe gheluck
En leert den mensche druck
Noch ongheval verdraghen.
Ter werelt geen van al
Ken 't wroegent ongeval ,
Hoe groot hy is , afkeeren.
Dies zijnse wijs en vroet ,
Die druck, en teghenspoet,
In weelde draghen leeren.
Dan neen , de dartelheyt
Den blinden mensch verleyt,
Dat hy (in 't top gheresen)
Sich godloos waant een heer
Van 't wanckelbaar ghekeer
Des werelts luck te wesen.
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1935.

1940.

Maar straf en plaghen boos ,
Als wy ons so godloos
In wangheloof bedomplen ,
Komt met betraant ghewroech
Ghemeenelijck te vroech
Ons schielijck overromplen.
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Rey van Troyaansche.
Hecvba.
Ach Hecuba ! H. Wat nu ? Rey. Waar vlucht ghy Coningin P
Verschuylt u , want u quaat dat neemt eerst zijn begin.
Eylaas ! het wast noch eerst , ten is noch niet volboren.
Siet nu Troyaansche Vrou is hoop en troost verloren.
1945. Hecv. Hoe dus ? onsalich mensch ! wat maackt ghy voor gherucht?
Wat schreeuwt ghy toch ? wat is dit over swaar gesucht?
Komt ghy noch met verdriet mijn sinloosheyt bemorsen P
Rey. Siet daar de maachden hoese droeflijck komen torsen
Het natte lichaam van u doode Polydoor.
1950. Hecv. Wat komen my , o Goon ! al gruwelen te voor ?
Verduystert gulde Son , en dompt u klare stralen.
Wat laat ghy 't heylich licht op 't godloos volck toch dalen ?
Buld'rende donder , nu , 'tis tijt dat ghy u wreeckt ,
En dat ghy d'aarde en den hemel stucken breeckt ,
1955. En scheyt de lucht van 't vyer , en d'aard' van 't koude water ,
Dat niet ken schiften dan met gruwelijck gheklater ,
En schrickt het al dat op de boose werelt leeft ,
En watter door de lucht onsichtbaarlijcke sweeft,
Wat ? droom ick , slaap ick , of zijn 't ydele gedachten,
1960. Die my dus pynelijck in teghenspoet verkrachten ?
Of raas ick altemaal ? of schemert mijn ghesicht ?
Dat ick mijn eyghen kint niet ken door 't deemstich licht ,
Dat slappelijcken straalt wt oude doncker oghen ?
Neen Hecuba , g' en wort in 't minste niet bedroghen ,
1965. Noch door geschemer, noch door sinneloos geraas ,
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Zo dat ick te vergeefs haar hulp soeck in mijn saack.
Wat eysch ick dan van haar een aangename wraack ,
Daarse mijn overlast zo smadelijck belachen ?
Neen Goden , neen , 'k en sal u langer oock niet prachen
2005. Om hulp die 'k niet en krijch , alzoo 'k mijn selver stracx ,
Door eygen machten wel ken wreken aan de Tracx ,
Aande vervloeckte guyt die 't leven is onwaardich.
Ey goddeloose ziel ! wat maackt u zo lichtvaardich ?
Menedich ? trouloos ? dat ghy self de vrienden haat ,
2010. En valt haar af wanneer haar 'twanckel luck verlaat?
De gulsige begeert wou die dat my behoorden?
En dwong u die dat ghy mijn Polydoor vermoorden ,
Om u te maken heer en meester van het geit ,
Zo ty de stercke Grieck had Troyen in ghewelt?
2015. Zo doen de boosen staach, die 'r naaste niet en minnen ,
Dan slechs om eyghen baat , en voordeel te ghewinnen ,
En veynsen haar als vrient in voorspoet wel te zijn.
Dan laas ! haar vrientschap is niet anders als een schijn ;
Daar 't blinde luck altoos wort schielijck door bedrogen ,
2020. Om dat het op zijn self niet doet dan schemer ogen.
Hoe schemerden 't ghesicht , eylaas ! bedroefde Vrou ,
Doen ghy de Trax aansaacht voor oprecht en getrou ?
Vervloeckte moorder , nu ! ick sal myn toren breken,
En veynsen my , dat ick my veyliger mach wreken ,
2025. Aan u , aan u , ick sweert , ick sweere dat de Goon ,
Dat u een Troysche Vrou sal met haar handen doon.
Dan tot het gene dat ick hebbe voorghenomen ,
En ken ick niet dan door het pyn'lijck veynsen komen ,
Om hem met lieflijck schijn te locken wt zijn hof,
2030. Dat opgheleyt is van sulck schellemachtich stof.
Dus Hecuba wel aan , wel aan Troyaansche wyven ,
Laat achter schijn-lieft dan de wraack verholen blyven,
Tot dat wy vinden plaats en een ghelegen tijt,
Om vol op te versaan de sadeloose nijt ;
2023. I, II my toren.
2025. I Aan u, aan , ick.
2028. I En ken ick ick niet. — het pynelyck veynsen.
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2035. Niet met het bloei alleen der goddeloose menschen,
Maar met de ziel , daarom de swarte Goden wenschen.
Verwacht my Vrouwen voor aan d'ingang van het pat ,
Dat regel-recht hem streckt op dese schelm zijn stadt.
Mijn beenen swack en out en konden nau te voren ,
2040. Een oogenblick alleen mijn dorre leden schoren ,
Dan zijn nu sterck en kloeck , en dragen 'tlichaam voort
Tot aan de plaats , daar ick een mannelijcke moort
(Ghemoedicht vande wraack) te doen heb voorgenomen ,
Ken wijsheyt maar zo lang mijn korselheyt betomen ;
2045. En dwingen zo mijn moet dat niemant arch en merck.
Maar sus , hoe stel ick best mijn moorden dan in 't werck?
Want door ghewelt en ist niet in mijn kleyn vermoghen.
Ey neen 't ! hy wort niet dan door arghelist bedroghen ,
En leugens , die nochtans vol zijn van waarheyts schijn,
2050. Voor lieffelijck van smaack , maar achter quant fenijn.
Een gier'ge duyvel heeft zijn wrecke hart beseten ,
Die meest altfijt den mensch in weeld' doet God vergheten ,
En stelt de deucht en eer en achterdocht ter sy ,
Als Polymnestor , dat hem blindlings in de ly
2055. Sal leyen eer hy 't weet , dat door zijn quant begeeren ,
Dat sondich woelt om stanch zijn tijtlijck te vermeeren
Met recht , of onrecht , 'tis allickeleens hoe 't slaacht ,
Al weet hy schoon dat dat d'oprechte Goon mishaacht.
Wel aan onsalich mensch , om tot myn wil te raken,
2060. Moet ick u dan alleen maar soecken wijs te maken ,
Dat ick een heym'lijck schat noch by my heb bewaart ,
En hebbet op een plaats bedolven inder aart ,
Daar 't voor gheen sterflijck mensch met soecken is te vinden ,
En veynsen zo gelijck of ick hem hartich minden ,
2065. En achten hem alleen voor vrient in deze staat
Zo dat ick my dan nu op niemant en verlaat
Dan maar alleen op hem , en anders geen vertrouwen
En durf, om sulck mijn geit voor my bewaart te houwen.
Daar door verley ick licht een onvernoechlijck mensch,
2058. II weet hy wel dat.
2059. I my wil.
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2070. Dat nimmermeer en komt tot 't wterst' van zijn wensch ,
Maar hongert om alleen de werelt op te schocken ,
Zo dat ick hem daar door in zijn bederf sal locken.
Nu Hecuba die gaat dan om den Trax te doon ,
't Is dan door stercke macht van quaad of goede goon.
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Rey
Van Troyanen.
2075. Bedurven mensch , die 't Godlijck minder acht
Als eyghen wensch , daar na ghy looslijck tracht,
Waarom verleyt u toch de snoo begeert ,
Dies sad'loosheyt in vol op 't meest ontbeert ?
Wat poghen wy toch 't al onnodich te verwerven ,
2080. Dat niemant krygen kan , en elck met rust kan derven?
Men heeft niet meer van doen als nootdruft tot gerijf
Van goe natuur , dat 's spijs en kleeding tot het lijf.
Dan dartele gewoont van slemp , en zyde kleeren ,
Doet ons in overvloet misnoegend' meer begeeren.
Hoe salich is hy dan die 'm , hoe 't oock 't Godlijck voecht ,
2085.
't Sy sober of vol op , aan bedde wel ghenoecht?
Ey lacy neen ! elck wil misnoegent meer.
Van duysent een , nauw vintmer wiens begeer
Niet listich sluyckt zijns even naestens ghelt ,
Daar toe 'y gebruyckt , ist noodich , bloech ghewelt!
2090.
Sal gulsighe begeert in 't hert noch woonen langer ,
Daar 't by de schijn boeleert , en gaat van ontrou swanger?
Die datelijck (als hem beveynstheyt heeft ghebaart)
Schelmachtich toont met schaad' zijn ingheboren aart?
2095. Beklagelycke saack , daar om de Goden schreyen ,
Dat onse goe natuer van wenst haar laat verleyen.
Dat onse goe natuur van sond' zo wort verkracht,
Dat by de quade wil veer boven 't Godliick acht.
Hoe mensch sich meer voor sond' moetwillich buycht ,
Hoe dat hem eer de kennis overtuycht
2100.
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Van Godes wet , die noch zo wroegent bleef
In 't hert gheset , sint dat natuur se 'r schreef.
De groote Trax die 't quaat menedich heeft bedreven ,
Valt door de kennis in een ongherustich leven.
2105. Vervalt in wanhoop , en haalt op hem Godes haat ,
En wisse straf , die 'm volcht waar dat hy gaat of staat.
Siet hoe d'een d'ander soeckt door schijn in slaap te wieghen
En door valsch veynsen voort godlooslijck te bedrieghen.
Siet Polymnestor komt met Hecuba ghelijck ,
2110. En wisse val vervolcht de Prins van 't dertel Rijck.
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Polymnestor. Hecvba.
Rey van Troysche.
Verstoorden Hemel , hoe ? hoe dus vergramde Goden ?
Ey Hecuba , waarom bestapelden de doden
Dijn ongheluckich lijf niet binnen Troya , daar
V trotse sonen zijn vertreden allegaar
2115. Waarom laat 't ongh'luck toch dit leven u besuren ?
Waarom bevielen u de broeken vande muren ,
En swaar ghebouwen niet in Ilion , doet viel ,
En kneusden daar u lijf , en brachten deze ziel
Ten Hemel met het stof doen 't barsten wt de daken ,
2120. En wollickten de lucht , als Troyens wallen braken ,
En maackten op der aard' een schrickelijck gedreun
Hecv. Dat ben ick over , dan ick troost my in mijn seun ,
Die my door trouw' van u noch over is ghebleven.
Waar is mijn Polydoor ? die mijn in heyloos leven
2125. Alleene by blijft , nu , waar is hy die 'k alleen
Noch droeffelijck behoud' ? zoo 'k immers anders meen.
Poly. Ey Troysche Coningin! hy leeft , hout op van klaghen ,
2110. II Olymnestor. Hecuba.
2122. I over, don ick.
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Van daar breng ick een schat die ick mijn soon soud' gheven ,
Om in dit weelich hof zo Princelijck te leven ,
2165. Ghelijck hy is ghewent. En want de korte tijt,
Door 't jachten van de Grieck , zo 'k sorgh , het niet en lijt ,
Dat ick mijn Polydoor sal mond'ling komen spreken ,
Om datse daatlijck weer van landt af willen steken ,
Zo woud' ick , heusche Prins , de stee daar ick 't begroef,
2170. V wysen , op dat toch mijn soon krijch zijn behoef.
Laat daarom u ghesint zo langhe wat vertrecken ,
Ick soud' u garen noch van Troyen meer ontdecken.
Poli. Sa dienaars , gaat ter sy. Princes u goet begeer
Wort wilch gedaan , al waart noch hondert werref meer.
2175. Hout mijn beleefde Vrouw' voor sulcken vrient in desen ,
Niet anders als ick u in voorspoel pleech te veesen ,
Soud' tegenspoel het hert dan van een vrient bedroeft
Af konnen trecken , die meest vrienden hulp behoeft?
Ey neen Princes ick schoor u met mijn stercke schouwer.
2180. Iek waar u voormaals trouw' , dan , nu noch veel getrouwer.
Al wat ghy van mijn wilt dat krijcht ghy na u wensch.
Hecv. Vervloeckte guyt ghy Hecht. Ghy Hecht godloose mensch.
Daar gelden nu geen meer bedrieghelijcke woorden :
Want daar leyt Polydoor , die ghy , o schelm ! vermoorden.
2185. Troyaansche Vrouwen , nu , komt vliecht hem in zijn licht,
En krabbelt hem wt 't hooft zijn duyvelsche ghesicht.
Poli. Troyaansche moorderin ! ey my , Troyaansche Vrouwen !
Hecv. G'en sult van nu niet meer den lichten dach aanschouwen.
Menedige rabaut. P. Ey mijn ! hoort niemant hier
2190. Mijn jammerlijck ghekrijt ? H. Ten helpt nu geen getier ,
Noch nederich ghesmeeck. Neen , neen , ghy moet nu sterven.
Poli. Eylaas ! en moet ick dan dus alle bystandt derven ?
En komter gheen ontset ? hoort niemant mijn gheween?
Hecv. Noch nu , noch inder eeuw' en suldy meer betreen
2195. Het landt , dat ghy besat door goddeloos vermoghen.
Poli. Ick leg ter aard' ghevelt , ick ben berooft van ooghen.
Waar zijn de Phrygen ? nu , komt vat haar by de krop.
Hecv. Daar heb ick d'ooghen van u Coning wt zijn kop.
2168. II van 't landt.
29
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Ibis. Polymnestor. Hecvba.
Rey van Troyaansche Vrouvven. Dienaars van Polymnest.

Ibis. Wat onghehoorde moort ? warwaarts sien toch de Goden ?
2200. Poli. Troyaansche Vrouwen zijn 't die my dus deerlijck doden.
Ey my , nu sterf ick : wreeckt , o Thracien de moort.
Hecv. Siet daar der Phrygen drang, komt Vrouwen maast u voort.
Ibis. Neen , neen , g'en sult de straf der Goden niet ontlopen.
Hecv. Heylighe doodt , wel aan , wel aan , wilt my bedropen
2205. Met 't salich sap , daar ghy d'heyloose mensch bedeest
Van alle teghenspoet en quelling mee gheneest.
Luystert , o groote Goon ! na mijn medogent smeken.
Ibis. Zo Phrygen , nu wel aan , tijdt mannelijck aan 't wreken.
Hecv. Barst wt godloos gespuys , komt vry met sulck ghekriel ,
2210. En stiert ten Hemel waarts mijn zo benaude ziel ,
Die toch maar alle pijn lijdt in 't onsalich leven ,
En sal haar door de doodt tot alle rust begheven.

EYNDE.

Op de laatste bladzijde van I staat een prentje , voorstellende eene lelie omgeven
van doornen , met het omschrift : „Ghelijck eene le li e onder de doornen , So is mijn
vriendinne onder de dochteren. Cant . 2 . 2 .•.
Daaronder leest men :
t'AMSTERDAM ,

13y Nicolaas Biestkens, Boeckdrucker der Duytsche Acade mie, in de Lelie onder de Doornen. 1619.

DUYTSCHE ACADEMI.

De door Coster in 1617 opgerichte Academie had volgens het plan
van den stichter eigenlijk eene oefenschool moeten worden voor hen ,
die in kunsten en wetenschappen wenschten onderwezen te worden.
Duidelijk blijkt dit o. a. uit het spel „Apollo" van Suffridus Sixtinus ,
waarmede de Academie in 1617 werd ingewijd. Een jaar later , den
len Aug. 1618, werd in een gelegenheidsstuk , „Ghezelschap der Goden
vergaert op de ghewenste Bruyloft van Apollo . , . met de ... Academie"
de stichting herdacht. Wie de schrijver is van dit tooneelwerk, valt niet
mét zekerheid te zeggen ; de auteur wordt nergens genoemd. Op het
tweede jaarfeest (1 Aug. 1619) werd wederom een gelegenheidsstukje
vertoond ; dit droeg den titel „Duytsche Academi" en is blijkens de
letters S. A. C , die op het titelblad voorkomen , van de hand van
Samuel Adriaensen Coster.

DUYTSCHE

ACADE_l!II,
Tot Amsterdam ghespeelt,

Op den eersten dach van Oegstmaant, in 't Iaax 1619.

S.

A. C.

Over.al.Thvys.

t'AMSTERDAM,
Voor Cornelis Lodovviicksz. vander plassen , aan de Beurs inde Italliaansche Bybel, 1619.

PERSOONEN.

Academi.
Melpomene.
Talia.
lan Hen.

STOMMEN.

Clio.
Vrania.
Terpsichore.
Evterpe.
Erato.
Caliope.
Polyhymnia.

met een slot aande mondt.

HET EERSTE TONEEL.

Academi. Melpomene. Talia. Mvsæ.
Der Philosophen Vorst seyt dat een groot ghemoet
Niemant en wijckt , veel minder yemant hinder doet.
Och waar die spreuck ghegrift in yeder eens ghedachten,
Wy souden dan zo niet met vuyle leugens trachten
5. Ons even menschen te bekliecken : maar in plaats
Wanneer de leugentaal en achterklap yet quaats
Begon te kakelen , het sy oock van wat luyden ,
Behooren wy het quaat , zoo 't quaat is , wel te duyden ,
Of immers daar van stil te swygen , en vermoen
10. Het best daar of: wy souden niemant dan misdoen ,
Noch reden gheven om ons rechtelijck te haten ,
Ghelijck nu dickwils beurt door 't onghebonden praten.
Voor my , ick weet het wel , hoe qualijcken ghy kondt ,
Talia vrolijck hert , u snaterende mondt
15. Tot noch toe snoeren , zo dat ghy u onderwonden
Seer menichmalen hebt met woorden ongebonden
Te spotten , en alzo personen op haar seer
Gheraackt , die 't nemen als gequetst te zijn in eer.
Toch hier in leyt de faut dat sy zijn met ghebreken ,
20. En dat ghy niet en kent nalaten 'tschemper spreken.
Nu dan , terwijl de mensch heeft altijt wat gebrecks ,
En ghy daar Leghens weer berispich en goedt gecks ,
Zo geckt in 't hondert heen , met niemant in 't bysonder,
Noemt niemants naam tot spot op u Toneel van wonder.
25. Dat denck ick sult ghy wel nalaten , maar ghy moet
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Voor alle dingen oock wel letten wat ghy doet ,
Niemant met kleedt , of gang , of woorden te beschryven ,
Dat yeder mercke wat ghy seggen wilt , maar blyven
Wat verder buyten schoots , en segt dan vry al wat
30. Den mensch mistaat , dat sal in sulcken grooten stadt ,
Als dit is , nimmer u ontstaan , met zo te kaken ,
Of ghy sult blindelings of d'een of d'ander raken.
En dat is wel gedaan , want ghy dan sonder haat
In 't vroegen 't hert bestraft het onbekende quaat :
35. Daar 't kenlijck quaat hier voor de Werelt t'openbaren ,
Niet anders u en ken dan haat en afgunst baren ,
En 't zo wel maken met u lasterende spot ,
Datmen u aan den mondt oock hangen soud' een slot ,
Met meerder reden , als u susters diese stom
40, Tot seven maackten toe , en niersant weet waarom.
Dan 't is my wel bekent. t'Was ongheleerde nijt,
Die 't speet , dat hier oock soud' de wetenschap haar vlijt
Aanwenden , om wt liefd' de burgery te stichten ,
En met de fackel van de duytsche taal toe lichten.
45. Toelichten , seg ick , met de rijcke duytsche taal ,
Dat duytsch-man ken in duytsch zo wel doen als een waal
In walsch , als grieck in griecks , en in latijn latynen :
Maar die luy die alleen geleerden willen schynen,
En 't dickwils niet en zijn dan met een yd'le naem ,
50. Verdroegen 't noode , dat oock and'ren haar bequaam
En wetende genoech hier souden openbaren
Op deze zeetel om den volcke te leeraren.
Wat isser oorsaack of dat ghy gespeelen zijt
Verstomt ? u onverstandt ? ey neen ! het is de Nijt ,
55. Een in-geboren quaat van ongeleerde schaleken ,
Die 't vreesden dat door uwe wetenschap beswalcken
En in vermindering sou komen haren lof,
By 't volck verkreghen , en sy weten nergens of.
Wel ongheluckich landt daar oordeloose gecken
60. Door haar geleerde naam zo vele dan verstrecken
Datse d'eenvoudigen het goet doen achten quaat ,
Door een voor-oordeel , en wt een besond'ren haat.
Dan , susters , 't spreken is u van uw' aartsche Goden ,
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De Rechters , nimmer u gerechtelijck verboden ,
65. Dan laat het spreken maar , na dat ken mercken ick,
Slechs wt een valsch gerucht , en inghebeelde schrick.
Ghy doet daar wel aan , want de saack is vry gewichtich ,
De tijt gevarelijck : dies draacht u toch voorsichtich ,
En swijcht zo lange tot de Heeren u ghebien
70. Te spreken , dan sal 't sonder opspraack mogen schien ,
En dat wil noch niet zijn : veel beter dan ghesweghen ,
Dan dat door spreken haat en schande wort verkreghei.
Stichtende suster , die met lieffelijcke reuck
Van wieroocks dampen vult de daken , ghy die spreuck
75. Op spreucke deftich tot dier luyden open ooren
Indryvet , die die zijn genegen om te hooren.
'k Meen u Melpomene : wat vlijt hebt ghy gedaan
Twee jaren , zo lang dit ghesticht hier heeft ghestaan ?
Segt my vrymoedelijck , ist oock wat te beduyden ?
80.Melp. Dat sullen voor my wel de burgery en luyden
Van deze stede doen , en best het Weeshuys dat
Het voordeel daar van heeft in haren noot gehadt :
Ghelijck alst selver sal wel danckbaarlijck bekennen ,
En niet als and're , my met oneer daar voor schennen.
85. Toch 't is gheen swaricheyt of my een leug'naar laackt,
Noch 'k ben oock met den lof van boeven niet vermaackt.
'k Heb voorghenomen al den snap en klap te lyden ,
En wel te doen die luy die dit mijn doen benyden ,
Want hoe haar nijt meer wast , hoe dat ick meerder yver ,
90. En drijf der armen saack daarom niet dan te styver.
'k Ben niet zo schielijck voor een kleyn gerucht vervaart.
Ick ben Melpomene , van in-geboren aart
En lang ghewoonte wel gewoonlijck te verdraghen
Des Werelts bitterheyt en allerleye plaghen.
95. My weyt wat over 't hooft , zoud' ick my aan 't gerucht
En tranen stooren , oft aan 't teerende ghesucht?
Ick waarder quaalijck aan ! Neen , neen , ick acht geen woorden ,
Hoe bitter datse zijn : by Vader , Moeder moorden
Ben ick ghestadich , en wat dat de moorder doet
100. Beschrijf ick schrickelijck met der vermoorden bloet.
En dat gedaan verwilch ick jonge luy met eeren
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Om myne vaarsen droef van buytene te leeren ,
Die dan op dit Toneel anders noch anders niet
Het stuck vertoonen alst in 't leven is gheschiet ,
105. Dat ten gevalle van een mensch vijf ses van oordeel ,
En als my dat al mist , ist noch der armen voordeel.
Aca. Maar ghy Melpomene (of u den Yver schoon
Al aandrijft tot dat werck zo seer dat senaat noch hoon ,
Noch achterklap u daar ten minsten in mach deeren)
110. Zijt ghy van wtvoert oock en statelijcke kleeren
Ter dezer steed' gerijft ? of komter wat te kort ?
Melp. Van kleeren zo vol op datter als niet aan schort ,
Maar 't schort aan wat anders. A. Waar aan ? M. Aan goe de regel.
Aca. Hoe sal ick dat verstaan ? Het volck is dat zo kregel ,
115. Dat ghy ghebruyckt , dat dat op keur noch wetten past?
Mel. Neènse ; maar 't wort haar niet genoeg van u belast ,
Dat sy wel op de keur en voorgeschreven wetten
Behooren tot belegt van deze School te letten.
Aca. Weet elck niet van natuur wat dat sich selven let ?
120. Melp. 0 ja 'y ! A. Dat's wel , zo maackt de reden van de Wet,
En ghy ghebruyckt hier geen onredelijcke lieden ,
Wat hoef ick die dan toch de wetten te gebieden
Mel. Dat ick geen anderen op deze uwe plaats
Ghebruyck , als wel beleefd' en redelijcke maats ,
125. 'k Bekent , ick hebt geseyt , dan seker doe 'k het seyde
Meend' ick den meesten hoop die 'r selven wel geleyden
Aan redens leydtsnoer na natuurelijcke keur ,
En die zijn wetteloos , de wetten zijn maar veur
d'Onredelijcken hoop , die most ghy daar me tomen ,
130. Of zoo 't niet wesen wou , verbieden haar het komen ,
Het in en wtgaan , en de vryheyt van 't Toneel.
Aca. Straffe Melpomene , is dat maar het verscheel
Klaacht my maar wie dat zijn , men sal haar onderwysen
Met reen , en maken dat ghy 't selfde volck sult prysen.
135. Belaat my met die last ick Balder in voorsien.
't Is daar genoch af , nu most hier wat anders schien.
V seven susters zijn in alles te verschoonen,
Niet tegenstaande datse vruchteloos hier woonen
Twee jaren by my in. Maar ghy die u beroemt
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140. V loffelijcke daadt , en u voorstandster noemt
Van ouderloose en gebreckelijcke Weesen ,
Hebt ghy oock midlertijt , dat waardich is gepresen ,
Voor deze plaats besorcht , dat waart is en bequaam ,
Statige suster , om te voeren uwen naam ?
145. Of heeft de plaats van u noch niet met al genoten ?
Segt lief , wat offer goets toch over is gheschoten?
Melp. Speelen met hoopen , daar der som van zijn gespeelt ,
Van som de rollen aan mijn kinderen verdeelt ,
Noch om te leeren , en daar toe hebt ghy doen bouwen ,
150. Dit zo beroemt gesticht , dat ick moet onderhouwen
Met deez' mijn suster , die de luyden ken vermaken ,
Veel meerder noch als ick met soet en boertich kaken ,
Ghelijckse twee jaar lang met voordeel heeft gedaan ,
Der Wesen dezer steed' met arremoed' belaan.
155. En daer beneffens sy en ick heb doen bereyen
Al wat ons noodich was , als snyders laten neyen
Hoop-werck van kleeren , en van alderley fatsoen ,
Van allerleye stof ; en wat daer meer van doen
Tot wtvoert is geweest dat hebben wy doen snyen
160. Beelthouwers wt het hout , de Schilders schilderyen
Gheverght te maken , en 't alles wel volbrocht
Door haer kunstrijcke hant , wat haer vernuft bedocht.
Met harnas en geweer wy menichten wtdosten
Van krygers op 't Toneel , dat al op uwe kosten ,
165. 't Ooch hebbende alleen om deze burgery
Te stichten , en met een den arremen daer by
Te vorderen , en dat alsulcke ware armen
Daar niemant laten kan sich over te erbarmen.
Komt hier mijn schaepkens , komt. dit zijnse dat ghy 't weet ,
170. Waer aen ghy burgery u alemis besteet.
Medogende Ghemeent laat u den noot erbarmen,
In deze droeve tijdt van alle vvare armen :
Maar geeft insonderheyt u overighe deel
De V Veesicens , daar voor vvy beyv'ren ons Toneel.
175. De Weeskens zijn 't die van uw' rijcke giften leven ,
Die worden in haar noot daar dapper me gesteven.
Siet dit onnosel Boet , ten waar het aenhout hadt ,
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En goede toesicht van de beste van de stadt,
Die 't wijsselijck en wel zo weten te bestieren,
180. Dat deze kinderkens in alle goe manieren
Nu werden opgequeeckt , daar anders door 't versterf
Van hare ouders , men niet anders dan 't bederf
En quaat en hadden te verwachten , en nu werden
Door uwe mildicheyt (daer in ghy moet volherden)
185. Deze gestiert te recht , gevoet , gekleedt , gedeckt ,
En sulcks geleert daer toe haer sinlijckheyt dan streckt,
En haer bequaamheyt wort geoordeelt wel te passen.
Aca. God geve dat ghy in dien Yver op moet wassen.
Maer segt , Melpomene , 't goedt dat ghy hebt vergaart
190. Op myne kosten , is dat noch al wel bewaert P
Melp. Bewaert? seer wel bewaert. A. Maar waar aen sou dat blijcken ?
Mel. Ick sal , belieft het u , 't u alles laten kijcken.
Aga. En ghy Talia , sout ghy 't oock wel kennen doen?
Tali. Jaa 'k waarde Voester-Vrouw' , ghy moet niet eens vermoen
195. Of 't is noch gnap en gnut , ick ben te bijster aardich.
'k Loop met de lijmstang , niaer ick houw mijn tuychjen vaardich.
Ghelijck als alle daach noch toeneemt mijn gebroet,

Dat wat met Jeurjan loopt , zo tusschen mal en vroet ,
Zo moet ick alle daachs oock toesien offer kleeren
200. Ghenoech zijn om te komen by de luy met eeren.
Mijn sus Melpomene is even staach beswaart
En treurich , ick prijs mijn , ick ben van ander aart.

Sy weet haar reputacy zo perfeckt te houwen ,
Se staet zo stemmich als het puyckje vande vrouwen.
205. Heer moer je bint wel preuts. Ick seg je hebt verstant.
Ey siet haer daer iens staen , trots den stierven Roelant ,
Die 'm drielnael omme keert als hy de kloek hoort bey'ren.
Aca. Wat zijt ghy dartel. T. Ja dat 's weer an van mal eyeren.
Met ginnegabben , en met gesang , en met gelach,
210. Koom ick geneuchelijck en vrolijck veur den dach :
Daer sy swaermoedich denckt om saken die haer treffen ,
En hoese 't vast beduymelt sy maackt het noch niet effen.
Ick laet fiolen sorgen , het gaet dan so het gaet.
Aca. Ghy leyt ons van het spoor door u holbolge praet.

215. 'k Heb dezen dach geschickt daer toe , om te beschouwen
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Hoe dat de kleeren en 'tspeel-tuych wort onderhouwen,
Het welck , ghelijck ghy beyde segt , noch alles wel
Bewaart is gnut en gnap , geschickt en op zijn stel.
Laat sien eens ofmer noch wel me sou mogen proncken.
220. Tali. Staander oock noch kleeren te Purmerent verdroncken?
0 bloet Jerolimo ! zo nu daer wat gebreeckt !
Mel. Talia wat is dit ? siet waer ghy swijcht of spreeckt .
De kleeren en al 't geen dat toekomt deez' vergaring ,
Zijn , als het blijcken sal noch al in goe bewaring.
225. Ick draag daer sorge voor , en op dat ghy het weet ,
Sal ick hier komen doen mijn kind'ren al gekleet.
Talia d'haren oock sy zijn alt'samen vaerdich.

HET TVVEEDE TONEEL.
Talia. Academi. Mvsæ.
Och zo , dat 's goet , dat 's goet , dat komt warachtich aardich.
Ey sietme suster treen zo statich as iep stoep.
230. Heer hoe parmantich. Nou 't is tijt dat ick oock roep
Mijn babbel-beckjes t'saam. Komt hier , komt hier je boeren ,
Jy halfsalige. Jy boeven en hoeren.
Komt hier mijn kyeren , komt hier mitje schort ,
Jou mien ick kladdegat , daar Jaep schier wilt om wort,
235. Nou vat iens hangt an hangt , en volcht me dan na.
Kijck daar dan dat 's je veur , nou lij m-strongt haastje dra.
't Ylooch ien schellevis deur dat vvout,
Doen songen al de veugelen jong en out,
Het ien schellevis vleugelen.
240.
Volgt me na , na, na songen al de veugelen.
Wat duncktje daar of? he ! ken ick gien gecken broen ?
Mijn soete snottekel het Belt hem zo wel doen.
Aca. Talia geeft gehoor , 'k sie alle ding bequaamlijck.
't Zal uwer beyden een nu wesen voort betaamlijck.
245. Tot nut der armen , en d'aenschouwers tot onthael ,
Te kiesen wt dit volck , u kind'ren altemaal ,
Zo veel personen als ghy selver sult begeeren ,
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Tot wtvoert van een spel , sy zijn toch inde kleeren.

Als Melpomene geboden alert te spreken , blijft dit tusschen de 2 handen wt. cil
Tali. Dat ick warachtich jens wat boertichs aen den dach
250. Mocht brengen , ja wel heer wat souwer ien gelach
Oock wesen ? Ja wel , ey laat my de beurt verwerven.
Aca. Talia soudt ghy 't oock naar u gewoont verkerven
Met schemper spreken of met vuylicheyt van mont P
Tal. Kijck wat ien praat. Ey neen. A. Ghy doet het dick. T. ien stront.
255. Aca. Siet hier al ree , ghy kent het vuyl en slordich praten ,
Als aengeboren u , een oogenblick niet laten.
Nu , nu ick u berisp , zo doet ghy 't evenwel.
Tali. Ey lieve laat my toch iens spreken , en ick sel
So schaplijck wesen as ien Amsterdamsche vrijster ,
260. Het volck sel seggen , moer , dat is ien meyt, ick prijster
Datser zo schickelijck ken voegen na den tijt.
Aca. So siet dan toe dat ghy bequameljjcken zijt ,
En kiest wt d'uwen dan die door geneuchlijck mallen ,
De luyden met der daat en woorden welghevallen.
265. Tali. Komt hier Claas Claasz. kloet. En jy , komt hier jy scheuck,
Doet ons nou lachen toch de buyckjens wt de kreuck.
Nou moytjes dan. Wel an , komt hier , 'k heb jou van doen.
Komt hier jou knoeten , kijckt , ey kijckt toch wat fatsoen.
Komt hier jou murrewert. Komt hier jou styve steven.
270. Komt hier jou larister , ja wel 'tis van zijn leven ,
Geloof ick , niet e beurt. hier mannitje mitje baart ,
Ey siet , 'tis niet dan buyck , dan bienen , hooft en staart.
Hier ! hem sick ! hou ! 'k mien jou ! jou Joncker mitje lippen.
Kijckt deuze jongman lens die draacht ien doeck met slippen.
275. Wy sellen binnen gaen en laten jou 't Toneel.
Wel aen dan Vryers , nou , speul wat opje veel.
I. H. Men mach op jou beloften wel staan , heb ick het daerom e liert?
Tali. Wel Jan Hen , pruylje ? hoe dus onghemaniert ?
I. H. Kijck moer ? hoe houtser , ofset te Ceulen had hooren dond'ren.
280. Tali. Hoe staat lijf wt en kijckt. I. Lijf wt , he ! je soutje verwond'ren.
Dat's nu al eve veul , ick bin Beker e steurt in me gemoet.
Tali. Binje quaat kijckt tusschen je bienen en wort weer goet.
Wel wat isser in de weech , ist quaa'r ast e weest het ?
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I. H. Nou moet ick niet , nou een mensch iens ien sprekende geest het.
285. As kaex moer ic eet mosselen. Wel hey , ist je altemaal wtet hooft
Datje men over ien vierendiel jaars voorseker hebt belooft ,
Dat ick den iersten Augusti ien Oracy soude doen , en nu scheyer uyt.
Tali. Dat was men al vergeten. Selt wat sluyten? I. Hoort iens hoe 't sluyt.
Tali. Waer selt of wesen ? I. Van d'onnodige en overlastige eer.
290. Tali. Noemje de eer onnodich ? wat quelt ons deze meer ?
I. H. Neen ick Beker , maer ick sou garen mit dat volck wat deunen ,
Die de eer soecken daerse niet en is , en die van overdwaesheyt
haer selven niet keunen.
De eer is altijt eerlijck , die ken ick niet laken ,
Maer evenwel kenmen van wat goets wel te veul wercx maken ,
295. Alle ding inde maticheyt dat gateï zo me heen.
Tali. Seljet oock te grof maken? I. Neen. T. Je segt het. I. Warachtich neen.
En zo 'k het doe zo meugje me wel van 't Toneel jagen.
Tali. Wel aan ick sal 't voor deze voochdesse vraghen.
Me-vrouw' mach deze dan met u verlof op heden ,
300. Deez' lege Betel om te spreken eens betreden ?
Ac ct . Ja , maer dat door haer klap geen moeyten werd' bereyt.
Tali. Wat moeyten toch wt hem ? 't is maer een sot die 't seyt.
Aca. Dat 's waar. Dat hy begin. L. Jy weet verlof te krygen.
Aca. Maer maeckt ghy 't wat te veel men sal u weer doen swygen.
305. I. H. Moye praet , by provisi bin ick al vast op stoel.
Heer stoel , me dunckt dat ick al rie vanje laat-dunckentheyt voel.
Lijck ick nou niet wel geliert ? en al ben ick puursteken mal ,
Lijck ick nou niet wel wijs? heer stoel wat vermenghje al ?

heli'ck
A enghesien het een onverdra g

ding
ware g
, dat een treffelijck
J
^
310. overvlieghendt verstandt , zijn scharpheyt , kloeckheyt , en wackerheyt
te kost soude legghen aan saken die gering , slecht , en verworpelijck
waren , zo hebbe ic jegenwoordich voor genomen de grootheyt van
mijn vernuft te bewysen in 't handelen van een stoffe , die alle anderen overtreft in rijckdom , aenzien en prachticheyt.
315. Mijn Heeren. Indient V. E. gelieft my gunstich gehoor te gheven ,
ick sal V. E. seggen van de Eere , ende u haare aart , wesen , en
eygenschap zo klaer als een Veneets glas met witte wijn vertonen.
Ick zie wel aan V. E. postuur de goede ghenegentheyt die ghy
hebt om myne welsprekentheyt te hoorera donderen , en dat daar80
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320. om op u alle past het vaers van Virgilius, Arrectisque auribus adstant.
Dat is te zegghen, ghy gaapt my de woorden wt mijn moet , of ,
je vlamter op as een boer op een boekede koeck.
Toch eer ick begin. Indiender iemant is , die een fluym op zijn
borst, een katarn in zijn keel , of een qualster in zijn neus heeft ,
325. die kocht , racht , hoest , en snuyt eerst alle gaar schoontges wt,
op dat de stroom van myne vloeyende reden niet en warde ghebroken , gheschorst , ofte verhindert door de onbeleeftheyt, onbescheydenheyt , en beesticheyt van die onmanierlijcke gheluyden.
En voor eerst. Op dat het aan V. E. ooren niet en ghebreke , zo
330. hebbe ick tegens deesen eersten Augusti voorraadt op gedaan van
ettelijcke grootges van dozynen oorlepels , al ghereet om V. E. toe
te warpen , ten eynde ghy daar V. E. ooren mede moocht reynighen
met sulcken yver, vlijt en naarsticheyt , als Ieroen de Kuyser ,
hoochloffelijcker memori, de Varckes sluys , de ouwe en nieuwe
335. Brug , wanneerse van de Koren-draghers , Schuyte-boeven , en 't
klooties volck wel bestruyft waren , plach te zuyveren.
Ende alhoewel het stuck my wel komt te staan op de waarde
van drie penning, zo hebbe ick nochtans , de kosten niet ontziende ,
mijn werck op heden willen voegen na mijn woorden en verstant ,
340. om van de Eere te spreken , een heerlijck , eerlijck , groot-dadich
stuck an te rechten , te grabbel werpende alle de menichte van oorlepels, niet anders als de oude Romeyntjes , arme bloetjes , haar
Missilinaas ondert volck plegen te goyen, ofte gelijck de geweldige
Vorsten van onzen tijt , op haar huldinghe , ghewoon zijn gout en
345. silver te worpen.
Maar holla, Ick bevinde dat aan de oorlepels tantstokers vast zijn
ghewrocht. Neen bylo , dat was de meening niet , dat iemandt zijn
tanden zoude stokelen , met iets dat van mijnder eerwaardicheyt komt.
Laet sien. Bést behoude ick het eene met het andere , want waar
350. toe oock oorlepels , als ick het wel versin , bevinde ick dat het de
meeste luyden zo zeer niet in de ooren als daar achter en let ,
daarom zal 't goedt zijn dese myne mildicheyt te besteden aan ghesteenten in plaatse van oorlepels.
Indiender jemandt onder V. E. is, die met Sayen , Bayen , ofte
355. andere Leydtsche waren handelt , en een factoor recommanderen
wil , die spreke nu , 'tis tijt , want ick tegens den naaste weecke
kommissie meen te geven , om een party steengin van de blawe
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steen herwarts over te schicken , de welcke ick dese goede genreent
wt goethartige mildicheyt gesint ben by te setten , ten eynde zy
360. haar daar mede achter de ooren laten schrobben en schrapen , zo
lang , ofte dat de Key deur , ofte verdreven , ofte tot eersen elendigen
staet gebracht zal wesen.
Nu dan , Ad rem. Onlangs doorsoeckende van bladt tot bladt , gelijck mijn manier is , de boecken van deese stadt , zo vonde ick
365. daar een kaart , waar in gekonterfeyt was de boom van het geheele geslacht van me Juffrou de Eer.
Daar stondtse in haar pontificale volle krits , met alle haer afkoomst
van aver tot aver , wel tot in het vijf en neghenste lidt , met susters , en broers , neven en nichten , omen en meuyen , elck grooter
370. hans als ander.
Daar mochtmen klaarlijck zien hoe datze geboren was • den
eersten maant Ader , vande scheppinghe des werelts , regerende de
grootmogende Vorst, Koning , en Tyran Nimrod , de weleke zich
vernederde om te rollen het houwelijck van Jonckheer hoghemoet ,
375. en Juffrou laat duncken , wettighe vader en moeder van Madamoyselle de Eer.
De reden die Nimrod hier toe beweegden , waren , om dat het
hem gebrack van duymkruyt in 't eerste , Voorts oock an staten ,
ambten , bedieningen quansuys , en heerlijckh eden om te verzien , ende
380. te vreden te stellen alle de genen , die in zynen dienst haar bloei
gestort , voet , bandt, arm , been , neus , ofte oor verloren hadden.
Want als dat volck hem achter aan liep, ende de kop kranck maeckten
om wat te hebben , zo liet hy me Juffrou de Eer , haar masque ,
ofte cachene strijcken , en dat volek een ghesichjen van haar nemen.
385. Daar wierden de arme sinte Martens duyvels zo me versterct ,
en vertroost , datse haar lieten wijs maken , dat men voor een kroon
van lauwerblaan op 't hooft, meer boters konde koopen als voor
duysent in de beurs. Zulcx dat me Juffrou de Eer , hem een Myne
verstreckten van grooter voordeel , als Peru an den Koninck van
390. Spanien , of de tienden penninck an Duc d'Alva dede.
Zonder dat , Nimrod , Ninus , Cirus , Alexander, Iulius Omer ,
Augustus , Tammerlan , de grooten Turck en alle de machtige van
de werelt waren al lang achter wt ghevaren , om met haar lieder
presentie , de statelijcke Companie van myne Heerera de Banckerotr
395. tiren te vereeren.
BO *
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Van zulcken kracht , macht , en mogentheyt zijn de lieffelijck
lonckj es , vriendelij ckheytj es , troetelingetj es , lachjes , en anminicheytjes van me Juffrou voorsz. de Eer.
Deese ist die de konstenaers haar tijt doet versuymen in boukonst ,
400. beeldthouwery , en schilderkunst , om te komen tot den naam van
volmaackt , en ondertusschen qualijck drooch broot verdienen , terwijl een deel brodders , en kladders (die de werelt een praatjen
weten te geven , ende te doecken na haar ansicht) genoch winnen
om haar selven te mesten als gildt ossen . in voeghe , dat zo men
405. menschen slachten mocht , men zoude haar vleesch teghen neghen
stuyvers 'tpont in de Hal ghenoch quijt worden.
Ende en haddet me Juffrou de Eer niet gedaan , wy zouden niet
ghequelt worden met de ordonantien , netticheden , zuyverheden ,
hoochsels , diepsels , zoeticheden , zwieren , en zwegen, in ghebouwen,
410. beelden , en schilderyen , die doch de duysenste mensch niet verstaat.
Zy ist die geleertheyt doet bloeyen , dwingende de eergierge
schrijvers veel eerder an de steen , aen 't graveel, podagra , ycht ,
etc. te sterven , als de onsterfelijckheyt van haar te verzuymen ,
die , zoze meehen, met schryven en wryven te eewighen is.
415. Ja , hare aardicheyt en behendicheyt is zo groot , en zo weetze
te leven , datze een deel arme neskebollen zo veel windts int hooft
blaast, als in twee van de grootste blasen mach , die Jan Hen
van zijn ossen bewaart heeft.
En het dunckt haar een gheweldige deun te wezen , alzulcke
420. luy , in plaats van Poëten , een blickaars op het vlugghe paart van
Pegasus gaan ryen , die beter een paartje schijt ghelt onder haar
gat dienden.
Ist niet een groote zotticheyt , een wonderlijcke vreucht , een
onghehoorde blijtschap , dieze weet te storten int harte van een
425. koterus , die zich zelven kan wijs maken , dat Salomon by hem zijn
hooft niet op steken durf wt vreese van een kap P en dat Demosthenes , by hem geleken , maar een hoddebeck , en Cicero een stamerbout is ? en dat aisser questie was tusschen hem en Virgilius ,
wie Pegasus eerst voor zijn poort zoude kussen , dat hem de voor430. tocht toe behoort , en arme bloet , Demosthenes heeft hy noyt
ghekent , Cicero noyt verstaan , Virgilius noyt gesproken , zulcks
dat hy daar pas zo veel af weet , als twee stomme zegghen dat
redelijck is.
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Voorwaar 'tzijn onnatuurlijcke dingen de me Juffrou de Eer
435. weet aan te rechten , met doen , spreken , en schryven , boecken
int licht te brengen , oorlogen te bestemmen , schanzen te besteken , boecken pampiers te beschryven van forten , bolwercken en
borstweeren , gelijck als wyder haast een wt den pars verwachten ,
daar de Poëten achter bewaart zullen wezen , niet anders als ofze
440. met een . borstlap van een boeckede koeck gheharnast waren.
De blixem van myne welsprekentheyt gaat omlegghen op de
starckheyt van uwen lof , o wonderlijcke Eer ! zulcks dat ick stom
worde , ende niet meer weet te zeggen , als dat ghy een ghebreck
over u hebt , dat is , dat ghy veel van houwen kost. Vaart wel ,
445. leeft lang , blijft ghezont , etc. By my Ian Hen.
Ter ordonantie van de vergaderinge van de gennegabbende Talia.
Ende was onderteeckent , Mijnder liefde. Dats uyt.
Acad. Dat maackt ghy noch al heus , maar zijt niet zo vermetel
Dat ghy u onderwindt te spreecken op die zetel
450. Van dingen van gewicht , maar beeldt u liever in
Dat ghy die niet verstaat , want 'tis doch zo de zin
Nu van de luyden : dus laet ghy die groote saken
Dat volck bepleyten , die 'r om geit haer werck of maken.
Begint te spelen , want het volck dat sit en wacht.
455. Tali. Wel an dan jongeluy maackt dat het volck wat lacht.
Mel. Indien ghy 't my gebiedt ick sal wt deze jeucht
Verkiesen sullicke , dat nieralant het en heucht
Dat hier te lande oyt gesien zijn diergelijcken
In 't spelen , alhoewel nieus gierige luy verkijcken
460 Veel liever aan een Waal , aan Frans , aan Italiaen
Haer geit , daer vans' een woort niet vande taal verstaen.
Aca. 'k Vertrout u toe dat ghy 't wel statich wt sout voeren ,
Maer of Talia wel haer mont sou kennen snoeren
Twijf'l ick , want 't is geen eyndt van gingab en ghelach ,
465. En doort veel spreken wast oock voor haer mont geen rach ,
Sy ken niet laten van een yeder quaet te spreken.
Melp. Sy spreeckt geen quaet , ey neen ! sy betert de gebreken
Met aerdich spotten , en dat's haer zo grooten eer ,
Als my mijn defticheyt , en stichtelijcke leer.
470. Tali. Dat help my aen mijn hert , je sout altijt zo praten.
Wat vanden Exter komt ken 't hippelen niet laten ,
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Van woorden was me moer , van klaphout was me vaer ,
En daerom hang ick oock van woorden an malkaer:
En zo daer yemant dat van my niet wel mach lyen ,
475. Die hoeftme dan mijn tong wel wtme keel te snyen,
Ick laet het anders niet. En die hem anme steurt
Is wel ien groote geck. A. Talia gunt de beurt
V suster dezen dach , 't sal , dunckt me , beter voegen.
Melpomene schickt dan de luyden te vervoegen
480. Door u geselschap , met yet stichtelijcks te speelen.
Melp. Al wat ick ken ben ick gesint haer me te deelen.
Ghelieft het u ick zal
terstont
Doen speelen dat leyt haer noch heel vans in de mont.
Aca. 't Ghelieft my wel. Wel aen, begint om tijt te winnen.
485. Melp. Zo ruymt ons dan 't Toneel op dat wy strack beginnen.

EYNDE.

In het „Alphabetisch Overzicht der Tooneelstukken in de Bibliotheek van Johs Hilman"
wordt als n° 344 opgegeven een exemplaar van „Duytsche Academi" , dat zou dagteekenen
van 1629. Het is mij gebleken, dat 1629 eerre drukfout is voor 1619.

NEDERDUYTSCHE ACADEMÏS
Niemant ghenoemt, niemant gheblameert.

Ook het derde jaarfeest der Academie werd gevierd (1 Aug. 1620) ,
en wel met het volgende gelegenheidsstuk , waarvan mij slechts ééne
uitgave (van der Plassen, 1620) bekend is.

NEDERDUYTSCHE ACADEMIJS

NIEMANT GIIENOEMT,
NIEMANT GHEBLAMEERT.

Ghespeelt den eersten dagh van Oest maant, op het derde Iaar-ghety.

KNEPPEL ONDER DE HOENDEREN.

VYanneer-men yet berispt in 't hondert daar vvat an is ,
Dat treckt hem niemandt aan dan die de rechte man is.

Door S. A. Coster.

Over.al.Thvys.

t' Amsterdam , VOOR CORNELIS VANDER PLASSEN, 1620.

PERSONAGIEN.
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Spiit.

Loghen.
Achterclap.
Bedrogh.
Tiidt.
V V aarheydt.
Bederiicker H.
Rederiicker B.

ACADEMIE.

EERSTE TONEEL.
Split. Loghen, Achterclap. Bedrogh.

Hier ben ick mager-kaack en vaal gheverw'de Spijt ,
Die niemandt goedt en gundt , maar barst van Haat en Nijt.
Ick stort mijn vuyle gif in de bedurven raenschen ,
Om datse d'ondergang der vromen zouden wenschen:
5. Dan weynich breng ick door mijn zelleven te weech ,
Ick quel mijn zelver meest , en 't waer ick hulpe kreech ,
Van mijn ghespeelen , dier op menschen te bederven
Volkomelijck verstaen , ick most van hertzeer sterven.
Komt voort mijn Suster , komt erch-listighe Bedrock !
10. Voort Achterklap , komt voort. Komt Loghen uyt het loch ,
Hier is bequame tijdt om door een hoope fielen ,
Met onzer vieren hulp de Werelt te vernielen ;
'k Laat staan dan dit ghebouw' , met die gheringhe lien ,
Die daar aan alle daaghs yv'rich haer hulpe bien.
15. Wel aen , elck toon zijn aart , en repp' hem na vermoghen.
Log. Indien ick yemandt ken bederven met een loghen ,
Daar uwe grootheyt my bequaam toe kendt , ghebiedt.
Acht. Vermits ick sulck een ben , die haar toch niet ontziet
Een loghen van de straat te rapen op , en smijtse
20. De geen in 't aansicht die ick hate , en verwijtse
Met deze spitze tong qua daden , daar aan zy
Als niet aan schuldich zijn, ghebruyckt daaromme my ,
Ick zal dit volck te grond' , met achter-rugghe lieghen ,
Haast helpen. Be. Vaart niet uyt. 't Is best haar te bedrieghen
25. Met uyterlijcke schijn van vriendtschap , voor ghemoeden
Dus uyterlijck vergramt ken yder een zich hoeden :
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Daarom volght myne raadt die beter is. Sp. Ick zal.
Maar zalze strecken tot des Academijs val?
Bedr. Ten val ? Ghewis , want ick versta my op die sticken,
30. Ghy schijnt al 't gheen ghy zijt , en dat zou hier niet schicken,
De slordicheyt moet of , een eerlijck kleedt moet an ,
Een mascus voor de beck , dat niemandt u en kan ,
Of by aldien dat ghy u dus quam't openbaren ,
In plaats van welkoom zijn zoud' ghy de luy vervaren.
35. Dus haast u niet , maar doet u dinghen met ghemack ,
En doet als ick die my heb in een statich pack
Ghesteken , om alzoo door dit fatsoen van kleeren
Te raken in 't gheloof by vele luy met eeren ,
Die in 't gheselschap van zo leelijcken fatsoen ,
40. Gheen sin en hebben om daar yet wat me te doen.
Ghy schijnt u zelfs , dats zot , maar hier , besiet eens mijn ,
Ick slacht u niet , ick ben heel anders als ick schijn.
Ziet daar mijn backes eens , en mijn wanschapen leden ,
Die ghy om welstandt moet van buyten dus bekleeden
45. Met zyd' en sammet , en het aanzicht setten in
De beste vouw' , wanneer ghy quaat hebt in den zin
Zo moet ghy soecken u mismaacktheyt te bewimp'len.
Spiit. Mijn stuurse aanzicht is bevroren in de rimp'len ,
Zoo dat het even bang ten allen tyde staat.
50. Ick lach mijn vriendt niet aan , 'k laat staan dan dien ick haat.
Hoe zal ick in deez' zaack, mijn suster , my dan houwen?
Bedr. Maar my moet ghy dit stuck volkomen toe betrouwen ,
En ghy zult wreken dan volkomelijck u leet.
Acht. Maar eerst hoe raken wy aan Maskes en aan kleedt,
55. Om dees wanschapenheyt, ghelijck ghy zegt , te decken?
Bedr. Ick zal u leyden stracks hier by een hope gecken,
Die vol op zijn verzien van al wat ghy behoeft.
't Is volck dat recht bemint zuick goddeloos gheboeft ,
Ghelijck als wy : voorwaaer 't zijn luy van vreemde kuren ,
60. Tot spot en achterklap gheneghen van naturen ,
Al liepje , zeg ick u , de Werelt op en neer ,
G'en voedt noyt haars ghelijck. Lo. Wel aan dan zus , hoe eer
Hoe liever daar na toe , om strack in 't werck te stellen
't Bedrogh en Achterklap , de Leughen om te quellen
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65. Zoo veel als mooghlijck is , die pronckster by de lien
Van eeren , om haar deuchd' en frayicheyt ghezien.
S,piit. Nu , nu vertoeft niet lang , en wilt ons derwaarts leyden.
Bedr. Maar gaat te kust te keur , wy staan hier tusschen beyden ,
Daar de Blasoenen zijn , gaat vraaght daar naa 't ghezint ,
70. En ghy zult vinden dat dat volck u daar bemint :
Zy zullen u van als zoo rijckelijck stofferen ,
Als ghy na volle wensch van haar niet zoudt begeeren ,
Wanneerse maar verstaan dat ghy met Haat en Nijdt ,
Dus inghenomen op den Academy zijt.
75. Ghy met u tween gaat daar , daar zijnse wel zo rijck'lijck
Van alle ding voorzien , en oock ist yder blijcklijck
Dat uwe beeltenis ghegrift staat in het hert
Van meest elck een, van wiep die plaats ghehandthaaft wert.
En Achterklap ghy mooght by dat volck u verschaffen ,
80. Dat haar zoo kints gheneert met achter-rugg' te blaffen.
En ick , terwijl ick ben dus statelij ck ghekleedt ,
En lijck een cieraat (als de Werelt niet bet weet)
Om op een braaf Toneel , als dit is , my te toonen ,
Zal met beveynst ghelaat versoecken in te woonen
85. Met d'Academy , om , mijn susters , u een slach
Te voeghen , seer bedeckt , waar dat ick ken of mach.
Elck na zijn hoef-slach toe ; versteeckt u ; ras gaat lopen ,
Want hoort het roepen , daar treckt de gordynen open.

TVVEEDE TONEEL.
Academie. Bedroch.
Gheluckich is hy die in kleynheyt zich erneert ,
90. En 't zijns , God danckende , nootdruftelijck verteert :
Gheluckich , zeg ick , zijn daarom de kleyne staten ,
Om dat de nydighen afgunstich haar niet haten.
Maar 'tis des Wijsheyts werck , in deez' bedroefde tijdt,
Elck wel te doen , en niet te passen op de Nijdt ,
95. Op klap , op snap , want die ghemeenlijck overvloedich
Valt op dien gheene , dien 't op aarde gaat voorspoedich.
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Zoo dan een rijckert niet wel leeft, en van ghemoet
Vroom is , ick acht hem min als dien gheringhen bloet
Die 'm vreedzaam en vernoeght met slechte spijs ken lyen ,
100. Als rijckert onvernoeght leeft in zijn leckernyen.
Hier zetten ick my neer drie jaren nu gheleen ,
Ghelijck als dat zeer wel bekendt is yder een ,
En van die tijdt af heeft de Leughen met haar kallen ,
En vuyle Achterklap ghezocht dat ick mocht vallen.
105. En ghy gheringhe guyts , die 'k eertijts uyt den dreck
Ghehulpen heb , doen ghy hadt alle ding ghebreck :
Zult ghy met Achterklap mijn moeyten nu beloonen ,
In stede dat ghy my hoort eer en danck te toonen ?
Dat is te snooden loon. Een opgheblasen leur ,
110. Een bleeck vijst door de Spijt , het backus zonder kleur ,
Die om een zegs woordt van een geck, die 'k niet wil noemen ,
Een jaar lang droech een mes , en dorst hem wel beroemen ,
Dat hy den nar , die steeds met alle menschen wart ,
En wel een straf verdient , ghemeent had in het hart
115. Te stoten , by al-dien dat hy hem had ghekreghen
Maar op een plaats alleen , dan noyt en quam 't gheleghen ,
En doe'y niet schenden mocht zijn handt aan 't malle kalf ,
Betoonden hy zijn aart daar naar, aan anderhalf ,
En 't waar gheweest door hulp van over goede vrienden ,
120. Diem' in zijn zwaricheyt haar stercke hulpe lienden,
Hy waar naar zijn verdienst gheweest ter poorten uyt :
Dit denckt hy niet , maar scheldt den gheenen voor een guyt
En voor een schellem , die 'm , doe 'y was in duyzent vrezen ,
Meer vriendtschaps alst betaamt heeft in zijn quaat bewezen.
125. Dan 't ronden noyt een vroom en deuchdelijck gemoet ,
Dat hy met raat en daat zijn vyandt dede goet.
Zoodanighen fatsoen , en zulcken slach van menschen
Ist , die mijn ondergang onredelijcke wenschen.
Dan ziet hier sit ick vast , ten hoone vande Nijt,
130. Tot spot den Achterklap , de Leughentaal ter spijt;
De Stadt tot lof en eer , den Arremen tot voordeel ,
Het Volck tot leer en lust : dan meest de luy van oordeel ,
Die my beschermen , en handt-haven myne zaack.
Bedr. Noch isse even trots , ick raaack het hoe 'k het maack,
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135. Ick moet met listicheyt in dit gheselschap sluypen,
En dit Volck in haar doen bedeckt'lijck onderkruypen.
Ick weet daar raadt toe. Beyt , zy heeft het oogh' op my.
Aca. Treet in beleefde Vrouw' , en zeght my wie zijt ghy ?
Bedr. Ick ben uw' dienares , in rymen en in speelen
140. Wel afgherecht op veel verscheydene Toneelen :
En om dat ick uw' roem zoo loflijck heb ghehoort ,
Ben ick om hier te komen , waarde Vrouw' , bekoort ,
Om uwe waardicheyt mijn dienste aan te bieden.
Aca. Mijn zijn zeer wellekoom zoo eerelijcke lieden :
145. Treet in. Ten zy dat ick door uyterlijcke schijn ,
En door bedeckt bedrogh , dat dootelijck venijn ,
Van deze niet en word' zeer leelijcken bedrooghen :
Wy hebbender wat goets aan naa 't ghezicht der ooghen.
Ghy Maghet zoo ghy zijt , ghelijck ghy zegt , ghewent
150. Te komen op 't Toneel , zoo toont ons wat ghy kent :
Want wy dick kryghen hier een hope lompe loeren ,
Met op den wilden bof dus yemandt in te voeren :
Nu Spreeckt dan een ghedicht , en toont ons eens u aart ,
Op dat wy oord'len of ghy dit Toneel zijt waardt.
155. Bedr. In boerticheyt ben ick zoo zeer wel niet bedreven
Als wel in defticheyt , die 'k speelden al mijn leven ;
Dies zal ick u me-Vrouw' uyt-spreken een ghedicht,
Al over lang gherijmt , dan noyt en quam 't in 't licht.
't Spreeckt van regeering : 't is een algory ghenomen ,
160. Ghelijck ghy hoorera zult van paarden te betomen.
Proef. Aan 't opperste gebied' heeft d'Onderdaan gheen deel,
Maar niemandt komt dat dan den Vorst alleen gheheel :
Die 't beste volck van 't Landt te met wel roept te zamen ,
En hoort haar spreken , om na zijn begeert te ramen
165. Wat oorbaar is ghedaan tot welstandt van de staat ,
Zulcks dat dat volck verstreckt 1 ) , zijn dwangh niet , maar zijn raadt ,
Zoo wel in Gheestelijcke' als W ereltlijcke zaken.
Want datmen in een Landt wil twee voochdyen maken
Wt tweederleye volck , en tweederlye wet ,
170. Dat dit op 't Werelts' en dat op het Gheestlijck let,
1)

De oorspronkelijke uitgave heeft : versterckt,
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Dan zal 't niet missen of de Liefde zal versterven ,
En beyder wan-gunst zal 't Landt inde grond' bederven.
Als by ghelijckenis. De Werelt is een paard
Vol quade stuypen , ruw' , gantsch stog , en boos van aard,
175. Dat staach wort van de hooghe Overheyt beschreden
Met dapperheyt en dwang , want 't is heel zonder reden :
Daarom (tot temming van dit onbetemde beest ,
Dat meer des Rechters dwang als God oft Godlijck vreest)
Bruyckt die Ritmeester dan twee zeer voorneme dinghen ,
180. 't Een is het heyl'ghe Recht , daar hy 't kort me moet dwinghen :
Dat is de roede, die 'y voert in zijn rechter handt.
Godsdienst is 't ander , en daar leydt hy 't meed' aan bandt ,
En die verstreckt hem 't toom , dat hy wel moet bestieren ,
En met de slincker handt nu korten en dan vieren.
185. Zulcks dat ervarentheyt ons niet doet vinden goet
Datmen den toom en roed' , daar meed' de Werelt voet ,
Ghedwonghen worden , voort dus sorghelijck zal laten
In de twee handen van de twee verscheyde staten :
Maar datmen 't beyd' , waar meed' de Werelt wort bereen ,
190. In beyd' de handen gheef des Rechters maar alleen.
Want zoo men op dit paart wil twee beryders seaten ,
Dat die zal op den toom, deez' op den geessel letten ,
't Zalder voor-zeker dan heel qualijck mee vergaan ,
Door dien zy nimmermeer elck and're wil verstaan :
195. Maar 't moet oft aan den een oft aan den and're schorten :
Want d'eene zal den toom of 't'ontijd' willen korten ,
Of d'ander zal de roed' niet swencken op zijn tijdt :
Zulcks dat door quaadt beleydt 't paart ('t spoor en dwangh heel quijt)
Raackt aan het hollen , en de ryders beyd' in lyden ,
200. Die 'r zelfs bederven , en de ros de rug in ryden.
Dat is het waarde Vrouw'. Ac. Een nut en noodich ding.
Het waar te wenschen dat het over al zoo ging ,
Dan zou des Tweedrachts damp het Landt niet oversmoken.
Toch dat is boven ons , daar niet meer af ghesproken.
205. V taal en wezen staat my wonderlijck wel aan.
Wilt ghy in stilte , als een goede onderdaan ,
Beloven , alst betaamt , nu by ons in te woonen ,
En uw' bequamicheyt met yver te betoonen
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Waar dat ghy kendt of meucht ? zoo zeght dan daar op ja.
210. Bed. Ja. Mijn bequamicheyt zal strecken tot u scha ,
En die zal ick terstondt door hulp van mijn ghezellen ,
Ghelijck ick heb belooft , yv'rich te wercke stellen.
Me-vrouw' ick heb voor u een Treur-spel oock ghereedt ,
Dat nieuwers anders dient dan hier alleen besteedt ,
215. Vermits het speel-ghelt is tot voordeel vanden Armen ,
Waar over yeder zich medogend' moet erbarmen.
De Weeskens zijn 't , die van haar arremoed' en pijn ,
Ghelijck als dickwils beurt , in 't minst gheen oorsaack zijn.
Daarom hoort yeder oock tot haar te zijn gheneghen ,
220. En oock tot u , om dat ghy arrebeyt te deghen
Met goeden yver , om den armen te spysen
Door vrolijck stichten , dat een hoope bloets misprysen.
Me-vrouw' belieft het u dat ick mijn spel ga halen ,
Om die al-ree ghenoten vrientschap te betalen :
225. Die 'k niet betalen ken dan met ghenegentheyt.
Aca. Betalings al ghenoech , indien ghelegentheyt
Zulcks toe-laat , dat ghy 't haalt , het zal mijn welkoom wezen.
Bed. Me-vrouw' ick zal 't u strack bestellen om te lezen.

DERDE TONEEL.
Bedroch. Loghen. Achterclap. Spiit.

Ick heb haar geest al wech. 'k Hebt wel te deech doorsnoft.
230. Tsa , tsa , ghespeelen, tsa, te zamen weer gheroft.
Log. Wel wat gheroep is daar ? dat moet ick eens bekijcken.
Wie isset die ons hier versleurt in Rederijcken ?
Bed. Ick ben 't , komt voor den dach , want alle ding is klaar.
Tsa , tsa , ghespeelen , tsa , neemt nu u slagh wel waar.
235. Acht. Wie ist die ons vereyscht? L. 't Bedroch ons waartste suster.
Bedr. Waar is de spijt ? L. Siet hier , hier staatse , en sy ruster
Vast cierelijcke toe , ghelijck het is ghezeyt.
Sp. Hier ben ick heel in 't pack , al vaardich en bereyt.
Acht. Ick ben oock vaardich met een hoope snoo ghesellen ,
240. Die 't zoecken onder schijn van liefd' in twist te stellen.
Log. Het kleedt dat maackt de man , die 't het die treckt het an.
Ick zal my reppen , zus , waar dat ick mach of kan.
31
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Ick meenden ick wat kon met lieghen en bedrieghen ,
Maar by dit volck heb ick te deegh eerst leeren lieghen.
245. Siet daar by gort een brief vol diefsche guyteryen
En loghens , en dan noch de vryicheyt daar by
Dat icker van het mijns al 't quaat noch by mach werpen
Wat dat ick ken. Hier op moet ick my nu wat scherpen.
Sp. Het volck is alderley , ick vonder goen en quaen :
250. Maar achter het Toneel vond' ick een rekel staan
Die dapper rockende , en speck daar inne groeyden
Doe 'k qualijck sprack. Dan doch 'k zach dat het and're moeyden
Doe 'k d'Academi voor een hoer schold' en een beest :
Maar deze deuch-niet zey dat hetse lang gheweest.
255. Acht. Nu suster leyt ons aan , ghy met u loos bedrieghen ,
Ick met mijn laster, en de loghen met haar lieghen ;
En zo ghy tot haar val noch meerder hulps behoeft ,
Zoo is tot uwen dienst bereydt al dit gheboeft ,
Daar toe gherockent vande Spijt vol onghenoeghen.
260. Bod. Vermits ghy vaardich zijt zal ick my binnen voeghen.
Voorwaar zy is te goedt , ey zoete slechte sloof ,
Die 't best van yeder hoopt , en licht is van gheloof ,
Dies raacktse lichtelijck door een verzierde loghen ,
Door my in 't voet-zandt , en zelfs isse al bedroghen
265. Door my , want zy ghelooft en meent dat mijn ghedicht
Op haar Toneel , eylaas ! zal komen in het licht,
Ghelij ck ick haar , om in haar vrientschap te gheraken,
(Ten eersten mits ick quam) wist abel wijs te maken.
Wat haast , ick weet wel bet , men speelt mijn spel niet meer,
270. Ick heb van haar al wech al 'tgheen dat ick begeer.
Sp. Speelen ghelijck de uw' , o zus ! ken zy wel swieten ,
Praat daar niet of, het is ghenoech dat zy genieten ,
In plaets van danck u ondanck mach ten loon.
Lo. Dats recht. Ons suster is niet anders oock ghewoon.
275. Maar nu wel aan te werck , waar toe toch al dit kallen P
Bed. Het dient tot overleg , hoe datse best mocht vallen.
Daar heb ick op ghelet datmen voornaamlijck moet
Door uwer tween ghewelt de blauwe steene voet ,
Daar op zy trots ter pronck , ten spijt ons is gheseten,

280. Moet rookgn wt het g'at; zy valt aan duyzent reten
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En stucken van malkaar , indien ghy dat te weegh
Kent brenghen. L. Ho ! zeer wel. Ziet daar mee met een veegh ,
En twyfelt daar niet aan , kom gaan wy maar na binnen ,
En opent ons de deur wy zullen stracks beginnen.
285. Bed. Verhaast u niet , ziet toe , maar neemt u slagh wel waar.
Acht. Wy zullen haar met kracht aanvallen allegaar.
Log. Ghelooft dat maar wy twee verdoemde helsche zielen
Alleene machtich zijn haar gantschlijck te vernielen.
Gaat ghy maar binnen , oft haar leedt is ofte lief ,
290. Ick zal haar vallen doen door kracht van dezen brief.
Acht. En ick met achterklap en schamperlijck bespotten.
Bed. Daaghs op de bierbanck , en des nachts in de revotten ,
En hoere-kuffen , daar noyt eerlijck mensch en quam.
Sp. Ey wacht niet laugher of ghy maackt my seker gram.
295. Bed. Ick ga , past ghy u werck te degen af te wercken,
De tijt van aanval zult ghy zelver moeten mercken.

VIERDE TONEEL.
Loghen. Spilt. Achterciap.

Log. Hoort daar zy zijn heel bly , het isser groote vreucht.
Acht. De zang in schreyen , en in droefheyt haar ghe eucht
Gor- Wel haast verkeeren zal. S. Och , waar ick noijt gheboren ,
300.
^ en. Want 't spijt my dat ick hare vroli'ckhe
J
yt moet horen.
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VIJFDE TONEEL.
Academi. Logen. Achterc. Spiit. Bedroch.

Aca. Wel wat rumoer is daar ? Wat zal ons hier ghebeuren.
Log . Wy komen om het al , wat uws is , te verscheuren.
Acht. Verscheuren niet alleen , maar dempen t'eenemaal
V naam en heughenis , en deze groote zaal
305. Ter neder rocken , dat den eenen steen op d'ander
Niet blyve , dat is ons voornemen met malkander.
Aca. Ghy luyden hoort my eerst. Lo. Daar baat u geen schoon-praten ,
Ghy moet nu neer. Aca. Waarom P L. Maar om dat wy u haten.
En wilt ghy meer bescheyt , zo ziet dat ghy het krijght.
31*
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310. Aca. Maar staat in reden toch. L. Ick raad' u dat ghy zwijght.
Aca. Maar zeght my wie ghy zijt. Lo. Ick ben de boose Loghen.
Acht. En ick de Achterclap. A. c. 't Is niet in u vermoghen ,
In 't alderminste my , gheringhen hoop , te deeren ,
Doet vry al wat ghy wilt , ick zal my wel verweeren ,
315. Want als ick wil , ken ick u 't lieghen wel verbien.
Acht. En of ghy 't ons verboodt , dan heb ick zulcke lien
In 't werck , die met Octroy en Previlegi lieghen.
Aca. 't Moeyt my dat dat voick haar van u luy laat bedrieghen ,
Want als zy weten dat de haat die zy my draghen
320. Alleene maar bestaat uyt valsche nijts aanklaghen,
Ick ben verzekert dat zy , die my haten nu ,
My lieven zullen , en dan dootlijck haten u.
Lo. Schuyf Achterklap. A. Ick schuyf. L. Trect noch eens met u allen.
Daar speelt de Duyvel mee , nochtans ghy most nu vallen.
325. Acht. 't Bedroch zey dat de voet , daar op de pronckster zat ,
Noch vasticheyt noch schoor , noch eenich steunset hadt.
Bed. Ick had het van de luy voor waarheyt hooren zegghen ;
Maar nu bevind' ick dat wy 't moeten laten legghen.
Log. Ick scheyder zo niet van , kom doen wy noch een torren.
330. Valtse niet heel daar val ten minsten wel een horren.
Vry noch een reys , wel aan , ey lieve luy ! treck toch.
Acht. Zoo ghy niet stijf en treckt , erch-listighe Bedroch ,
Wy moghender met schand' terstondt dan wel uytscheyden.
Bed. Ick treck alleen zo veel als ghy luy met u beyden.
335. Het varcken is te loos , zy heeft het al ghemerckt.
Aca. Ey snoode toveres ! die nu bedeckt'lijck werckt ,
Dat onder vrientschaps schijn. Ist dat dat ghy beloofden
Met schoone woorden , daar ghy mijn verstandt me roofden ?
My sweerende ghetrouw' te zijn in alle dingh ,
340. En zijt ontrouw' in als , met valsche rekeningh.
Met het na-kaken van veel vry ghesproken woorden ,
Zoeckt ghy my na u aart dus schellems te vermoorden ?
Versocht ghy daarom myne vrientschap met een brief,
Zoo zeer ootmoedelijck ? die 'k , 't zy u leet of lief,
345. Elck toonera zal. Van hier , van hier , ghy moet verhensen.
Fy , nu gheloof ick van mijn leven gheen meer mensen.
Acht, Al lang ghenoech ghekaackt. En wort ghy noch niet quaat?
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Bedr. Jaa 'k , wel te deghen. Maar zy verwijt my daar 't op staat.
Log. 't Is al met ons ghedaen. 't Begint daar op te klaren.
350. De Tijdt die komt van daar de Waarheyt openbaren.

SESTE TONEEL.
Tilt. VVaarheyt. Academi. Bedroch. Logen, Achterc. Split.
Hier ben ick in wiens eeuw' en onder wiens ghebiet
Komt alles aan den dagh , en weer' om gaat te niet :
Ick ben de vlugghe tijdt dien ooghenblick niet stil staat ,
Maar maackt dat alle dinck ter werelt na mijn wil gaet ,
355. En dat al watter beurt , beurt op zijn rechte tijdt.
Dan is de eendracht voocht en dan de bittre nijdt,
En dan , ghelijck alst nu veel jaren heeft ghebleken ,
Ist in des loghens oegst met vuyl en qualijck spreken ,
Die 'k nu al moe ben , en niet langher en vermach ,
360. Dies brengh ick hier de naackte waarheyt aan den dach :
Die zal de leughentaal en achterklap beschamen ,
En 't listighe bedroch , dat zy te hulpe namen ,
Ontdecken , want 'tis tijdt , en over tijdt althans
Dat het gheschiede door des waarheyts held're glans ,
365. Die welkoom wesen zal in vroomer lieder ooghen :
Maar zeer onaanghenaam voor die, die niet en dooghen.
V Vaa. Wie maackt de moeyten hier in dit vermaarde huys ?
Schud uyt de kleeren , knap ghy goddeloos ghespuys,
Dat elck sie wat ghy quaats hebt onder uwe leden.
3 70. 'K vernoech my niet int schijn van uyterlijcke kleden.
Schud uyt , segh ick , schud uyt. Wat 's onder het verdeck ?
Flucx treckt my datelijck 't mom-aensicht van den beck.
Tyt. Fy , fy vervloeckt ghedroch. Fy , fy godloose dieren ,
Vaert datelijcke na den Hel toe met u vieren :
375. Spreeckt daar uw' achterklap , spant daar uw' loghens uyt :
Bedrieght malkand'ren daar ghy over gheven kruyt.
En ghy die barst van spijt , gaat heen knaacht daar u zelven ,
Of beter mooght ghy in den afgrondt u bedelven.
VVaa. Ey achteloose mensch die u tot leegheyt gheeft,
380. En arrem zijnde noch soo kostelijcke leeft
By volck van uws ghelijck , met vol en sat te suypen ,
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Om dan heel schaamteloos tot kuffen in te sluypen,
Daar ghy het gheldt (u van de goede luy vereert
Tot nootdruft in u huys) onnuttelijck verteert:
385. En als die luyden zien u reuckeloose leven
En des ghedwonghen zijn om u niet meer te gheven ,
Soo spreeckt ghy qualijck , alst d'ondanckbaren betaamt ,
Ja zoo verbolghen dat een yder het hem schaamt.
Bedaart eer 't is te laat , en wilt van 'tselschap scheyden ,
390. Dat u , o wulpsche mensch , zoeckt godtloos te verleyden,
Blijft zitten wercken thuys en wint u broodt met eeren ,
Daar ghy met wijf en kind het jaar langh af moocht teeren.
Tyd. En ghy luy schaamt u vry voor de beganghen schaadt
Van u ghestoockt , ghedult. Daar u van hoogher handt
395. Nochtans , de toelicht is , ghelijck ick weet , bevolen :
Dan ghy en deed' het niet, hebt ghy dan niet ghestolen ,
Of laat ick segghen wel, ghesocht te steelen d'eer
Van dien , al kond' hy wel u schelden nimmermeer ?
VVaa. Neen neen zy zal haar niet met loghen-taal te spreken
400. Noch met gheen achterklap aan haren vyandt wreken,
Dat maar van sot gheboeft en goddeloos gheslacht
Wordt aanghenomen , en van goede luy veracht:
Gaat heen , ziet beter toe , en schuijmt de boose menschen
Wt u gheselschap , die ons alder val toe wenschen.
405. Tyd. En ghy verheven vrou langhmoedich ende trots ,
Al zijn de nijdighen vol leughen-taal en spots ,
En acht haar niet , want zy niet anders en bedrijven
Als dat haar quaat sal aan haar zellever beklijven.
En of een hoope guyts u drieghden op den huyt
410. Te komen , denckt dat haar ghesnater niet beduyt,
't Is niet de pijne waart dat ghy daarom in smart leeft,
't Zijn loeren , en ick weet dat gheen van haar het hart heeft.

SEVENSTE TONEEL.
Rederycker H. Rederycker B.
Academi tot de stommen.
Aca. Daar gaarise druypen heen , en de versierde vloeck,

(Ghelijck het spreeck-woort seyt) blijft in zijn eygen hoeck.
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Dan mach dat volck naa'r sin omsprenghen met de Kamer.
Aca. Bestaat dat nimmermeer , want wisselijcke sal ,
450. Indien ghy-luy dat doet , strack volghen 's Kamers val :
Dult van u quaden wat , of laatse zijn versteken
Van 't recht der Kameren. R. H. Wy vresen 't qualijck spreken.
Re. B. Wat my belanght ick haal dat voick niet op mijn hals.
Re. H. In gheenderley manier , my zijnse te goedt kals.
455. Begonnen wy , ghelijck als ghy deed' , hier te schuymen ,
Ho ! ho ! zy deden ons met scharad' de kamer ruymen.
Aca. Wel aen , terwijl de saack u dunckt te zijn zoo swaer ,
Soo doet dat niet , maar blijft , en duldet wat van haar ,
Dat om der armen wil , die aan haar luy misdaden
460. Niet schuldich zijn , en soo ghy ginckt , het zou haar schaden,
Want bij u giften denckt , dat menich out mensch leeft.
Re. H. Soo deed' ghy qualijcken dat ghy hier niet en bleeft.
Aca. 0 neen , ick liet als doe de Kamer wel in handen
Van goede mannen , die 'k vertroude dat in schanden
465. Ter ghener uren die verlaten souden , maar
Ick worde metier tijdt heel anders nu ghewaar ,
Hoe wel haar opset was die nimmermeer verloren
Te laten gaan , maar met haar schouderen te schoren,
Eensdeels om 't Gods-huys , en oock eensdeels om de plaats ,
470. Dan meesterdeel op dat door haer beleyt de maats
Tot oeff'ning vande kunst ghetrocken mochten worden,
Dan 't was vergheefs hoe zeer de mannen dat aan porden ,
't Welck , als het reden is , benam haar al haar lust
Van 't Rederijcken , en zij houden nu haar rust.
475. Dan ghy moet zoo niet doen , maar dese plaats bewaren
En doen den ruwen hoop de penninghen vergaren ,
Daar van zy , als zy zijn verarremt en veroudt ,
Noch moghen hebben een noodruftich onderhoudt ,
Want zoo daar een goedt deel het vellen en het feylen
480. Niet staackt , 't mach 't Gods-huis niet ontryen noch ontseylen.
Het gheen hier is gheseyt ten quaatsten niet en duyt ,
Want 't raackt de goeden niet. Gaat heen het spel is uyt.
Elcic is uytlegger van zijn eygen vvoorden.
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VAN

TIISKEN VANDER
SCHILDEN.

De eerste uitgave van „Tijsken van der Schilden" (I) kwam in 1613
bij Willem Jansz. te Amsterdam uit ; in 1615 zag te Delft bij Jan
Andriesz. een herdruk het licht (II) , terwijl Dirck Cornelisz. Houthaeck
het stuk in 1642 nogmaals de wereld inzond (III). Alle drie de uitgaven
zijn in 40).
De reden , dat het in 1613 verschenen stuk eerst hier, en niet
naast Teeuwis den Boer , wordt afgedrukt , ligt in het feit , dat Coster's
vaderschap over Tijsken niet voldingend bewezen is. Geen der bekende
drukken vermeldt Coster's naam of zijne zinspreuk. Nochtans twijfel ik
er niet aan , of Tijsken is wel degelijk door den stichter der Academie
vervaardigd. Niet alleen komen in de verzameling van Coster's werken,
die zich op de Leidsche Bibliotheek bevindt , de drie genoemde uitgaven
voor , maar ook herinnert de taal van het Spel levendig aan Teeuwis.
Evenals de inhoud van laatstgenoemd stuk , is ook die van Tijsken
ontleend aan een oud volksliedje , dat gedrukt is in het Antwerpsche
Liedekens-boek van Jan Roulans (1544) 2) en aldus luidt :
Van Thijsken vanden schilde.
1. Het is goet vrede in alle duytsce landen
Sonder Thijsken vanden schilde
Hi leyt te beider gheuanghen
Hi leyt gheuangen so swaerlijck op zijn lijf
2. Die vrou al vanden scilde , si lach op hooger tinnen.
Si sach die heeren die borghers comen binnen.
Si en sach daer Thijsken haer liefste boele niet
Si en sach daer. etc.
3. Ghi ruyters , ghi rouers , ghi heeren vander straten
Waer hebdi Thijsken vander schilde ghelaten
Waer hebdi ghelaten die liefste boele mijn
Waer hebdi. etc.
1) In Hilman's Alphabetisch Overzicht der Tooneelstukken wordt een druk van 1643
vermeld (n° 4204). Vermoedelijk is 1643 eene drukfout voor 1642. Daar de tooneelstukken van wijlen den Heer Hilman , door elkander geraakt bij het overbrengen naar
de Amsterdamsche Bibliotheek, nog niet weder geordend zijn , kon ik mij niet door
nader onderzoek van de zaak overtuigen.
2) No. LIX. In de uitgave van Hoffmann von Fallersleben, bl. 88.
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4. Och vrouken vanden schilde
Nv en laat v niet verlanghen.
Dat Thijsken vanden schilde te Delder leyt gheuanghen.
Hi leyt. etc.
5. Dat vrouken vanden schilde , en woudes niet gheloouen.
Si dede haer paerdeken sadelen ende toomen.
Si reedt te Delder al voor dat hooghe huys
Si reedt. etc.
6. Och Thijsken vanden schilde , dats bistu nv hier binnen ,
So steect v hoofdeken al wt der hoogher tinnen
Laet mi aenschouwen v fiere ionghe lijf
Laet mi. etc.
7. Thijsken vanden schilde en liets hem niet verdrieten.
Hi liet zijn hoofdeken ter hooger tinnen wt schieten.
Hi liet haer aenschouwen zijn fiere ionghe lijf.
Hi liet. etc.
8. Thijsken vanden schilde ghi en wout my niet gheloouen
Dat ghi bi daghe by nachte soudt laten v ruyten v roouen
Dat ghi soudt laten v roouen ter haluer middernacht
Dat ghi. etc.
9. Ja vrouken vanden schilde , dat quam by uwen sculden
Dat ghi wout draghen dat siluer ende root gulden
Dat ghi wout draghen dat roode beslaghen gout
Dat ghi. etc.
10. Och Thijsken vanden schilde , haddy dat voort ghesweghen
Met siluer ende roode gout had ick v op doen weghen
Dat v nv sal costen dijn fiere ionghe lijf
dat v nv sal costen. etc.
11. Och vrouken vanden schilde , en soude v dat niet verdrieten.
dat mi die rauen die voghelen souden eten
Dat mi souden eten so menich clein vogelkeu
dat mi souden eten. etc.
12. Och Thijsken vanden schilde , en laet v niet verlanghen
Jck sal v radeken met rooskens ombehanghen
Daer op sal rusten dijn fiere ionghe lijf
Daer op. etc.
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OP 'T SPREECKØOORDT :

Luy , Lecker en veel te meughen,
Dat zijn drie dinghen die niet en deughen.

TOT AMSTERDAM ,

By Willem Iansz. op 't waeter, inde vergulde Sonnewyser.
ANNO CIO IOC

XIII.

II. Varianten. II Tot Delf ,
By Ian Andriesz. aen 't Marckt Veldt, in 't Gulden A. B. C.
-

ANNO M. Vic.

XV.

TOT AMSTERDAM ,

Ghedruckt voor Direk Cornelisz. Houthaeck, Boeck verkooper op de hoeck van de Nieuwe-zijdts Kolck,
in 't Borgoens Kruys , Anno 1642.
-

Voorreden, van twee persnonen.

Reder.
ijcker. Kijcker, een oudt man.
Rederij. Ghy zijt wonderlijcke garen allegaer daer 't nau is ,
En by namen dit jonge goet , en matroos , die te wonder gau is :
Ghy slacht de hoenderen , dunckt my, ghy wilt enckel te boom ,
Voort , voort , hier of : wel , hoe staet ghy nu dus loom ?
5. Knap of , wat daer beneen is immers goe plaets.
Nu wel aen daer , schickt wat , de bancken zijn niet min voor dese maets ,
Als voor u luy, om te kijcken , daer ghestelt.
Kijcker. Hey , ghy Rederij cker , 'tkost my oock een scooter , aen geit ,
En ick stae hier soo bijster verdruckt , dat ick niet en kan sien.
10. Rederij. Ey vrienden, doet toch soo wel , (soo 't eenichsins mach gheschien)
En laet dien ouden patroon toch voor , by 't Toonneel.
Kijcker. Och soo vrienden , och soo , 'ten waer gheen scheel
Waer ick die 'k over veertich jaer was , of ick dan niet voor sat,
Want ick doe scherp ghesicht , en goet ghehoor hadt :
15. Dan den ouderdom komt met alle ghebreecken ,
Ick kan qualijck sien , en men behoeft wel wat luydt te spreecken
Sal ick hooren, och dus doet ghy soo dubbelt ondieft
Dat ghy een oudt man deur laet , die uyt rechte lieft
Van Rethorica , hem hier te komen vermant.
20. Rederij. Och oude knecht valt niet , gheeft bestevaer toch eens de hant ,
Dat hy niet en struyckel , de wech is hier al wat oneffen ,
En ghelooft , dat oude luyd' er smacken , dapper treffen,
Dus reyckt hem een hant , dat past wel voor de jeucht,
5. II want daer beneen.
10. II toch soo veel.
15. II met vele ghebreeckon.
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En 't is een oudt man een over groote vreucht ,
25. Datmen zijn jaren eert , met behoorlijcke eer.
Neen bestevaer , en set u daer noch niet neer ,
Maer treet al voort binnen , en komt op 't toonneel by my :
Misselijck waer ick een oudt liefhebber noch een plaetsje vly,
Die voor al wel dient te sitten , om met ghemack te kijcken ,
30. Op de plaets , daer veel andere sitten en prijcken ,
Als menich die jong is en een paer stercke beenera heeft.
Kijcker. Wie soud' voor een oudt man wijeken? niemant is soo beleeft :
Och lieve vrient, elck acht zijn selven nu veel te groot.
Rederij. Niet by elck , maer wel by de meeste, is de beleeftheydt doot ,
35. Die de luyden eertijdts de oude bewesen :
Toch van de oude te eeren , worden die van Lacedemon ghepresen ,
Die als haer eyghen ouders , alle oude eerden.
Kijcker. Dat 's Powetery , (denck ick) dat verstaen de gheleerden ,
Ick denck dat ghy dat verhaelt voor een parabel.
40. Rederij. Powetery houden de luyden onverstandich voor een fabel :
Maer dit leeren ons , die daer lofwaerdich van schryven ,
Dat die van Lacedemon niet alleen t'huys sochten te gheryven
Haer ouder , en meerder , maer over al waer dat zy oock quamen :
En die anders doet , mach hem met d'Atheners wel schamen ;
45. Diemen van dit volck , als ick u sal vertrecken ,
Eens beleefdelijck, over haer onbeleeftheydt , hoorde begecken :
Want eens , als die van Lacedemon eenighe van de haren
Tot d'Atheners hadden gesonden , om landts saecken te beklaren ,
En van d'Atheensche raet gheleyt zijnde op een plaets ,
50. Daer de Rederijckers , of dierghelijcke maets ,
Spelen souden , of soo yet soud' werden vertoont :
Ghebeurden 't dat een oudt man , recht nae dese ghewoont ,
Gheen plaets ghehadt sou de hebben , onder zijn burghery ,
Dan elck wees hem onbeleefdelijcken voorby ,
55. Al eveleens als nu doen onse beleefde quanten :
Doch die van Lacedemon , die daer waren als Ghesanten ,
En heerlijck gheset waren op een plaets seer rijckelijck ,
Dit siende , stonden zy op allegaer ghelijckelijck ,
36. II van de Ouden te eeren.
37. II alle ouden.
88_ III Kijcker ontbreekt.
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En ontfinghen de oude man by haer seer eerlijck ,
60. Welcke daedt d'Atheners doen achten seer heerlijck ,
En presen de Ghesanten met een seer groote gheneucht ,
Over sulcken een by haer onbekenden deucht :
Waer op zy d'Atheners seer wel antwoorden , nae mijn vermoen ,
Segghende : ghy weet wat wel is , dan wilt het wel niet doen :
65. Daerom op dat wy me voor sulcke niet worden gheacht ,
Wil ick u oude leden hier gaen setten wat sacht ,
Op dat u den tijdt (door onghemack) niet en verdriet.
Kijcker. Maer wat beduyt al dit schrift , dat men hier dus siet ,
Ick bidde dat ghy dat te segghen voor my niet en heelt:
70. Rederij. 't Zijn reghels van spelen , hier te voren ghespeelt ,
Reghels , wel verstaende , waer op de spelen zijn ghemaeckt ,
De welcke , alsmense proeft , weetmen hoe 't heele spel smaeckt,
't Zy dan gheestelijck, waarlijck of in 't sot.
Kijcker. Ghelijck de Rederijckers veeltijdt zijn vol schemp en spot ,
75. En besluyten 't toch altijdt met de geck.
Rederij. Zy slachten al de werelt , zy zijn niet heel sonder vleck.
Dan bestevaer ick wil u met dese plaets vereeren ,
Het wordt tijdt (dunckt my) dat ick my gae steecken inde kleeren ,
Om de luyden niet langher te laten wachten.
80. Kijcker. Soo sult ghy dan me spelen , soud' ick wel achten ,
Daerom eer ghy gaet , soo seght my den inhoudt van 't spel :
Rederij. Maer 'tis van Tijsken vander Schilden , die fyne ghesel ,
Die om grooter huys te houden als zijn beurs vermocht ,
Quade middelen , om dat te onderhouden , heeft ghesocht ,
85. Te weten , ruyten en rooven , op burghers en op boeren ,
Om zijn staet nae wil en wensch te voeren :
Maer daer is een lietjen of , over veel jaren ghesonghen.
Kijcker. Dat 's waer , doen ick noch was een heel kleyne jonghen,
Had dat lietjen de naem al van heel out ,
90. Ick docht dat dat al vergheten was , en verkout ,
En dat die dinghen , door langhe jaren , heel stilden.
Rederij. Maer bestevaer, alle daghen koetender nieuwe Tijskens van
der Schilden ,
Die niet een hayr beter zijn , als daer men van singt.
85. II op Burghers en Boeren.
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Kijcker. Voick , siet dat ghy hem soo niet raeckt , dat hy'er of hinckt.
95. Rederij. Nietemijt , bestevaer , wy schieten in 't hondert ,
Met een plompe bout , daer hem niemandt af verwondert ,
Want dat is de Rederijckers haer oude manier ,
En die 't dan al raeckt , en maeckt gheen ghetier ,
Dan houdt hens stil , soo weet men niet wie de man is.
100. Kijcker. 't Is wel met juw gasten , ick hoor wel watter van is ,
Ghy sult van Tijsjen vander Schilden spelen , die nu noch leeft :
Dan seght my of dit spel oock gheen reghel en heeft ,
Terwijl de andren meest al een reghel hebben ghehat.
Rederij. Een reghel bestevaer , jae , siet dat :
Luy , Lecher en veel te meughen ,
105.
Dat zijn drie dinghen die niet en deughen.
Nu wel aen , 'tis tijdt dat ick gae nae binnen ,
Om 't spel , daer ghy om komt , terstont te beginnen ,
Dus bestevaer houdt u hier tot dat het spel is uyt ,
110. Dat hem met het hanghen van Tijsjen vander Schilden besluyt.

110. II van Tijsken vander Schildeil.

PERSONAGIEN VANDE VOORREDEN.

REDERIJCKER.
KIJCKER

, een oudt man, staende onder 't volck.

PERSONAGIEN VAN 'T SPEL.
TIJSKEN VANDER SCHILDEN.
VROUTJEN VANDER SCHILDEN.

LuY , de knecht.
, de meyt.

LECKER

IAN RAP.
IAN RAPS NAET.
DE BOER.

Roo ROE.
WAERT.
VROU ONBESCHEYTS.
SANGHER

, een jonghe.

NOCH TWEE JONGHERS.
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Tijsken vander Schilden, met Luy zijn knecht.
T. v. Sch. Hier ga ick vast Bach an dach bestroyen de straet met aers billen
En weet anders niet te doen , als mijn moye goetjen te spillen
Met een luye leckeren hoop , die nimmermeer versaet is :
't En was gheen noot deden 't sommighe , die 't haer staet is ,
115. En die wat ghegraselt hebben , doeder wat te graselen was :
Maer neen , 't gaet al even dom aen , al wasser niet inde tas.
Non fors oock , laetse sorghen die borghen , ick sorch niet een sier,
Maer sing mijn oude sang : veel liever drinck ick wijn als bier ,
Bier als wijn , wijn als bier, als ick het mach vergelden.
120. Luy. Dat meucht ghy wel Meester , want 'tbeurt u selden
Dat ghy met een leeghe beurs loopt , (al isser dickwils niet veel in)
En oft soo al was , daer Leghen stel ick u aerdich ghewin,
Met een blaetjen onder nyt te trecken , daer een uyl niet op let ,
Of met een steen naer u wil te setten seer aerdich en net,
125. Dat loopt op den taerlinck , 'tis het spel zijn eys ,
Daer souder anders veel , in dese magre peys
(Die toch niemandt goet doet) van hongher sterven.
T. v. Sch. Soo veel my belangt, ick sou de peys oock wel moghen derven.
Luy. Dat loof ick wel Meester , want u lust niet veel te doen ,
130. En nochtans sal 't moeten wesen , soo ghy u huys wilt voen
Soo heerlijck en lecker , als wy dus lang ghewent zijn,
En dat en sult ghy niet laten , of de werelt most op een ent zijn ,
Want daer zijt ghy veel te groots toe , en seecker te heerlijck.
T. v Sch. Betrout my dat niet toe , ick ben van harten soo eerlijck ,
135. Dat ick (eer dat het my aen mijn staet hinderen sou)
't Liever al inde Lombert brocht , eer ick die yet verminderen wou :
Pan 'ten komt daer niet op aen , ick heb den aep inden arm.
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Luy. Als ghy doet Meester , ghy sit wel te deghe warm :
Maer even wel is een mensch altijdt soo gheneghen,
140. Dat hy garen meer soud hebben , quam 't eenichsins gheleghen ,
En altijdt het oogh heeft , om tot het zijn noch wat te winnen :
Dan voor dees tijt isser voor u niet eerlijcx te beginnen ,
't En waerje weer op 't ambacht gingt , en dat sou geen aert hebben ,
En 't oorloch heeft een gat , daer wy 'er menich me beswaert hebben ,
145. Dus wilt weer op een wercken uyt comen , sal de peys lang dueren.
T. v. Sch. Weest ghy maer te vreen, ick sal 't haest so lang harden als
mijn bueren :
't En is gheen noot , wy moghen noch wel ruym gaen weyden ,
't Is noch veer van lachen. Luy. dat sey de bruyt , zy sat en schreyde.
T v. Sch. Wel Esel , wat sal toch dit schieten en schocken beduyen ?
150. Rust ghy u hooft , men salder de kloeken me luyen :
Siet dese guyt hier , flus krijcht ghy een oorbant ,
Of ick stoot u 'tgat uyt , soo wordt de galch u voorlandt ,
Want die heeft toch recht sulcke rabauwen lief:
Raeckt ghy uyt mijn huys , ghy wort voorseecker een gaeuwe dief,
155. En sulck gheselschap wordt altijt van de Beul ghestraft.
Luy. 'k Weet wat ghy seggen wilt, klimmen met een ladder in mijn graft:

Wel Meester , ick hoop immers dat ghy my dat niet en gunt ,
Dat noemense tot onsent hangen. Tijsken. So hebt ghy 't gemunt ,
Niet een woordt dat uyt u mont gaet , of 'tis op het mes ,
160. Ick sal u gaen leeren lesen (veughel) een ander les ,
Dat loof ick juw , ick sal wel maecken dat ghy my ghelooft.
Luy. 'k Sie watter of is : Een ydele beurs maeckt een beroyt hooft.
T. v. Sch. Hoe ist kaeckelaer? niet veel te preutelen of 'twordt u beurt.
Luy. Wel Meester , ghy zijt seecker wel lichtelijck versleurt ,
165.Ick en weet niet hoe 'k laugher nae u sin toch kallen sel.
T. v. Sch. Maer spreeckt alst tijt is, als ick u wat vraech, hoe, dit malle vel,
En oock niet eer , want mijn kop is my al wat kroes ,
Ick hacker wel lichtelijck op. Luy. Smyten ? ghy mocht de droes.
T. v. Sch. Ghy sult mijn sin doen, of soo niet, soo moocht ghy vreesen.
170. Luy. Wel aen Meester. Segt maer hoe ghy 't hebben wilt, aers sal'twesen:
Heeft het u wel oyt aen mijn dienst ontbroocken?
154. II een Gaeuw-Dief.
16e. III of 't woordt u beurt.
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Wat Meester , stoort ghy u aen een voort onverdacht gesproocken?
Dat beurt my al wat licht , want ick ben wat stijf inde kaecken.
T. v. Sch. Dat 's waer Lichtmis , maer slap inde saecken ,
175. Ick sie wel ghy meent noch al dat icker me jock.
Luy. Ick en doe seecker niet, die een hontsmyten wil, vint wel een stock:
't Is al aers alst pleech , ick mocht wel eer een potjen breecken ,
En boerten ick wat , 'twas hoort toch dit sotjen spreecken :
Maer nu duyd ghy 't al ten quaetsten , wat of u daer toe dringt ,
180. 't En is dat niet , 'tis al wat aers daer u de schoe wringt ,
Ghy waert my garen quijt , en niet wel meughj e my onberen.
Toch ben ick over de hant , soo laet my gaen , en dat met eeren ,
Gheeft my mijn geit , ick sie my hier wel een ander open :
Rechte voort soud' ickse hier wel met een natte vingher beloopen ,
185. Die met my haer leste penninck verteeren souden.
T. v. Sch. Een liefjen treetter niet op , dat men soud in eeren houden.
Nu wel aen , past op den dienst , ghy hebt ooc over my geen klagen ,
En soo ghy u voort aen , als dus lang , wel wilt draghen ,
Soo sult ghy by my dueren , en wy sullen niet om 't loon kyven.
190. Luy. Dan most Leckere Klaer oock by u met der woon blyven ,
Want sonder haer en lust my niet een maeltijt te eten.
T. v. Sch. Wel, wel, wy sellender na lesen: maer knap, eer wy 't vergheten,
Siet na Jan Rap , die eelen baes , mijn oude confrater ,
Hy is gh em eenlij ck aen 't Meters huysjen , of op het Water ,
195. En soest na werck. Luy. 0 bloet Meester , hoe breect ghy ooc wint?
Hy soeckt na werck , dan bidt Godt dat hy 't niet en vint.
Maer als ick hem heb , wat wilt ghy dan dat ick hem sal segghen?
T. v. Sch. Maer soo hy wat doet , dat hy 't terstont laet legghen ,
En komt by my inde Nieuwe kerck , ick moet hem spreken. binnen.
200. Luy. Soo voort Meester ? heb ick het niet ghedocht? gans eele weken
't Wil hier op 't land waeyen , ho 'tis nu voorseecker van 't várcken,
Als dit volck gheen geit heeft , dan treen zy sarcken ,
Anders zijnse een heelen dach met haer neus in 't nat,
Tot Boeckjes of zijn buerman , of buyten de stadt ,
175.
181.
192.
199.
201.

II noch dat icker.
II my ontbeeren.
II wy sullender.
II binnen. ontbreekt.
II 't is nu van 't.
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205. Aen den Overtoom , of te Jaep Hannisses om een pan ael ,
En gaet dat over , soo is voorseecker de man kael :
En dan wast hoochtijt dat ick nam van hier ganck ,
Want ick ben ghewent alle daech te sitten op de bier banck.
Jae , jae Capeteyn , 'k wed ghy slacht meest al de rest ,
210. Dat het al op is , en houdt niet een veer in u nest,
Hoe breedt dat ghy oock uyt comt , schier alle daegh met are kleeren.
Gheen sorgh , maer niet te hebben , doet u wel spare leeren.
Lecker. Maer siet toch , daer goet stael is , daer komt goet veughel ,
Goeden dach Luy. Luy. Goeden dach Lecker , hier sal de pot de heughel
215. (Wat dunckt u vrienden) verwyten , dat hy vuyl is.
Lecker. Ick en gheloof niet datter inde heele stadt noch sulcken uyl is ,
Noemt ghy dat verwyten? dat ick u gheschickt en bequaem
Goeden dach wensch , en dat by u Paeschdaechsche naem?
Luy. Ick hiet Vranck nichjen , wat brabbelt my dese truy ?
220. Lecker. Dat is wel beter naem , dit zijn immer allegaer luy ,
Hoe nae meent ghy dat ick u hier kom' verwyten u ghebreken ?
Denckt dat ick de luy goe'en Bach wensch , is dat qualijck spreken?
Dan ghy treckt het u an , hoe soumen u naem aers komen te weten ?
Luy. 't Is waer propertjen , ick heb u naem vergheten :
225. Dan kleuter ick mach my om uwent wil niet storen ,
Want die niet doof en is , moet een heelen dach soo veel hooren ,
Dat het op een lutjen niet aen komt , dan krijcht ghy flus weer wat ,
Soo houdt het my ten besten , noch krijt niet of ick u op u seer trat.
Lecker. Mijn op mijn seer? Ick en quam noyt daer ic my verachten sach.
23 0. Luy. Nu , 'tis een arm Schout , die zijn boeten niet wachten mach.
Maer nichj en , laet varen dat , wy willen niet kyven ,
Meent ghy noch lang , by u Vrou , met der woon te blyven ,
Of breeckt ghy Naest op , laet ick toch eens u sinne me weten?
Lecker. Neen ick seecker , zy heeft my alte seer met minne beseten:
2 3 5. Ick ty van hier niet , voor 't der altemael me ghedaen is.
Luy. Ister veer of, meent ghy ? wie seyt dat het niet al ghegaen is
210-212. II Vóór deze regels staat : Tijsken gaet binnen.
2I4. II de heughl.
222. II goe'n dach
226. II niet doof is.
228. III of ick op u seer trat.
230. III niet verwachten mach.
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275. Soo was hy rijck : en hy is oock rijck, ick weet dat het waar is.
Luy. Ick twyfelder aen , nichj en , oft al soo klaer is
Oft een duyf ghelesen had. Ghy houdt altijt u Meesters woort.
Lecker. Ick en gheloof niet of ghy hebt al wat wonders ghehoort,
Dat ghy den baes een rijck man acht te zijn sonder goet.
280. Luy. Dat is waer , pas eer dat ghy my daer quaemt te ghemoet
Stierde hy my om een blauwe bootschap en maecten hem 'tsoeck ,
En hy hiete my Jan Rap halen , die rechten hanghebroeck ,
Die hy (soo hy seyde) inde Nieuwe kerck soud vertoeven ,
En inde Kerck gaen luy van sobere proeven :
285. Hem pleechmen te soecken in een herberch of een aer bordeel.
Lecker. Wel babock , is tusschen de Nieuwe kerck en dat al verscheel
Wat een rechten bloei , weet ghy niet datse uyt hangt?
'k Wed met u , om al vry een dicke duyt quangt,
Gaet 'er eens heen , ghy vintse daer al by malkander kitten ,
290. Die man moet immers alle daegh achter de brander sitten ,
Wel lieve Vranck , maeckt ghy daer soo veel werck of?
Luy. Hy doet dat Leeutjen dee , die soende zijn moer op 't kerckhof.
Een uythang bort? voor dat gat had ick my niet ghehoet :
Lecker. Dat loof ick wel , waer vontmen noch sulcken bloei :
295. Ghy siet maer offer een kan uyt hangt , al zijn dan de laghen duer
Ghy sluypt maer in met den baes , 't geit u de waghen huer.
Wat kijckt ghy na de uythang borden , alsser maer bier en wijn is
Met een moye meyt, of een aer goelijcke Trijn is.

Zy hangen noch wel ander borden uyt, den Engel, S. Joris, en 't Paradijs,
300. De quaetste huysen hanghen de beste teeckens uyt om prijs :
Zy doen ghelijck een deel , die met een schoonen schijn
Wterlijck toonen , datse inwendich niet en zijn :
Maer daer is onsen baes lustich of , hy en is gheen schijndeucht :
Luy. Neen hy toch niet : want soo lang als mijn heucht
305. Heeft hy hem niet gheschaemt , openbaer te gaen in een hoerhuys,
En oock altemet wel droncken te komen met een moye moer thuys.
Hy is van dat stof niet op geleyt , dat hy (ghelijck zy meest allegaer)
Zijn dinghen ter smuych doet , dan lustich in 't openbaer :
't Is een man soo eel als een punt van een turfmant.
280. II eer ghy my.
285. III Hem plechmen.
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310. Lecker. Jae wel , en mijn Vrou , wat dunckt u dat die niet en durf quant ?
Isse niet lustich datse sulck eelder gheselschap voet?
Gelijck als u? Luy. Als u , pant daer de Lombert geen geit op doet ,
Alst op een verwyten soud' gaen , dan soud' ghy achter leggen ,
Want eic een weet dat ghy niet deucht. Le. Kont ghy dat niet sachter seggen?
315. En als ic al niet en deuch , wat heb ic dan meer als een gebrec ?
Daer teghen ghy veel , luy , dom , en een groote malle geck ,
Dat het noodich was datmen u in een kakelbonte kap stack.
Luy. Nu wel nichjen , een spelij en daer by , en daer me lapsack :
Wat behoeft al 't volck van onse deucht te weten?
320. Ick ty nae den baes , daer de Lijdt wordt met gheneucht ghesleten ,
Daermen singt , springt , en altemet een bierij en klooft.
Lecker. V bootschap, Vryer. Luy. Die was my by gansmacht al schier
uyt 'thooft ,
Soo lang hebt ghy my hier aen mijn ooren staen lellen.
Lecker. Dat 's waer achteloos , ghy denckt om u droncken vellen ,
325. Loopt noch al u best , waer toe dese sammeling?
Knap , doet u bootschap , soo raeckt ghy inde rammeling ,
Terwijl het schaepjen blaet , soo verliest het een beet.
Luy. Dat 's gang nichjen , ick wil Jan Rap gaen doen de weet ,
Ian Rap Die lichlijck me sal gaen , want 'tis recht sulck volcx soecken.
komt
uyt. Pestilency. Le. So moet ghy wel seggen, maer g'en moet
330.
niet vloecken ,
Lecker. Wel wat isser soo schielijck ? Luy. Hier komt by selver an :
Lecker. Dat juweeltjen ? Dat lijckt wel de rechte man.
Heeft dat een Capiteyn geweest ? men souder geen kint me vervaren ,
Luy. Jae hy seecker. Lecker. Maer ick denck , hy beetse gheen blaren ,
335. Onse lieven Heer wil mijn moet bewaren , dat ic niet qualijc spreeck.
Luy. 't Is .aen de luy niet te sien , of zy hardt kacken of weeck.
Lecker. Dat 's de man niet. Luy. Swijcht woudaep, de man sal 'thooren.
Ian Rap. Ick ben juyst op den tweeden Februarius gheboren ,
Op de rechte Lichtmis dagh , dat is een kennelijcke Sant.
340. Luy. Dat 's waer Capiteyn , op die dagh quamen wy me in 't lant.
Ian Rap. Wel Vranck , wel Klaertjen , rijst ghy uyt de aerdt ?
Ghy soudt een bloot mensch soo wel maecken vervaert ,
'k Heb hier al een poos ghestaen, en niemandt vernomen.
Luy. Wy sagen u wel: ghy keect vast oØ, offer ooc een lagenoot sou komen,
345. En juyst ist een paer volcx sonder geit , dan weer sonder kommer ,
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Hoe vaert het toch al ? I.R.Wat moocht gy vragen,hoe ouwer hoe krommer:
Luy. Komter wat wercx uyt ? I. R. Jae ghelijck ick soeck inde kroech.
Die hem smorghens kleet , en savonts ontkleet , doet wercx genoech:
Ick soeck gheselschap , daerom behoefden ick wel veel goets.
350. Luy. Dat 's waer, want ghy maeckt malkaer soo broets ,
Dat ghy 't wel lustich met malkaer soud verteeren.
Ian Rap. Altijt met u baes wel, die doet my dickwils bewaren mijn kleeren,
Want als ick by hem koom , ist altijt, beste maetjen , wacht ,
De dagh valt te kort, en wy verhalen 't aen de nacht ,
355. Sulcken besuckten peck lap heeft hy voor zijn poort ,
En als die warm wordt , dan houdtse soo eersoort ,
Dat hy een banck van een hant dick wel sou deur sitten :
Ick hoop wy sullen haest met malkaer , nae de oude sleur kitten :
Waer mach hy wesen ? waer of hy erghens steeckt in een gat?
360. Luy. Ick weetter u by te helpen : jae , jae , soeckt ghy dat.
Mijn baes heeft mijn seecker om de rechte man ghestuert.
Maer hy is inde Nieuwe kerck. I. R. Dat 's buyten in mijn oude buert:
Daer heb ick mijn wijf soo dickwils me bedroghen :
Zy verstont van de Kerck daermen preeckt , en juyst wast loghen :
365. Dat sal mijn tweede herberch dan wesen , van desen dach :
Toch, daer woont nu weer een nieuwe Waert, die rekent gheen out lach,
En by die ben ick garen , want zy borghen om neering ,
En gheven noch wel het eerste pijntjen tot een vereering :
Jae setten een stoel met een kussen , om de gasten te locken.
370. Lecicer. V wijf , arme sloof, mach t'huys wel sitten spinnen haer rocken,
En de kost met haer handen sitten winnen , och arme sloof.
Gaet vry heen ghy slet : aen dat oor bent ghy doof.
Offer noch wel suicken fun inde heele stat is ?
Ian Rap. Wat kaect ghy ? Luy. Zy droomt van schollen , Ay eet garen plat vis.
binnen.
Dat
mijn
Meester
noch
wat
doet
,
dat
en
is
gheen
schant:
375. Lecher.
Verdrinckt hy wat , hy betaelt het : maer zy setten 't aende want ,
En borghen 't de goe luy of , al sou wijf en kindren ghebreck lyen.

349. II ick wel goets.
356. II warm wardt.
t'huys sitten spinnen.
370. II arme sloor.
374. II Hier gaen sy binnen.
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Fy , hoe mach mijn Meester hem by sulcken geck vlyen.
Hy die een man is , rijck , machtich , op wie men sou een stat bouwen,
380. En soect sulcken volck , die nau een nagel hebben dats'er gat klouwen:
Ic denck niet of zijn wijf sou bly wesen , dats' altemet wat t'eten had.
Met sulcke omgaen : ick lieter niet ruycken , daer ick geseten had :
Hoe komt de man , op sulcken volck , toch soo versot ?
Ick denck dat het is , dat hy met haer druylt en spot ,
385. En dat namen zy wel aen by 't jaer , om een vry ghelach ,
Ghelijck zy doen , want 'tghebeurt van dach tot dach :
Dan dese soetert , dan ist eens een ander vaer :
En al om 't gheniet van 't smeer , lickt de kat de kandelaer.
Ic mach mijn Vrou wel gaen seggen, datse seelen laet halen met een veech
390. Om , ofse flus een vol vat onversiens t'huys kreech
Soo hoeftse 't op straet niet te laten legghen , noch niet te sluycken
Ghelijckse dickwils doet , hoe nau de Inmosters oock ruycken :
Dan zy en ist alleen niet , daer af hebben onse bueren de rechte slach
Die de wijn in een bael t'huys krygen , by schoon lichten dach.
PAVSA.

TVVEEDE DEEL.
395. Vrou VVaer mach hy hier woonen , dese rechte droncke snuyt ?
Onbesc. 't Is hier al op zijn rijcke luys , hier hangt nergens wat uyt
Daermen 't aen mercken mach : dan heb ick 't aers wel onthouwen
Soo ist hier , of hier naest. Leek. Wie klopt daer ? Onbes. Den ouwen
Doet op en siet het : Dat is seecker al me een vraegh ,
400. Wie is daer ? 't Is waer , Vrou lors , dat selmen vraghen by daegh :
Wat dunckt u van dese luye leckeren hoop. Lecker komt uyt.
Lecker. Bent ghy daer alweer Vrou Onbescheyts , wech , loop , loop ,
Mijn Meester is niet t'huys , komt op een aer tijt eens weer.
Onbesc. Kijckt toch dese sletvinck , ick seg u dat ick mijn gelt begheer ,
405. Is hy nimmermeer t'huys , wat sel my toch dese feynt quellen ?
388. III El al.
390.III vol vat dat onversiens.
391. II Soo hoefre 't. -- III Soo hoeftse op 't straet.
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Laet de Vrou dan komen , of ick sel de buyrt over eynt stellen ,
Ick en gae van hier niet sonder geit of sonder pandt. Vrou somt uyt.
Io f frou. Wel vroutjen , hoe baert ghy soo? schaemt u wat , 'tis schandt
Voor luy met eeren haer deuren soo te komen tieren.
410. Onbesc. Is dat schandt ? 'fis schandt deur te gaen met een paer bieren ,
Ghelijck als u man doet , verstaet ghy dat wel ghy rechte Vrou lors:
Ick koom om 't mijn spreken, ghy durft niet dencken datick met hem mors
Ghelijck are Waerdinnen doen , daer hy altijt in huys is.
Ioffrou. Jae wel vroutjen , meent ghy dat my dat niet wel een kruys is :
415. Wacht noch een maent of een ding , een paertjen is onse heer niet,
Lecker. Voorseker niet , noch mijn Meester en is soo sonder eer niet ,
Of quamens' er recht toe , hy souser heel wel gheven :
Onbesc. Recht toe ? Leck. Ja recht toe. ick denck ghy hebt twee
voor een geschreven.
Dat
doense
in
hoerhuysen
,
maer
ick
hou
op reyn ghewin huys.
Onbesc.
420. Wat laet ghy u duncken ? Ick heb een brief ken van 't Spinhuys ,
Dat en gheeftmen gheen luy , die quaet regiment houwen.
Ioffrou.
frou. Ick gelooft wel , ist waer : maer ghy zijt wel bekent trouwen.
Lecker. Komt mijnMeestertot uwent, soo ist 'er seker al deghelijcke deech.
Onbesc. Dat en hoeft ghy soo schemper niet te segghen, ghyleckere veech,
425. Ick ben een Vrou met eeren , u Meester is maer een bordeel broek.
Ioffrou. Nu vrouwtjen hoe luyd ghy toch dus de krackeel kloek ,
Wy en soecken niet te kyven , maer met vrientschap te scheyen :
Onbesc. Dat 's waer pruym, kont ghy 't soo of leggen met Janvan Leyen:
Gheeft my mijn gelt (seg ick) of ick smijt u glasen uyt.
430. Ioffrou. Bedaert u lieve kint , waer toe dit tieren en rasen luyt ,
Wy zijn niet doof , wy hoorera u wel , en wy verstaen wel duyts ,
De glasen uyt smyten , dat doen maar een hoope guyts :
Begint toch dat niet , of ghy Boud jammerlyck inde ly zijn ,
Dat ruyct de Schout strac , dieder haest met zijn neus sou by zijn :
435. Dus stilt u tooren , en loopt toch knap wech
Haest al je best nae huys , of de zoch loopt met de tap wech ,
Wat soumen soo lang voor de luy 'er deur staen kagaeyen :
Onbesc. Ick en sel van hier niet, sonder mijn schandt, of u scha schaeyen.
Lecker. Wech , wech , maeckt u voort , en stelt ons hier gheen remoer.
428. II af leggen.
433. II Begint dat toch niet.
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440. Onbesc. Neen , wacht , ick loop flus de deur op de vloer ,
Jou vleys dieven , ja jou geweldenaers. Lecker. Wel hoe dus onguer ?
Onbesc. Hebt ghy 't hert komter uyt. Leck. je loopt metje hooft tegen
de muer ,
0 lieve moer , de deur is veel te vast in 't slot ,
Al je best nae huys toe , ick loof niet of ghy bent sot :
445. Ghy hebt groot onghelijck , dat ghy soo stout en onbeleeft
En so dick komt manen. Onb. Betaelt my..Lec. Oft mijn Vrou heeft?
Spreeckt mijn Meester an , komt het u , hy sel u wel betalen.
Onbesc. Hy ? hy mocht een kous , wat isser toch van hem te halen ?
Heeft u Vrou soo veel gelts niet P soo isse een dappere moer.
450. Ist al ree op ? Ick sie wel , soo 't quam , soo 't voer :
't Ghestolen goet en streckt niet : Fy jou , 't is schant :
Jou beroyden hoop , hebt ghy gheen gelt , soo gheeft my pant ,
Ick en gae toch van hier niet , sonder 't een of 't aer.
Lecker. Hout daer is pant. Wel hoe ist , bent ghy nu dan klaer P
455. Voor deur. Sietse nu eens staen druypen als een natte kat.
Flux maeckt u noch voort , en houdt dit voor dat :
En ist dat ghy weer komt , soo deck ic u warm met hout. binnen.
Onbesc. Dat leg ick in kennis , ick sel 't gaen klaghen de Schout :
Heb ick dat , (seecker) voor mijn lang borghen ? binnen.
460. Lecker Loopt al u best , soo hebben wy altijt rust tot morghen.
te vensterWat docht u daer of , Vrou , was dat niet aerdich.
uyt.
Ick salse wel voete maecken , en dat oock vaerdich :
Voordeur. Dat de luymeenen, datwyteghen gheen ongheneucht meughen,
Seer wel , die wat lust , ick setter mijn deucht teughen :
465. Soo mostmense hebben , of zy souden u altijt quellen :
frou. Maer langh borghen , meysjen , en is gheen quijt schellen ,
Ioffrou.
Daer me ist niet betaelt , morghen komtse my weer even stout op:
Lecker. Zy begint het een reys , soo smijt icker lustich met hout op ;
Ioffrou. Maer wat wil ick mijn laten aen een lap en een leur kennen?
470. Lecker. Daerom niet Vrou , maer ghy moetse van u deur wennen ,
Ist nu om een kleyntjen , schier of morghen wast om een grootjen,
En soud ghy na een vuyle beck vragen , soo leyden ghy 't lootjen.
0 Vrou , 'ten most niet eens aen u kouwe kleere raken.
Doet mijn raet , en gheeft niemant niet , soo hebt ghy Heere saken,
455. II nu een staen druypen.
470. II Vrou 7 ghy moetse.

512
475. En dan moocht ghy gaen ghestickt , gheprickt en gheperelt :
Want onbeschaemde luy, hebben toch het derdendeel van de werelt.
Scheyter soo niet of , weest soo haest niet in 't verschieten ,
Laetse vry wat achter aen loopen , 'tsal haar ten lesten wel verdrieten.
Io f frou. Maer , meysjen , wie sou daghelijcx sulcken ghequel lyen ?
480. Lecker. Wat Vrou , zy konnen 't qualijck van u vel snyen :
En die 't enckel hebben wil , die moet u met recht an :
Daer teghen stel ick u Procureur , dat en is gheen slecht man ,
Die hout u qua saeck lichtelij ck met loghens staende ,
Of met aerdighe trecken , een jaer langti gaende ,
485. En de luy ontsien haer die sware moeyten , en groote tijt :
Want als het dan ten lesten , noch al lang ghenoech lijt ,
En men meent wat te ontfanghen , soo is al de rest deur ,
Hier aen een Steboo, ginder aen een Klerckjen, daer aen de Procureur:
Soo datmen wel mach segghen , die wil gaen dingen om een Koe ,
490. Die blijf vry 't huys , en gheefter noch een toe.
Daerom en betaelt niemandt , Vrou , al quam 'er noch elf ,
Beter een goet vriendt verleghen , als de man self :
Want als wy 't al ghegheven hadden , en self niet inde sack hielen ,
Soo mochten wy gaen loopen , te landt uyt , met kackhielen :
495. Want een arm mensch , die is seecker te deerlijck :
Maer die goet heeft , al komt het ander luy toe , die is eerlijck ,
Verstandich , kloeck van beleyt , en komt wel tot groote staet.
Wat hebt ghyder me te doen , of 't volck u haet,
Als ghy maer goet hebt : men seyt toch , Alst Godt behaecht ,
500. Ist beter benijt , dan beklaecht.
Want die beklaecht wort , dat 's ghemeenlijck een arm bloet ,
En met die, staet om staet te ruylen , en is niemant soet :
Maer daer en wort niemandt benijdt in dese tijt swaer ,
Of de nydighe woud' selver dat hy 't waer :
505. Dus die quaet van u praten , die luy zijnder pover aen ;
En 't is maer klootjes volck : en dat sal te met wel over gaen
Als ghy kindren te vryen krijcht , daerje veel me moocht gheven ,
Hoe 't gewonnen is , staet juyst voor haer voorhooft niet geschreven
En van duysent nau een, die daer nae sal vraghen :
510. De luy hebben in 't goet alte grooten behaghen.
't Is , benj e hoer , benj e dief , hebje goet ick hebje lief.
Jo f frou. Wy hebben daer ghenoech of , dit sel 't hem soo wel doen.
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Ick denck dat u Meester haest t'huys komt , 'tis by de noen ,
En vint hy 't mael niet ghereet , soo sal 't krackeel zijn :
515. Lecker. Neen Vrou , daer om en sel van daegh gheen scheel zijn ,
Die sit al vast , ghy krijght hem niet t'huys voor t' avont by droncken :
Ioffrou. Ick loof niet of zijn vaer was een Smit , en dat hem de voncken
In de keel ghespronghen zijn , Godt zeghen ons voor sulcken dorst.
Lecker. Wat Vrou , laet hem drincken , en smeeren wy de borst
520. Met een lecker beetjen , dat ick u weet te bereyen ,
En wy sellen hem als de eene Koe de aer (al etende) verbeyen.
Ioffrou. Soo lang als ick u heb , soo eet ick lecker , en leef ick blijdt :
En daer by sulcken man , die soo garen 'tbroot met de deuvick snijdt.
Lecker. Dat 's oock waer , ghy hoort van hem nimmermeer eenich bedil :
525. Maer je doet watje denckt , en je leeft nae jou vrye wil :
Hy slacht de asschevijsters niet , die de gorten in de pot tellen ,
En haer wijfjes (met jeloersheyt) schier half sot quellen ,
En haer altijt achter aen zijn , en een grimmich ghebit bien.
Ioffrou. Die man heb icker niet an , hy mach altewel wit sien :
530. Men sou 't niet seggen , daer 't sulcken drolgen sater schijnt. binnen.
Lecker. 1st niet waer? En hy mach wel lyen dat de son in 't water schijnt:
Ghy bent wel gheluckich , hy mach gheen quaet van u hooren.
Datje hem seecker verloort , met bay jou ooren ,
Ghy verloort twee goe vrienden , ja soo goet alsmen vinden mach :
535. 't Is sulcken fraeyen quant alsmen op zy binden mach :
Ick sachmen altijt met sulcken propertjen haest moe te leven :
Want 't is recht een man , om op een man toe te gheven.
Ioffrou, Nou , nou , in huys meysjen , ghy hebt al wat te veel kaecx ,
half uyt
kijckende. En stopt u mont met eten , of heeft het hier niet veel smaecx ?
540. Lecker. Wat een klap Vrou , ick ben immers selver koek van de soo ,
Ick koock het soo'ck 't eten wil , aers heb ick het noo :
bVrou
nnen.Want aer luy en gheven een ding nimmermeer zijn vollen eysch:
Maer wat ick toe maeck , 'tzy van vis of van vleysch ,
Ick koock het lecker , 'k mach gheen struyf om een ey bederven:
545. En met kosten te doen , sel ick het by dese Vrou niet haest verkerven:
En dan soumen een wetsteen koken , dat het sop wel smaken sou.
binnen.
629. II hebbjer niet an.
533. II met bey jou.
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T. v. Schild. sittende in 't ghelach met I. Rap , en zijn knecht.
T. v. Sch. Jae wel Jan Rap , wat raet , hoe sellen wy 't best maken nou ?
Hebje gheen geit , noch hebje gheen gheloof? dat is qua ty.
Ian Rap. Wat Capeteyn , helpt my dese reys uyt de ly ,
550. En eer de Waert komt reeckenen , soo lient mijn een kroon :
Luy. Op onse lieven Heers doodt. Tijsken. Dat komt seecker schoon:
Lienen ? ghy most eerst vraghen , of ick wel soo veel had ,
En dan jou wat lienen Jan Rap , dat ben ick al sat :
Want wat ick u lien , ghy en gheeft my nimmermeer wat weer.
555. Luy. Wat Meester , daer voor benje weer mijn Heer.
T. v. Sch. Hout toch u mont, moet ghy 'er dan altijt met u kloet in vallen?
Luy. Hoe sel ick het toch langher nae dese man zijn sin kallen ?
T. v. Sch. Alle gecke laet varen, seecker Jan Rap, ick en heb gheen geit,
Hoe raken wy best uyt het lach , dat de Waert ons niet en schelt :
560. Wat dunct u , souden wy wel geloof hebben , dat wy van lant porden?
Ian Rap. Ick sel altijt om mijn gheloof niet ghebrant worden ,
Want ick en hebt niet , dat seg ick u goet ront uyt.
T. v. Sch. So sitten wy suyverlijck en proncken ghelijcken de bruyt ,
En ick en sou mijn mantel niet garen voor 't lach laten.
565. Ian Rap. Jae wel , wat soudt beduyen dat wy hier al den dach saten ,
Wy souden 't gat grooter maken , en even wel moeten betalen.
T. v. Sch. Wat betalen P daer 't niet en is kenmen 't qualijcken halen.
Luy. My benuwt of zijt soo of sellen legghen met kackerlacken.
De kan is uyt Meester , wilt ghy geen bier meer , so tijt an 't tabacken :
570. Treckt wat ter handt , 'tlijckt aers of ghy sat en suften.
Of bedrijft ghy (om de tijt te passeren) eenighe kluften ?
't Is schant , 'wat mach de Waert dencken ? dese luy klincken niet ,
Ofse doot zijn ? geeft malkaer 4 blaetjes , want spelers en drincken niet:
Al komt hy dan eens kijcken , hoe , soo is hy ghepaeyt.
575. T. v. Sch. Een tabackjen seecker , daer praet ghy al goet beschaeyt ,
Loopt knap , segt de Waert dat hy 't ons bestelt.
Ian Rap. 't En is niet noodich dat ghy de Waert daer om quell ,
Ick hebse by my , dat ghy dierghelijcken noyt hebt ghedroncken ,
Die eerst versch aen komt , die is der Heer gheschoncken.
•

552. II of ick soo veel.
553. II jou wat litnen Jan Rap , dat ben ick sat.
562. II en heb het niet.
568. II My verlangt.
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580. T. v. Sch. Knap haelt een kaers, se is soo degelijck als ick oyt hier sach.
Ian Rap. Wy behoeven gheen kaers , ick heb een excelent vierslach,
Met bossekruyt en lont. Tijsken. Ghy bent seecker aerdich.
Ian Rap Dat ghy dat meent , seecker , ick hou mijn tuychj en vaerdich :
Wat dunckt u Capeteyn , dat kruyt vijst.
585.T. v. Sch. Neen, ghy bent een fray ghesel, ghy bent waert datmen u prijst.
Ick en weet niet hoe ghy luy malkaer soo mal moocht broen,
Dat waerje gaet , waerje staet , dit stinckende werck moet doen ,
Waer ick met u koom , strack hoor ick u van taback roepen.
Ian Rap. By get Capeteyn, ick souder mijn leste geit wel in versnoepen.
590. T. v. Sch. Ick niet , noch ten staet oock niet seer in 't Doctoren lof:
Ian Rap. Zy spreeckender als een deel plompe doren of :
Wat verstant hebben zy'er of, ick seg dat het ghesont is
Voor pijn in 't hooft , en voor tantsweer , die daer me terstont is
Moytjens ghestilt: taback is een dief in haer neering.
595. T. v. Sch. Wat gheven jou de Doctoren wel 's jaers tot een vereering ,
Dat ghy de taback soo prijst , en houdt haer voort soo ?
Ian Rap. Ick weet wel dat het dat volck hoort noo ,
Al pratense als Burgman , se sellen my de rug niet rau quellen ,
Se sellen haer vingheren aen mijn Belt oock niet blau tellen ,
600. Ick weet alsoo wel wat ghesont is , als zy met haer vyven ,
Ick en weet niet wat zy by de siecke luy bedryven
Aers als een dranckjen gheven dat wel bitter en leelijck is,
Dan hebbense pas so veel gedaen als 2 stommen seggen dat relijck is,
Ick hou my by meester Kackedoris , dat is een verstandich barbier,
605. Dat is een man , 'k gaffer een vaen om had ick hem hier ,
By gans vier , hoe sou hy van de Doctoren wat of legghen ,
Doctoren seyt hy (en na mijn dunst en kan hy 't niet te grof seggen)
Benne maer bloets , brengtse reys by een ghebroocken bien:
Daer staens' en kijcken , dat moet een barbier doen, zy hebbender
niemant gesien :
610. Die prijst de taback oock , en zy spruwen wel seggen , t'is rottekruyt.
Een Doctoor is inde werelt , ghelijck een geck in een Sottekluyt ,
Daer lachtmen om , en soo doetmen oock om heur.
T. v. Sch. Gans wolven Jan Rap hoe gajer oock mee deur ,
Ghy en meester Kackedoris , 'k weet niet wie beter groven sou.
584. II Capiteyn.
586. II hoe ghy malkaer.
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615. Wat sou hy verstaen? hy seyt het altfijt self, wasser nu volck die'tloven wou
Dan stonden zijn saken schoon : maer nu zijn 't maer leuren :
Toch wat raet Jan Rap om nae huys te peuren ?
Laet sien eens , hoe veel staet'er wel aen bier.
Ian Rap. Niet meer als acht vanen , en dan een paertjen voor 't vier :
620. En reeckent hy dan noch een paertjen goet , soo ist'er neghen.
T. v. Sch. Wy mosten bedencken , hoe wy 't hier best veghen ,
Op dat wy sonder veel te geven , ons aerdich uyt de knijp swaeyen.
Ian Rap. Al reeman , ist daer mee te doen , ick sel wel een pijp draeyen,
Die soo abel sel wesen , dat hy gheen arch sal gissen.
625. T. v. Sch. Hoe nae vriendt (bultten deur) eens gaen pissen ,
En my dan voor 't lach laten ? Neen , dat gat boorje riet.
Ian Rap. Laet my begaen, ick selje niet bedriegen. Wel hey, hoorje niet.
Waert. Wat belieft mijn Heeren. T. R. Maer wy maken malkaer hier mal,
Wy souwen om een hayr wat kolven , wisten wy raet om kolf en bal.
630. Waert. Die heb ick beter als Isack , twee de beste van allen ,
Met een netjen , vol excelente ballen :
Ick selse jou gaen halen , maeckt een tonne biers in 't lach.
Ian Rap. Doet de deur toe, daer gater een uyt. Wa. Mijn docht ick het sach,
Dat heeft noch zijn oude smaeck. Tijsk. Hou daer , hy wil ghedraghen
wesen. Waert binnen.
635. T. v. Sch. Daer ghy komt (veughel) mach de Waert wel voor zijn
gelagen vresen :
Byloo vriendt , ghy maeckt het hoe langher hoe grover.
Ian Rap. Sus , sus , roept gheen hey , of weest'er eerst over.
Smacken wy 't in een aer praetjen : 'tis even wel goet mout ,
'k Wed met jou ick ra van wat Brouwer dat de Waert brout. uyt.
640. Waert. Souje ? Proeft eens an , dat is uyt een versch vat.
Ian Rap. Neen Heer waert ick wachts , walghje van jou eyghen nat ?
Waert. Gheluck dan , ick sel dit staertj en uyt de kan klaren. de Waert drinct.
T. v. Sch. Soo siet , drinckt datje steent , soo mooghje voor man varen.
Waert. God zeghen jou bier : kenje nou proeven? soo proeft dan gaeu.
645. T. v. Sch. Wachtje voor den droes. I. R. Dat is bier uyt de Paeu :
En te voren wast van 't Swaens hals. Waert. Ja wel , 'tis waer ,
Ick seg , 'tis seker wel gheproeft , elck is immer beter als aer.
Alsje nou wilt mannen , soo slaei het balletjen.
Ian Rap. 't Is nou veere noech , ick heb de muys al in 't valletjen ,
649. II nou veer genoegh.
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650. Dit sel de man wesen , die jou betalen sel.
T. v. Sch. Hy dient wel gaeu te wesen , die my wat onthalen sel.
Hey sa , wacker voor heen knecht , en siet waer by stuyt : W. binnen.
Hou daer Jan Rap , dat is lustich voor uyt.
Kortje : sie dat is gheslaghen en ghevelt , 'tis soo recht voor de poort
655. Oft met een lijn geschoren was. 1. R. En dat heb ick ghehoort,
't Is an , siet daer noch 'tmerck : vraecht het jou eyghen knecht.
Luy. Ja : 'twas an Meester. Tijs. Ick scheyer uyt , ghy slaetme te recht.
Jan Rap wat dunckt u , wil ick de knecht weer om stieren
Om een kruyck van een vaen , of van vijf of ses bieren :
660. Hy denckt toch nou gheen arch , en daer is gheen verbeuren an.
Ian Rap. Wel jae dat 's goet , terwijl sellen wy peuren an ,
Hier om den hoeck , dat wy maer uyt de ooghen zijn ,
Dan sel de Waert niet eens dencken , dat hy sal bedroghen zijn ,
Dus laet Vranck heen gaen , om een paer vaens kruyck,
665. Die lappen wy ghemackelijck (onder wegh) in onse buyck ,
De kolven , de kan , 'tgelach , wy maken hem 'teen met het aer quijt :
T. v. Sch. 't Ghelach dat gater mee deur, maer 't andergoet, dat waer spijt,
Dat sellen wy hem weer om beschicken , misselijc wie ons ontmoet.
Ian Rap. Wat den een of den anderen Boer , dat is de rechte voet ,
6 70. Soo mach hy hem dan met een voor 't ghelach houwen :
Of hem de huyt vol slagen geven , 'k wou ick hem al sach touwen.
Knap , de knecht op de bien , en wy mosten hier niet toeven.
T. v. Sch. Neen toch , want de Waerden zijn veel al arghe boeven.
Sa Vranck , als een man , lustich over u koten ,
675. En haelt ons een pul , diemen met de voet niet sou om stoten:
Wy sullen hem deur strijcken , die besuckten roffiaen.
Luy. Alsje wilt Meester , dat is garen ghedaen :
Maer waer sel ick jou vinden ? dat most ick weten :
T. v. Sch. In 't Regeliers hof sellen wy wat gaen Bitten eten ,
680. En daer u verwachten , gaet nu eens lustich uyt u tret.

Tijsken vander Schilden en Ian Rap gaen binnen.
Luy. Wat dunckt u vrienden , van sulcken aerdighen pret ?
Waer vindj er noch een , die met de luy soo kan teulen?
654. II siet dat is.
665. II (onder weegh).
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Hoe dunct u, souden de Rederijckers daer niet wel een spel van speulen ?
Ick hou jae : 'ten was niet meer als dat zy 't wisten.
685. Ick mach wat rasch gaen loopen , ,om of wy malkaer misten ,
Soo sou 't verpeutert zijn , en met den baes heel onklaer.
LZCy klopt.gouHeer waert, taptmijn een groote cruyck, en schrijfthet by 't aer.
de Waert
komt voor.T apt van 't beste datje hebt , op dat ick in gheen scha raeck.

De Waert gaet binnen, en spreect dese woorden binnen zijnde.
Waert. Van 't selfde natjen. Luy. Maer dat had een na smaeck.
690. Waert. 't Is wel met jou , 'tblijckt wel dat het niet goet is.
Luy. 't Is seecker al Heer waert , omdat het lecker en soet is.
Latense meer halen , om de borst te smeeren.
De Waert inde deur staende , seyt: en gaet weer binnen.
Waert. Dat's al goet , laetse soo veel halen alsse begheeren.
Luy. Jae maet , hoe luttel kenje dit volcx treecken :

695. Hoe sweet ghy , 'k wed ghy morghen wel aers sult spreken
Als haer schelmery met u schaed' komt in 't openbaer.
Hoe setten zijt in , met eer en deucht het nieuwe jaer.
Och lieve bloei van gansen , laet ghy u soo kappen
Ghy moet al argher wesen , denckt ghy aers lang te tappen :
700. Of als de Biersteker hier sel meeven wat te halen
Soo selje een vroeghe May maken , en met het bedstroo betalen.

PAVSA.

DERDE DEEL.
Luy. Al had hy een bort voor zijn gat , soo moet hy nu voort ,
Want een man is seker niet beter als zijn woort :
Soume wat beloven en houwen 't niet ? dat was schandt
705. En oock scha , want se hebben elck al vry wat op de handt.
Siet ghy 't nou wel , komt het niet altemael op mijn segghen uyt.
Lecier. Wy sellender evewel blyven. Luy, Danck heb de eele veybuyt.
Sulcken ketel sel zijn selven altfijt ten wil'gen danck schuymen.
684. II Ick hou iae's.
685. II magh rasch gacu
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Lecker. Ken hy dan niet gaen , of moet hy met een stanck ruymen ?
710. Ghy stuert mijn immers om geen dackschaer? (ghy zij t to ch so een gesel:)
Luy. Om een dackschaer ? neen seker , 'tis als ick jou' vertel ,
Ick sel selver mee gaen , om te sien hoe 't spul sel of loopen.
Lecker. Wel hoe soudt aers , de Boer sel 't moeten bekoopen :
Maer wie bedocht toch dese loose guytery ?
715. Luy. MaerJanRap. Lee. Dat's nocheenworteltjen vande ouwe vrybuytery.
Luy. En den baes was 't , nichjen , die 't desen schalek riet.
Lecker. Een paer volex , ick viel om de keur vande balck niet:
Luy. Noch ick Klaertjen , al wasse dertoe noch eens soo hoogh.
Lecker. Daer Jan Rap de best is , seg ick dat de slimst niet en doogh :
720. Maer waer sel 't hier toch te doen wesen P 'k wou dat ick het al sach :
Luy. Maer hier nichjen : siet daer komt den Kinckel al voor den dach,
Boer comt wt. Souje niet wel verlieven op sulcken stick?
Lecker. Hoe bekijckt hy zijn selven , hoe is hy in zijn schick :
Maer eelen baes ick ducht , 'ten sel soo niet vergaen :
725. Met horten , ghelijck de varckens pissen : daer blijft by weer staen :
Wat een lijfrock : wat een broeck : en wat een ouwe tas.
't Is bylo een gast , of hy nyt een dijck ghehouwen was.
Die yemant een Boer schuldich was , sou met hem mogen betalen.
Luy. Wel denck ick , wat of hy daer uyt zijn broeck sel halen?
730. 't Is (by mijn solen) een beurs met geit.
Wat segje daer of , is die Huysman qualij eken ghestelt?
Siet daer , hy stoffeertse noch beter , wat segje van die loer ?
Word' je noch niet amoreux ? Le. Ja op 't geit , maer niet op de Boer.
Luy. Mick een reys , 'k wed hy steeckt de beurs weer by de puts.
735. Jae , jae , Huysman , daer schuyit een boef onder die muts.
Lecker. Daer ken mense best bewaren, en wie sou daer de greep mienen.
Luy. 'k Weet niet , kond menich die wel bewaren , s'en gingen so niet
sleep bienen.
Kom nichjen , eer de Waert my kijckt in 't ghesicht ,

711. I Om een dachschaer.
718. II wasse daer toe.
722. II Souje niet verlieven.
724. III ick deucht.
735. III onder die muts.
738. II my krijght in 't.

520
Soo
ons wat
wat aen
aen een
een zy
zygaen
gaen,
boeverykomt
komtin
in 't licht.
licht.
Soo laet ons
, ofofdedeboevery

740.
Men mach
mach wel
weI segghen
segghen,, 'taventuer is
is ront
ront,,
740. Boer. Men
't LLoopt
den,, en aer
aer inden
inden mont
mont,
oop`t d'een
d' een voor
voor by,
by , en den
,
Bou
toot-tolf ghy
ghy selt
selt uukin
kinbeslabben
beslabben::
Hou jou toot-tolf
't Is
Is waer
waerschollevert
schollevert,, wel
weI wat let
let uuteteginnegabben?
ginnegabben?
Kijckt
die Boete
soete vaer
vaer,, ghy selt
selt al
al mee
mee lollen:
Iollen:
Kijckt toch die
745. Siet
Siet toch hier een
745.
een reys
reysdese
desebesuckte
besucktestepollen.
stepollen.
el wat
wat isser
isser toch
toch tetedoen
do en, ,ben
benick
icksulcken
sulckenmoyen
moyenfatsoentjen
fatsoentjen,,
Wel
Soo
dan hier
hier ghy
ghy bolle
bolle mayt,
mayt, en
engheeft
gheeftmy
myeen
eensoentjen
soentjen::
Soo komt
komt dan
Stae'ck
soo wel
weI an
an,
setmy
myvry
vryin in
u bedste
, ick
gheefu uverlof,
verlof,
Stae'ck juw soo
, set
u bedste
, ick
gheef
En laet'er
laet'ereen
eennae
naemaken
maken,
ickmaecker
maecker een
eenvan
van 't'tselfde
selfdestof.
stof.
En
, ofofick
Sietse nou
kijcken
: hoho
, ho
, wilje
750. Sietse
nou en
en reys
reyssitten
sittenenen
kijcken:
, ho,
wiljetegen
tegeneen
eenBoer
Boeran
an
Die
ken soo
soo wel
weI een
een mont
mont op
opdoen
doen,, als
alseen
eenvoerman.
voerman.
Die ken
Lachje omme
omme, , of
geckje metme
metme, , hoe
ick het
het verstaen?
verstaen?
Lachje
of geckje
hoe sel ick
duncktje van
van me
me,, kijcktme
kijcktme vry
vry te
te deghen
deghen aen
aen,,
Wat duncktje
ben noch
noch tetenemen
nemen,, Godt
Godt behoed'
behoed' me
me voor
voor de
dekraeyen,
kl'aeyen,
Ick ben
755. Ghy
Ghy lachter
755.
lachtel' wel
weI om
om,, en
en ick
ickrouwer
souwerwel
weIom
omschraeyen.
schraeyen.
Wat ick
ick seg
seg,, ghy
ghylacht
lacht,
ickmoet
moetwonderlijck
wonderlijckbespraeckt
bespraecktwesen
we sen,,
, ick
Wat
eenvolck,
volck,ick
ickloof
loof
niet
moetalallachenden
lachendengemaect
gemaectwesen:
wesen:
Wat een
niet
of of
je je
moet
Trouwen,
selden met gnorten
gnorten toe
toe:: niet
niet waer
waermalloten?
malloten?
Trouwen , dat
dat gaet selden
gheschiedt het
het ghemeenlijck
ghemeenlijck,, met
met horten
horten,, met
metstooten.
stooten.
Al gheschiedt
760.
sie wel
weI dese
dese praet
praet,, sel
sel hier
hierniet
nietwillen
willenvallen
vallen:
760. 1ck
Ick sie
:
Want datje
datje niet
niet garen
garendoet
doet,, daer
daerhoorje
hoorjeniet
nietgaren
garenofofkallen
kallen:
:
de vlag
vlag niet
niet wel
weI ofofhooren
hoorenvoeren.
voeren.
De steluy
steluy meughender
meughender de
Boeren?
En wat
wat isser
isserevewel
evewel alaI,, hoe
hoenae
naemakense
makensededeBoeren
P
mijnbest
beststel
stelopopder
del'loop
loop,
By
gans vier
vier,, 'tis
tijt dat
dat ick
ick 't'talalmijn
By gans
'tis tijt
,
765.
mijn ty
ty vergis
vergis,, met
met desen
desen mallen
mallen hoop
hoop,,
765. Eel'
Eer ick mijn
koom dan
dan te
te nacht
nacht,, ghelijck
ghelijck een
eendroncken
dronckenBoer
Boert'huys
t'huys,
En koom
,
Want ick hier
hier by
by ergens
ergens noch
noch heb
heb tetedoen
doeninineen
eenhoerhuys
hoerhuys:
:
Trouwen,
aers niet
nietals
als dit
dit goet
goet thuyste
thuys tebestellen
bestellendat
datde
de luy
luy gelient
gelient hebben
hebben,,
Trouwen, aers
Daer me sel ick dan niet veel min als een paer vaen verdient hebben :Daermslickdntv aseprnvdithbe:
770. Een
Een paertjen
paertjenkreegh
kreeghick
ickininmijn
mijnhandt,
handt,enendaer
daerwas
wasnoch
haesteen
eenvaen
vaen
noch haest
in de kan
kan::
taptdan
dandedeWaert
Waert
paertjen,
so loopt
paervaen
vaenan.
an.
En tapt
eeneen
paertjen,
so loopt
hethet
opop
eeneen
paer
sien,, waer
waer moet
moet ick
ick hier
hierergens
ergenswesen
wesen,, schat
schatick
ick?
Laet sien
?

vr

741. III 't
't Loopt den voor by.
750. II een reys.
750.
reys.

521
De Hier mach ick het strijcken : hou daer dan , daer sat ick.

Boer

hou dan , (denck ick) isser niemandt
in ?
klopt.Øe
175. Waert. Jae volex ghenoech , een moye mayt , met een soete waerdin.
Boer. An de helft ghenoech : soo hebje wel wat voor 't vragpen :
Waert. Komt maer in huys. Boer. Neen , ick ben moe van draghen,
Alsje wilt soo moochje wel een reys tappen.
Waert. Dat hebt ghy wel verdient , ghy soult vry klappen ,
780. Daer hebt ghy immers wel een goe groote kan inde hangt.
Boer. Se is leech, die heimen allijckwel een steman met dit goet ghelangt
Dat ickse hier sou brenghen, sie'ck aers wel:
En nou denck ick dat ick eens een paertjen toe drincken sel.

De Waert tast om de hoeck vande deur, en gheeft de Boer
een vol bier.
Waert. Jae 't Huysman , 'tgoet hoort my : siet daar een vol bier :
785. Boer. Dat sel icker in gaen setten met een slier. de Boer drinckt.
Waert. Huysman ick dronck liever met jou , als met een nochteren Kalf :
Ghy quijlter altijt niet in, Boer. Al wasser noch aer half ,
Ick ginger me deur , al warender noch twee sulcke kannen.
Waert. Of ickje noch eens tapten , wat duncktje souje 't vermannen?
790. Boer. Jae lustich wel , doe 'k het niet , ick sel 't dubbelt betalen.
Waert. Laet sien dan , ick selje daer op noch een volletjen gaen halen.
Boer. Dat is seecker een eelen baes van een Waert ,
Onse suyrmuyl sit altijt en tiert en baert ,
En 't lust hem nau dat hy een mensch een goet woort gheeft.
795. Siet toch hoe degelijck,dat onse lieven Heer mijn gebedt verhoort heeft:
Ick heb mijn botter (wel te deghen duer) verkocht,
Die boven wat leeck : maer onder wasse wel onbeschoft :
En mijn eyeren de drie een braspenning , en raeck offer een goet is ,
Dan se hebben 't toe , offer altemet een vol vleysch en bloei is :
800. Dese luy eten garen wat jongs , al quam 't van een soch ,
Latense de Kuyckens eten , die bennen altijt jong ghenoch.
Waert Wel Huysman , dochtje niet dat ickje schier vergat :
uyt. 't Bier was kimich , ick ontstackje een versch vat.
Proeft een reys hoe datje dat mout mont.
de Boer drinct.

787. II Ghy quylter niet in.
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805. Boer. Ick son soo wel ghebeten worden van de Delfsche pont.
Wel , wat sel ick nou segghen ? Ick bedanckje van alles goets.
Waert. Hoe Huysman ? ick lodf niet ofje bent broets ,

De Waert vat de Boer by de krop.
Wel , wat quelt ons hier dese besuckten Boer ?
Boer. Wel hoe eelen baes ? Waert. Wat jou beseten loer ,
810. Je selt my jou lach betalen : ho , dat is een ghesel ,
En de luyd'er lach oock , of ick snijtje vanje vel.
Boer. De luyd'er lach? dat sel ick my wel wachten , ben ick wijs.
Waert. Wel wachten , benje wijs ? soo maeck ick al jou goet tot prijs ,
Du schelm betaeltme , ofje voeten sellenje niet levend van hier dragen.
815. Boer. Sou ick gaen betalen de luyd haer verteerde bierlaghen ?
Neen , soo niet. Waert. Flux warp over du overgheven Kinckel ,
Souje soo met de luyd'er gelt deur gaen , du loose scheminckel ,
Die jou dit altemael soo perfeckt heeft an ghetelt,
Die en heeftje oock niet laten gaen , sonder een pontgroot aen gelt.
820. Boer. Ick en heb by mijn doodtziel gheen ghelt van de luyd ghesien ,
Ick seg ghena met ghevouwen handen, en met ghebooghen keien.
Waert. Sweerje noch by jou ziel (du schelm) je hoort je te schamen.
Dan een Boer met een varcken hebben maer een ziel samen :
Datje . om ghena bidt (eelen baes) dat is nu wel van doen :
825. Want ick wil , ofje 't schuldich bent of niet , datje selt vergoen
Dat ghy en de luyd schuldich bennen , du rechten drasbroeck,
Heb ick het in 't vier verloren , 'tis noodich dat ick het in de as soeck.
Sa , sa , du rekel , waer is je beurs ? Boer. Maer in mijn bockse.
Waert. Knap dan jou karnakel , hael uyt , of ick rockse
830. Met een veech van je gat , soo loopje met de billen bloots hooft.
Boer. Hier word' ick immers soo jammerlijck van mijn gelt berooft ,
En ick moet betalen , voor een hoop die ick niet en ken.
Waert.W at durfj e noch seggem dat du eerloosdenpracher sint felten schen.
Laet sien hier , wat slaeje voor munt , du ouden kluyver.
835. Boer. Daer benne drie matten. Wa. Dat 's seven gulden en een stuyver,
Alsje dan sesthien stuyvers weer hebt , sel 't niet veel scheelen :
Men sel de Boeren een aer lietjen leeren queelen :
825. II dat ghy 't sult vergoen.
828. II u Beurs.
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Siet daer zijn twee vijf stuyvers en met een enckelde schelling,
Dat is net ghepast , hoe versinje soo ? dat 's immers ree telling.
840. Voort , voort , packtje van hier , of 't wil op het landt waeyen.

Be Waert gaet binnen.
Boer. By gut : sel ick clan soo moeten met schandt schayen :
Dat sel de eerste stee'man die 'k krijgh , soo soet weer betalen.
Paster op , (veughel) ick sel 't aen jou of de jouwe noch verhalen,
Al wast een jaer nae den dagh, krijgh ick j e'n reys slechs op een hoeck alleen.

Boer binnen.
845. Luy. Laetje noch wel ghenoeghen , gaet daer mee heen :
Ick en had niet ghedocht , of de Waert was al een aer veughel.
Lecker. Wil ick jou wat segghen Vranck? 'ten mach niet deur den beugel.
Luy. Ghy verstaet het jou niet , de Waert is noch veel te oprecht :
Niet meer te nemen als hem toe komt , dat heeft het al wat slecht:
850. Letter eens op , hoe dat mijn Meester zijn personagie sel speulen,
Hy selder soo jammerhartich niet mee staen teulen :
Wee hem , die hy over komt , se'n sellen hem met geen dronck stillen.
Lecker. Ick laet my niet eens voorstaen , dat hy sel van honck willen:
Als hy uyt sou , 'twas tijt : maer altfijt ist morghen , morghen ,
855. Soo dat het een koeck sel blyven , soud ick Borghen.
En dat sel nerghens by komen , als datje hem op de leen rijt.
Luy. 'k Wed hy door dwang van u , noch van desen avont heen tijt ,
Hoe seer u beveynsde Vrou daer om met gheklach baert:
Want op desen dagh heeft hy zijn volck verdachvaert,
860. In 't Krimper wont , dat sal hy niet te vergheefs laten toeven.
Lecker. Soo ? soo sellense menig hart wel dapper bedroeven :
Luy. Danck heb jou leckere tong, die 'm alle jaers soo veel heeft ghekost.
Lecker. En jou luye gat , daer hy niet af kan worden verlost.
Tijsken vander Schilden komt uyt.
Luy. Siet daer vuylneus , daer komt by al an , dat 's nou je sin :

865. Knap voeten ghenlaeckt , en slaypen wy achter in ,
Wy moeten hem immer adieu seggen , en mijn Vrou wat troosten.
Lecker. Dat Bel licht te doen wesen , de koele windt van Oosten
851. II niet met staen.
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Of een streeck uyt de pan , met een stuck geit in de buyl :
Dat 's wel gedaen, te nemen die 't te veel, en te geven die 't ghebreck heeft,
En dat doen wy. Maer als 't een wracke geck heeft ,
Wat goet , doet het goet? 'tgoet is de werelt , en 't moet 'er blyven.
905. Tijsjen vander Schilden sel me een act gaen beschryven ,
Dat loof ick , daer toe wil my Godt sparen ,
Wat , altehaest dat het soo goet is , als banckerot varen ,
Daer hem niemant voor hoen kan , en voor my mogens' er wachten.

Ian Rap met zijn Maet uyt.
Siet daer komter twee , die soud' ick wel achten ,
910. Sellen strack ghereet wesen , want elck heeft een leelijck quaet wijf ,
Dus , begheer ick haer vingher , ick krijgh' haer heele lijf.
Wie geyts mannen , benje noch al kloeck en ghesont ?
Ian Rap. Jae wy, Capeteyn : maer de beurs en weecht gheen pont :
Hadj e nou wat over , datje een kales wat bedocht,
915. Die jou soo trou ghedient heeft , en in menghen tocht
Zijn lijf en leven , voor de vyandt ghewaecht.
T. v. Sch. Dit is recht een man als my behaecht :
Souje de Prins noch wel een tocht doen? Laet eens weten :
IanRap. 'k Sach den dagh soo lief niet, ick soud' liever vechten als eten,
920. Wistje maer een avontuertjen , wy volchden u terstont.
T. v. Sch. Dit volck soeck recht het hayr vanden hont :
Of ick een aenslach wist , souje wel moet hebben ?
Ian Rap. Excelent wel : soo lang als wy een droppel bloet hebben
Selle wy by jou blyven , als mannen : Wel waer om niet?
925. T. v. Sch. Maer daer ickje leyen soud' , ist al vry wat hiet ,
't Is elf ooghen nae de galch , dus beraed' jou met u wijf.
Ian Rap. Die sou lachen , want se huylt dat ick t'huys blijf.
Wat quelt my de meer , ick heb mijn beraedt byme.
T. v. Sch. Wacker dan : soo mosten wy hier niet lang staen lymen ,
930. Dan maecken ons vaerdich , dat wy strack raecken voort ,
Op dat wy morghen , met het openen vande poort ,
Komen ter plaets , daer ick het heb ghemunt.
Ian Rap. Godt ghéef u 'tgheluck , dat menich kales u gunt :
Maer Capeteyn , wy hebben gheen gelt , hoe raeck an gheweer?
935. T. v. Sch. Dat kan ick kryghen, soo veel als ick begheer,
Daer sal gheen wanghel aen zijn , benje aers ghereet ?
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lek heb 't ander volck laten doen de weet ,
Datse'r desen nacht in 't Krimper bosch laten vinden.

Tijsken vander Schilden gaet binnen.
Ian Rap. Hey , sa , dom aen ghegaen ghelijcke de blinden :
940. Wat suf niet Maet , wy kryghen noch wel buyt.
Maet. Jae : of een deel slaghen op onse huyt :
Dan die niet en avontuert , die niet en het :
Wat ; Koninck , of Keutel , een op al ghe.set :
Daer ick koom , daer en sel ick altijt niet brenghen.
945. Ian Rap. Noch ick en selder de noppen van mijn kleeren niet senghen ,
Je bent wel te deghen beroyt. Maet. Kom , gheeft my handt :
Wat dunckt u , komen wy niet op een ancker te landt :
't En mocht niet hoogher , 'twater stondt op de lippen.

Tijsk. v. S. uyt met al de zynen. Ioffrou. Luy. Lecher.
T. v. Sch. Hey , sa maets , siet daer mee gaen wy glippen.
950. Wat , mijn Vrou vander Schilden , 't komt nou soo gheleghen :
Waer toe dit schreyen ? ghy sou't een mans hart be weghen ,
En dat en mach nou niet zijn , dus stelt u gherust ,
Al dat ick doe , dat doe ick alleen om u lust :
En om dat ghy voeren soud't , u groote staet.
955. Lecher. Wat Vrou , huylje nou? 'tis immers jou eyghen raet.
Denckt om de buit , (dat hadd' ick niet ghelooft)
Daer hy mee t'huys komen sel. Luy. Of met de kous op 't hooft.
T. v. Sch. Nou mijn liefste , ick laet u hier al datje begheert :
Past dat ghy by u Vrou blijft , en ghy haer wel lecker tracteert ,
960. Laet u niet ontbreecken, noch en leeft in gheen sorgh.

Hier tusschen doet Tijsken v. Schil. zijn Vrou vrientschap.
Lecicer. Neen seecker : soo lang als wy 't keunen kryghen te borgh ,
En sal ons niet ontbreecken , vertrout ons vry dat toe.

Luy. Nou Meester , ghy maeckt het mijn Vrou al vry wat moe :
Lust u nou niet te lachen ? de liefd' komt hier altemael op 't lest.
965. T. v.Sch.Adieu mijnlief. Ioffrou. Als 't immers wesen moet, so ist dan best
946 • I gheeft my handt.
951. II eens mans.
961 II kennen kryghen,
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Dat ick u noch eens kusse , en neem mijn ofschayt.
Luy. Siet hoese hem met treecken van 't hof payt.
Ioffrou. Hoe lief heb ick u mijn hart. Luy. Je bent een ghesel.
Se meent haer hart. Lecker. Dat liechtse niet al ken zy 't wel.
970. Luy. Soo veel soenen krijght mijn Vrou in gheen heel jaer.
T. v. Sch. Godt bewaer u. Ioffrou. En die geley u. Leek. De koop is klaer.
T. v. Sch. Adieu mijn lief , adieu , adieu , en al de rest.
Luy. Adieu Meester , van achteren sien wy u lest.
PAVSA.

VIERDE DEEL.
Lecker. 'T Huys is tot onsent een heelen tijt in rep en in roer
975. Wat heeft Vrou oock een hoop volcx aen haer snoer
't Is hier Joffrou muegheveel , 'tis daer Madame seldesat.
Hoe ging dat volck de mont , elck een vertelde wat :
Elck had genoech te praten , 'twas al van tourtjes , taertjes , vlaetjes ,
Van Malmelade , Sucade , en sulcke soete praetjes :
980. Ghy en weet niet wat een volck datter tot onsent al in sluypt,
't Is al snap op , veel en lecker , wy smullen dat de kin druypt :
Wy sellen (soo doende) de kas altijt niet vermeeren ,
't Is al volck om een Boot mee te winnen, en om eenHulck mee te verteeren.
Mijn Vrou maeckt het soo , een yeghelijck (sie'ck wel) belachter.
985. 'k Weet niet hoe 't komt , 'tis altijt een backsel ten achter.
Als ick het oock denck , soo isse luy en lecker ,
En daer by isse dan noch soo veel te gecker ,
Datse altijt behanghen is met een deel drumpel jongwijfs,
En daer of heeftse pas soo veel gherijfs ,
990. Als twee stommen segghen , dat redelijck is ,
En als dat tuych dan van Munickedam , of van Medenblijck is ,
Ist noch niet te deech , want onse flortsen en winnen niet ghenoech geit ,
Soo verduyvelt ist vrouvolck hier , met die opiny gequelt :
Daer sittense en wryven , en boenen : wasse toch dat gedroch eens moe :
967. II met trecken.
971. III Die koop.
994. 11 gedrocht.
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995. Want het heeft effen soo veel te beduyden, als houtse my noch eens toe:
En ick en denck niet of 'tkoster wel 600 gulden 's jaers :
En dat meer is , wie 'r wat aen prijst , zy meent al waers.
Nou komter een wijf met doeck , dan een huyck moer met cabinet :
Daer een hoorngeck met stientje bientje , en over al wortse mee beset ,
1000. En 't is haer eyghen schult : waerom slaei zy 't an? de malle sack:
Daer komt de Snyder de maet nemen , van een nieu pack ,
't Een op zijn Frans, 't aer is op zijn Spaens, en s'en kende tael niet spreecken:
'tIs nou de Timmerman: 't is dan de Smit, 'tis altijt te maken en te breecken,
't Is nimmermeer gedaen werck , 'tis altijt een heel of een half ,
1005. 't Is alst was.

Luy komt uyt , ende valt Lecker van achteren om den hals,
ende spreeckt voort.
Luy. Maer niet alst hoort. Lecker. Wech dit malle kalf.
Wat Godt zeghen de liefste : houdt Vranck gaep niet ,
Hoe geeuwje dus nuchteren , hoe nae hebje jou tyeghe slaep niet ?
Ghy bent seecker al op met de krieck van elven :
1010. En alsje 'tklappen van de tafelborden (jorden) hoort. Luy. Besietje selven.
Lecher. Dat hem dan den hongher niet drong, noch bleef by wel legghen.
Luy. 't Is veel dat ghy 't niet en durft segghen.
Lecker. Kijck hoe luy , ghelijck of hy ghelaen wat swaers hadt.
Luy. Jou mont gaet , als een Tellenaer zijn aersgat.
1015. By get langtong , wat hebje al quaet kaecx.
Lecker. Wel Vryer , hoe ist ? steecken jou ooghen noch vol vaecx ,
Lustje noch soo veel , wech dese ongheschickte guyt.
Luy. Me sou wel meer lusten : maer (vrienden) se smijt achter uyt ,
Se krabt terstont , ben ick maer een lutjen mal.
995. II Het woord „toe" ontbreekt.
1006. III Luy ontbreekt.
1007. III Vóór dezen regel staat Luy.
1011. III Lecker ontbreekt.
1012. III Vóór dezen regel staet Lecker.
1013. IlI Vóór dezen regel staat Luy. --- wat swaerts hadt.
1014. III Vóór dezen regel staat Lecker.
1015. II al wat quaet kaecx. -- III Vóór dezen regel staat Luy.
1016. III Lecker ontbreekt.
1017. III Vóór dezen regel staat Lecker. —
1018. III Luy ontbreekt.
1019. Vóór dezen regel staat Luy.
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1020. Lecker. Houdt jou handen t'huys , 't en heeft toch van u gheen vat :
Ick sach 't ghemaeckt, wast met slapen te doen: strack krij ,chj e een klop ,
Jou slapert : daer of krij chj e sulcken dicken kop.
Wat dese hannen hier , waer toe dient dit gherucht ?
Alj e best in huys , wat maeckje soo vroech in de lucht ?
1025. Houdt jou warm mijn vaer , je soudt aers verkouwen in jou blaes.
Luy. Ick loof niet ofje houdt my voor nar en voor dwaes ,
G-aet selver t'huys , en treckt soo aen 't vlas wat ,
En gaet opje gat sitten spinnen , wat dit spytighe askat ,
Ghy kent my noch niet , verstaeje dat wel ? leckere Klaer :
1030. Als goe luy quaet worden. Lee. Wel wat ist nou ? segt : soete vaer ,
Ist qua'er alst gheweest heeft , verstaeje gheen jock : wel , hoe nou?
Luy. Ick verstae wel jock : maer de geck mach niet altijt uyt de mou ,
En oock en machmen met jou niet mallen , je bent te spits ,
Jou woorden gaenje of wel soo scherp en soo bits,
1035. En daer by krijtje soo luyd , ghelijck een rasend' oud wijf ,
Neen nichjen , ghy schiet tot de veeren toe in't lijf ,
Je doet een mont op , ghelijck een deur van een hoyschuyr.
Lecker. 'k Sie wel ick en raeck nou juyst gheen moy uyr :
Maer als je wat segt , dan moet ick het al nemen in 't goet :
1040. Wat , je bent wel een rechten onverstandighen bloet :
Je laet jou voorstaen datje wat bent , en des benje niet.
Luy. Wat dunckt jou vrienden ? men seyt van een qua Griet :
Maer een qua Klaer , mach die oock niet wel orient houwen:
Nae dese tijt niet meer , ick wil jou te vrient houwen :
1045. Nou wel aen dan , Klaertj en , daer mee al 't scheel ter neer.
Je weet wel (denck ick) datter weer wat gekomen is van mijn Heer.
Lecker. Heefthetwatte beduyen? Luy. Al vey.Vrou was so in haer schick,
Se ging'er me nae haer kamer, en ick sach vry wat gheblick,

1020. III Lecker ontbreekt.
1021. I, II met sapen te doen. —II „klop" ontbreekt. -- III Vóór dezen regel staat Lecker.
1025. II myn Paer.
1026. III Luy ontbreekt.
1027. III Vóór dezen regel staat Lay.
1032. III Lay ontbreekt.
1033. III Vóór dezen regel staat Lay.
1038. III Lecker ontbreekt.
1040. III Vóór dezen regel staat Lecker.
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En aen 't rammelen soo dochtme , dat het geltjen was.
1050. Lecker. Ist geit , 'ten komt van zijn leven niet beter te pas :
Soo moghen wy lustich aen 't bancketeren en smeeren blyven.
Capeteyns vrouwen , dat zijn oock Heeren wyven ,
En by namen de onse , daer en ghebreeckt niet an.
Luy. Hadje mee sulcken eelen baes , tot een man :
1055. Wat duncktje Klaertjen , waerje dan gheschoten ?
Lecker. Hy gaet alte diep , op mijn water mach hy niet vloten.
Hoe staeje dus en trantelt ? Luy. Ick moet op de bien
Met dese brief van mijn Vrou. Lecker. Ey laet sien ,
Se houdt op Antwerpen , wat mach' er nou weer wesen ?
1060. Breecktse op Vranck. Luy. Ick ken niet leren ,
Doet ghy 't nichjen , en siet eens watter toch in start.
Lecker. 't Opschrift altijt heel wel nae mijn sin gaet.
De Waert in de duysent middelen , die heeft goet verstant
Van kosjes te koocken , zijns ghelijck en is in 't gheheele laat.
1065.
In Amsterdam , anno 1613 , den 17en November.
Leest
perfeckt , past niet te missen.
Luy.
Lecker. Laet sien eens , waer sal ick het hier vissen ?
De brief Ja: Inden eersten: stiert myn van elcx thienpont, al is't wat veel,
wordt gheAls Ghecandiliseerde schillen, nooten, Citroenen en Kaneel,
lesen.
1070. Een dozijn paer Karstelinghen , en menichte van Suycker broodt,
Hoop werck van Kaneel Romano , Roscieljes wit en roodt ,
Gentilesses , Blos van Oranges nae den eysch,
En effen soo veel Amandelen , als de laeste reys :
Van Citroenen , schillen Backades en oprechten Mirabelaen ,
1075. Soo veel als ick eerlijck mee mach bestaen ,
Om veertich persoonen acht daghen mee te tracteeren :
Pasca de Genua , Melindes , en kan ick oock niet ontbeeren ,
En een mandt Panadieljes , die seer goet is
Suldy mijn senden , die wat extraordinaris soet is ,
1080. Levert my goet goet , het kost dan dat het wil ,
Dan 'ten is niet noodich , dat ick u daer me bedil ,

1049. II Boo doehtmen.
1066. Leeft.
1071. II Rosciltj es.
1078. II die seer soet is.
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Ghelijck als ghy pleeght , ghy kent toch wel mijn sin ,
En stiertet met niemandt anders als met Stijn de Booyin ,
Alsse de eerste mael reyst, dat ghy 't toch immers maeckt goet.
1085. Luy. Dat van veere weghen komt ., dat smaeckt Boet.
Sou 't hier dan niemandt keunen nae haer mont maecken ?
Lecker. Neen 't nieralant. Luy. Ja ghy (weet ick wel) sult het terstontlaecken,
Hoe lecker dat het oock is , alst maer een maent of soo out is.
Lecker. Tut , tut. Hoe of 't volck hier noch soo eenvout is :
1090. Datse selver niet practiseren , maer maecken alle ding naer ,
Ick loof niet of de Kocx zijn bier noch niet boven half gaer:
Altijt met naemaecken inde weer , en dan is 't maar 't ouwe fatsoen :
Maer in Brabant wetense haer dinghen aerdigher te doen ,
Of 't is heel wat nieus , of 't oud' is op een aer manier.
1095. Luy. 't Benne maer groote platelen , en kleyne parcelen : neen , bier ,
En dat de vult voor 't geit : wech , wech , met al die beetjes ,
Een bil van een vercken , met een pot melcx , dat is ghereetjes.
Lecker. Ghy slacht de luyd oock al van de ouwe snee ,
Je veracht het , dan alst gheen geit en kost , dan eetje al mee ,
1100. En je schockt , ofje aen een back met boonen sat.
Luy. Jae , jae , ghy soutse (kondje best) garen verschoonen wat ,
Die in sulcke slicker beetjes , haer geit verteeren :
En dan noch dat volck , die 't juyst uyt Brabant begheeren,
(Gelijck ofse daer meer verstant hadden) dat ghy u soo laet bedrieghen,
1105. En vanje leckere tong u soo in 't slaep laet wieghen :
Wel wat sullen wy malkaer toch voort aen al wijs maken.
Maer latense dan in Brabant (daer in) aen de prijs raken ,
Is daer om dit volck hier dan altemael mal ?
'k Sie wel al ist in Brabant te koop en te hael al ,
1110. Datse 'r hier met een briefleen lichelijck kennen an raken ,
En wat noot ist dan of se 't hier , dan of se 't ginder maken.
Lecker. 't Is altijt soo veel , dat die 't maeckt , die heeft'er de eer of :
Luy. Die eer gunnen haer de Hollanders wel , al souwenser seer grof
Bespotten : jae bot noemen , en dat by haer oude naera :
1115. Maer se hebben 't al wel ghebot , de anderen tot een schaera :
Laten zyder de Spanjaerts eens uyt botten , ick geeft haer in driera.
1085. II verre weghen.
1089.III Lecker ontbreekt.
1110. II kennen an raken.
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IVlaer nichjen, eer 't laetter wordt , ick wil gaen vlien
Met de brief nae de schuyt , die'k sorgh dat nu al buyten leyt.
Vrou v. Schil. roept binnen aen haer meyt, en komt uyt.
Hoort jou Vrou , hoort : ick gae al mijn best flayten meyt. binnen.
1120. Ioffrou. Wat een wonderen meyt , Godt segen ons , in 't Heylich kruys ,
Je slacht pypers paert , je bent nerghens noo'r als t'huys :
Wel meysjen , wel lieve kindt , wat staeje toch altijt en praet ,
't Is nimmermeer ghedaen , 's ochtens vroech en 's avonts laet :
'k En loof niet ofje sout jou eten wel verpraten , soo alstje lust :
1125. Jou moet mach snachts wel blijd wesen , dan heeftse rust.
Wat ; blijft toch wat by my : wat doeje altijt veur ?
Lecher. Joffrou , ick set mijn voet daer slechs pas voor deur
Om nae Vranck te kijcken , waer dat die al blijft ,
Ick en denck immers niet , datje daer om kijft :
1130. Daer en is gheen turf bene'en, en hy heeft my belooft, hy souse of halen.
Ioffrou. Wat sou Vranck , kenjese niet met de mant laten ofdalen :
Hoe soeckje 't nest-ey : wat dese jonghe wulpen :
Vranck is seecker met luttel werck wel behulpen ,
Die selje al nae buytenen met een brief aen de schuyt strijcken ,
1135. Na hem is geen wachten. Voort : daer komt niemant van uytkijcken.
Lecker. Vrou , se segghen datter weer goe tyding is van mijn Heer.
Ioffrou. Dat 's waer meysjen , en daer is noch wel wat meer :
Hy heeft my soo rijckelijcken bedocht , als noch oyt zijn leven :
Daerom wilt gheluck noch een reys soo veel gheven ,
1140. Dan mach hyder een speltjen by steken , en teeren met een Prins.
Lecker. 't Moet al dubbelt ondieft wesen , ist soo nae jou wins :
'k Sou hem nou t'huys ontbien , eer hy raeckt aen een misval :
Want se praten heel , dat de Boeren ghewis al
Seer op hem toe leggen. Ioffrou. Boeren en sellen 't hem niet doen,
1145. Daer toe is hy seecker al te vroom en koen.
Maer toch , hy had al t'huys geweest , had hy geen buyt op 't spoor
Die alleen meer bedraecht , als al de rest hier te voor ,
Dat's te pyne waert om te wachten , nou zyse hebben verspiet :

1122. III Wel meysjen lieve kindt.
1123. II 'snochtends vroegh.
1127. II voor de Deur.
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Dan toch , over een maent komt by , hy krijghse of hy krijghtse niet.
1150. Lecker. Ick sorgh, ick sorgh. Ioffr. Niettemijt, wie sou mijn man tomen?
.Lecker. Vrou , Vrou , de hinckende boo sel noch eens achter an komen :
Want 'tis seecker , dats' hem in alle gaten en hoecken ,
Van ruyters en knechten , dapper laten soecken :
Dus dat hy wel mach toesien met hondert ooghen ,
1155. En hy ghelooft te licht , daer door sal hy worden bedroghen :
Vrou , sorghje niet ? ick sorgh van uwent weghen.
Ioffrou. Stelt ghy u hart maer gherust, daer is gheen sorgh in gheleghen,
De sorgh is my bevolen , wat let't'er u toch an ,
Ghy kent maer u Meester verliesen , maer ick mijn man.
1160. Lecker. 't Is oock waer : 't hemd is een mensch naeder als de rock.
Ioffrou. Nou wel an dan, na de koocken, en past wel op de koek. binnen.
De Boer komt uyt met een eyndt spars heel woest.
Boer. Hy sel 't ons nou altijt ontryden noch ontseylen :
Waer duysent pocken mach het toch nou aen feylen ,
Dat de Roo Roe so lang semmelt , ick word' schier uyt mijn sinnen ,
1165. Wy kennen de schelm van onse leven soo beset niet vinnen
Roo Roe
Als hy rechte voort is: en hy en isser niet eenhayr op verdacht :
uyt.
Gans vijf menten , waer daer gheen Wacht? wacht :
Waer nicker selje loopen, wilje al willens qualijck?
R. Roe. Wel , wel , Huysman, hoe nou , hoe benje dus ongalijck ?
1170. Wat isser toch te kryten , hoe staeje dus verbaest ?
Boer. Dat loof ick wel, jey hebt'er goet malle mee. R. Roe. 'k Loof niet,
je raest :
Boer. Of ick al raesden , ick hebb' wel reen om soo te tieren.
R. Roe. Nebje wat te segghen : seght dat met manieren.
Boer. Hy is tot mynent. R. Roe. Wie is tot uwent? Ghy tiert alseen wilde :
1175. Boer. Wie souw'er aers wesen : maer Tijsjen vander Schilde.
R. Roe. Tijsjen vander Schilden , die soeck ick. Sa dan , als mannen :
Wy mosten nu lustich met malkanderen aen gaen spannen ,
Op dat die Roover (van ons) mach worden ghekreghen ,
Die hier soo onveylich houdt des Heeren vrye weghen :
1180. En daer beneffens den reysenden man soo dapper berooft.
Boer. Jae : hy gheeft de Boeren oock wel te deghen wat om 't hooft,
1 1 64. II so lang sammelt.
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Die hem zijn brandtschatting niet alle daghen en beschaft ,
Ick hou dat hy die op komt , (hy helpter menigh in 't graft)
En om een haver stroo leyt hy'er wel een aen kolen.
1185. R. Roe. Maer Huysman , heeft hy oock elders zijn volck verholen,
Of is hy niet te sterck , om hem met dit volck te benieren?
Boer. Volcx ghenoech , hy is niet meer als met zijn vieren :
Past slechs datje handen hebt , 'tbenne veughels met berken :
Elck isser een , se sellen niet staen als een deel gecken :
1190. Dan hoe kenter tieren : elck heeft niet meer als twee handen ,
Soo doen wy mee. R. Roe. Gans feiten , hoe bijtje op jou tanden,
Ic loof niet Huysman , of hy heeft het tot uwent al qualijc gemaect.
Boer, Als hy seecker doet : ick hou dat ick weet hoe 't smaeckt :
Alle daegh gheplaeght te worden met sulcke boeven.
1195. R. Roe. Dan eer wy an gaen, Huysman, soo sullen wy u hulp behoeven ,
Op dat wy hem kryghen , meer met list , als met ghewelt:
Dus gaet ghy voor heen t'huys , en maeckt dat ghy ons stelt
Een goeden leus , daer wy vaylich op ankomen :
Want nae ick verstae ist reden, dat wy die man schromen ,
1200. En 't en is gheen kat om sonder handtschoenen te vanghen.
Hy sel hem veeren : want hy Weet dat hy moet hanghen ,
Soo wy hem krygen : daer om sal hy om byten als een bitse hopt :
Daer om wacker nae huys , en ontset hem terstont
Met loosheydt zijn gheweyr , en sl uyt alle deuren achter toe ,
1205. Op dat wyse seecker nemen , die 't u maecken soo moe :
En dat ghedaen zijnde , selj e uyt komen , en an ons fiuyten :
Past dan datje mee handen hebt , en helpt ons van buyten ,
Soo sullen wy hem lustich als mannen bespringhen ,
En leeren sulcken Straetschender een ander lietjen singhen ,
1210. Met al het gheselschap , dat hem (trouw'loos) dient.
Boer. Wel an Heerschop , ick sel mijn houden als zijn beste vrient ;
Houdt ghy jou hier dan soo langh verholen.
Roo Roe binnen.
De Boer s

gaet leggen. us ,sus.

T. v. Schild. komt met een kan inde hant na hem nyt kijcken.
T. v. Sch. Waer of de rekel is : is de schelm ghestolen ?
1215. Dat denck ick immers niet , 'tis een juweeltjen :
Hier leyt hy en ronckt , ist niet een proper beeltjen?
8a , du knoprock , op : of ick lap jou op jou huyt.
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Boer. Holla man : ick dronck liever een halfjen van jou uyt:
Hebj e 't hart brengt het my eens , en doet mijn kyven.
1220. T. v. Sch. Dat Belt jou een half bier. Boer. 'k Sel hier soo lang blyven :
Dat is noch lustich , je meught noch wel kout bier.
By gat Heerschop , dat is een lustich rampier.
T. v. Sch. Wel , hoe dus Huysman ? je mient selver alweers.
Boer. Ja seker: 'k badder liever een in mijn hant, als twee in mijn neers ,
1225. Had ick het met dobbelen vanje wonnen, je kreeght het met speulen niet weer.
Dat past : wat dunctje , lijck ick nou niet wel een Heer?
En alst al om komt , achtje my een groote malle geck.
T. v. Sch. Legt nou de vederstaf oock eens achter je neck.
Nou mochtje alsoo lief elders Bitten met jou gat op een hekel.

De Boer fluyt , en de Roo Roe komt uyt.
1230. B. Roe. Sa, geeft u gevangen. Tijs. Fy, laet ic my so bedriegen van eenrekel,
aet Rap
gaet deur.

een loosen B oer : Mijn vrome krijghslu y gaeje
'e nou deur
En laet Tijsjen vander Schilden alleen , soo jammerlijck in getreur?
Die in noot is (sie'k wel) niet een vriendt ter werelt en vindt.
Boer. Jae schelm : nou setje de wegh wel vinden , al waerje blindt :
1235. Nou sel Tijsjen vander Schilden, die de Boeren soo quelde ,
(Teghen zijn danck) Casteleyn wesen , van 't Huys te Delden.
PAYSA.

VIIFDE DEEL.

Ian Rap. Die reys zijn wy 't ontspronghen: maer Tijsjen vander Schilden
sal 't moeten bekoopen.
Maet. Ghy waert seecker niet bloo , je dorst wel loopen.
Ian Rap. Wat docht jou , wast gheen tijt ? die't ontloopt , is vey :
1240. Maer die ghevanghen wordt , is deerlijck in de ly :
Beter in de Voghel sang ,
Als in de Ysere klang.
Maet. 't Lieper seecker al vry wat heet van de rooster :
Maer mijn Vrou vander Schilden behoeft nou wel een Siecketrooster,
Alsse siet dat haer man achter blijft , en hoort dat hy gevangen is.
1245. Ian Rap. Wat noot is dat Maet , soo lang hy niet ghehanghen is ,
Of sit erghens en pronckt , buyten de poort op een rat.
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Maet. Wat noot wast Jan Rap , dat hyder al slechs sat ,
Soo en behoefde mijn Vrou daer gantsch niet om te doen,
En nou en kense 't met eeren niet laten , en bien een goet ransoen ,
1250. Van een duysent pont seven of acht , voor zijn jonghe leven.
Ian Rap. Ken ick haer te recht , se'n sel soo veel niet gheven ,
Alte duer koop vleysch , daer om kochtse wel nu een aer man.
Maet. Met de renten van dit , namse my wel by 't jaer an ,
En nochtans salse 't moeten bien , begheertse 'm uyt de kluysteren ,
1255. En den Officier die salder dapper nae luysteren :
Want sulcken bodt sal hem altewel behaghen ,
Daer en is oock geen galch soo sterck , die soo veel gelts kan dragen :
Dus biedt zy 't maer , zy krijght hem daer voorseecker wel uyt.
Ian Rap. Als'er geltjen siet, dan selse wel dencken, laethanghen de guyt,
1260. Ic krijgh wel weer een man : maer hoe krijgh ick weer so veel geit.
Maet. Wie sou een weeuw nemen, die haer man gehangen was, of op een
rat gestelt ,
En dat om zijn heylich leven : 'k meen om zijn dievery.
Ian Rap. Aisser maer goet is , men set die dinghen wel aen d'een zy :
Ick denck datje jou daer wel aen sou't steuren.
1265. Maet. Wat segghen is dat : se sou ons noch niet moghen ghebeuren :
Maeryemant die wat eers te verliesen had, 'k wed ofiner die najagen Bach,
En die hebben wy so veel , als een peert in zijn vuyst dragen mach,
Toch dat verstreckt maer een praetjen , om tijtverdrijf
Want de man leeft noch , en wy hebben elck een wijf.
1270. Ian Rap. Dat 's waer : en ick wou oock niet , dat icker twee voor hadt :
Dan ick heb de tijt wel ghesien , dat ickse even wel noo'r hadt ,
En nerghens nae soo lief als nou , al ist my niet veel eer.
Maet. Hoe nae pleegt ghyse voor den Icker te wenschen, en nou by onsen
lieven Heer ?
Maer 'ten komt by't wenschen vande Honden niet, dat de Kalveren sterven.
1275. Ian Rap. Nou, nou, kakelaer, houdt u mout, wy souwen 't so wel verkerven.
Kom gaen wy voort , en brenghen tyding mijn Vrou :
Aen mijn Vrou vander Schilden , die met groote rou
Klopbootschap ontfanghen sal , ghelijck het wel reen is.
pen.
V. v. Sch. Wel wat gheklop is daer , wie of daer bene'en is?
1273. II voor den Ticker.
1278. II Sy kloppen.
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1280. Nou , nou , wy hooren jou wel : hoe maeckje soo veel ghedruys ?
Ho maets , ick hiet jou welkoom. Wat brengje my nou t'huys ,
Vertelt my toch , hoe 't met mijn man al gaet.
Ian Rap. Mijn Vrou vander Schilden , datje jou daer niet in verslaet ,
De maer is soo goet niet , alsse wel was voor desen.
1285. V. v. Sch. Jae wel : wat macher dan toch nou wesen ,
Is hy ghequetst ? Hy is immers niet dooi.
1Vlaet. 'tIs argher: hy is ghevangen. V. v. Sch. Sooben ick wel dapper in noot:
0 jongher helt , mocht ick jou weerkoopen met rooder gout ,
En jou lijf daer mee opwegen , ick waer te vre'en. Leek. Hout , hout.
1290. Wel Vrou , hoe dus ? V. v. Sch. Och 'tis immers mijn beste juweel.
Lecker. Maer op weghen ? Ick hou jou vry , met half soo veel :
Je krijght hem daer wel uyt , benje van sin jou goet te missen :
Wat Vrou , op sulcke wateren , vangtmen sulcke vissen.
V. v. Sch. Soud ick hem om gelt moghenkrygen, soo isser geen swaericheyt.
1295. Luy. Van waer komt mijn Vrou toch dese nleewaericheyt?
Wat Vrou , sou 't ongheluck hem altfijt verschoonen ,
Dat beurt wel een tijtlang : maer 'tquaet moet zijn meester loonen :
Een ongheluck: daer op meughje seecker wel vry letten.
Maet. Mijn Vrou vander Schilden , die dobbelen wil, doe moet bysetten.
1300. Hebje gelts ghenoech , soo en weest niet eens versleghen :
Nou , nou , daer is soo veel swaericheyts niet in gheleghen ,
Al sit hy te Delden op 't Huys , ghesloten in de boeyen.
V. v. Sch. Jae mannen : en soud my dat niet moeyen :
Ick voel de pijn best , by my selver inwendich ,
1305, Ick maeck 't hoe'ck 't maeck , ick leef weer ellendich :
Geef ick mijn gelt, soo ben ick pover: hou ick het , so derf ick mijn troost.
Luy. Hadje jou man soo (sonder worrnkruydt) gheloost.
Wat Vrou , bedaert jou , laten wy'er nae toe varen ,
't Sou aers lijcken , of wy onse Meester moe waren,
1310. Dat wy t'huys bleven , en daer niet nae talen :
Dus Vrou , laet ick jou paertjen terstont gaen salen ,
En set jou daer op , met 'tghene ghy van jou goet wilt derven.
V. v. Sch. Laet dat gheschien : en liever , als dat hy soud sterven,
Wil ick het al gheven , en behouden selver niet.
1315. Lecker. 't Is mallicheyt Vrou , siet dat ghy niet te veel en biet:
1281. II Wat brenje my.
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Praet al soetjes , laet jou moet wat koelen ,
Je weet niet hoe 't smaeckt , armoede te voelen :
Alsje hem nou met al jou goet daer al uyt hadt ,
Soudje wel wenschen , datje weer sulcken buyt hadt :
1320. En om die te kryghen , soud by weer zijn oude gang gaan.
V. v. Sch. Och , waer blijft dit paert ? dit loopt immer te lang aen.
Gaet ghy rasch , en haelt my die twee boesjetten ,
Lecker gaet
Met mijn stroo'n hoet , om op het hooft te setten :
binnen.
Mijn benaude hart , dat dwinght my nae mijn lief ,
1325. Dit en is gheen saeck, om te bestellen met een brief :
Ick en weet niet hoe ick het best aenwen ,
Het bloet kruypt , daer 't niet gaen ken.
Lecker uyt. Och , waer nae mach dit volck toch vertoeven
Lecker. Van dit moye geltjen te scheyden, soud mijn hart wel bedroeven.
1330. Siet hier mijn Vrou, daer ist geit , met soo veel perijckels vergaert ,
Luy komt E n daer komt Vranck oock al , met het paert ,
met het
poert uyt. Alst jou nou belieft , soo is alle ding ghereet.
.Luy. Ick heb my by get ghehaest , dat ick sweet :
Vrou , daer moet onder weegh een pijntjen uyt vallen.
1335. V. v. Sch. 't Is nou gheen tijt , om van mallicheyt te kallen.
Och , dat ick my op sulcken droeven reys moet begheven. binnen.
Ian Rap. Trijn gorts heeft in de marckt gheweest, en zy heeft niet bedreven,
Even soo veel sel mijn Vrou vander Schilden bedreven :
Tijsjen vander Schilden is nu al , daer hy moet blyven :
1340. Maer wat dunckt jou Maet , hoe leggen wy best onse dingen an ?
Maet. 't Komt my nou heel wel , dat ick wat moy singhen kan :
Ick wil gaen loopen met lietjes , en singhen op de verckesluys ,
Hoe Tijsjen vander Schilden te Delden op 't hooghe huys
Ghevanghen leyt , soo swaerlijck op zijn lijf.
1345. Maer wat selt ghy gaen doen , voor jou tijtverdrijf
Ghy keunt niet wercken , en van de wint meughje niet leven ,
En selt ghy om gootselen gaen , niemandt sel jou wat gheven,
Ghy bent al te kloecken , en al te ghesonden ghesel ,
't Sou over al wesen ; wech , wech , jou luye vel :
1350. Sulcken kloecken man , is die tot bedelen gheboren ?
Ian Rap. Neen vriendt : ick blijf hier niet , men brant'er hooren :
1345.I II voor tijdtverdrijf.

539
Ick moet het gaen versoecken erghens op een aer.
Maet. Jae : waer wilje loopen ? I. R. Wat , erghens , hier of daer ,
Soo ick hier blijf, soo loop ick selver in de knip ,
1355. Ick wil gaen besien , of ick kan raecken op een schip
Dat op Capo de Grip vaert , in 't ruyme water.
Maet. Dat keunje nerghens beter versoecken , als aen Capeteyn Kater ,
Die soeckt recht sulck volck , als ons ghelijck :
Ick wil jou adieu segghen : en wordt salich en rijck ,
1360. En alst jou wel gaet , soo denckt dan eens om een kalis. binnen.
Boer Ick wil gaen kijcken offer niet noch soo wat te hael is :
Uyt. Als ick my oock wel bedenek , soo hebbense nou hier gheen Beul,
Ick wilder by gat om loopen , eerder noch veul
Nae dit ghemackelijcke officy komen sollesteeren ,
13 65. En ick krijgh het oock welvoor een aer; wantick ben een man met eeren,
En 't beurt al selden datter sulcke luyd' nae staen ;
Willese mijn van 't stick die 'k hang , een pont gheven , 'tis ghedaen ,
Ick gae al mennighen dagh , dat ick soo veel niet ontfang ,
En wat heb icker oock mee te doen , of icker altemet een hang ,
1370. Mijn eer hangt daer niet an, als ick maer mackelijck de kost mach winnen:
Als ick het by gat , oock te deghen gae versinnen ,
'k Wilt allijckwel (van stonden an) oock gaen doen ,
Sonder mijn volck te vraghen : die my toch altijt weten te broen ,
En ra'en my tot wercken , en ick ben al moe , soo altijt te wroeten,
1375. Ick heb soo lang ghewrocht : Maer dit sel 't wat versoeten ,
Vroech heylichavont , voor de middigh gedaen , dat 's de ouwe manier,
En dan mach ick 's achtermiddaechs altijt gaen loopen te bier ,
Misselijck wie met my drinckt , al de luy bennen juyst niet rijck ,
Ick krijgh lichtelijc een soost, een Diefleyer of een aer van mijnsghelijck,
1380. Die soo kies niet en is , of hy met de Beu] drinckt , of met een aer ,
En alst oock al gheseyt is ; soo heb ick den hippel vanje allegaer,
Als ick soo maer wat hondert guldentjes ken winnen met verklicken
Dat is de rechte slach ; daer souwen wel meer luy op bieken :
Dat ontfang ick op een bortjen , 'tis altemael glat gout :
1385. Dan 'tsieter al wat beschroyt uyt : maer 'tis hoe 't is , ick hou 't
1361. II Boer uyt ontbreekt.
1363. II Vóór dezen regel staat Boer uyt.
1368. II antfangh.

1379. I , II lichelijck.
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Men mach toch gheen gheven paerden in de mont sien ,
Ick selse mijn Brouwer in betaling gaen terstont bien ,
(Die krijgh ick toch al we' er , morghen of van daegh)
Die selse niet eens omkeeren , hy is by gat soo graech ,
1390. Hy sou eenrot door een traly trecken , 'k wed hy op een deel asen nietensiet,
En hy mach weer eens te meer scheppen, se hebben toch't water om niet:
Maer allijckwel ick moet eens kijcken , wat geit dat het is ,
Op dat ick my in mijn reeckenen niet vergis :
Want ick mach om mijn vijf sinnen niet ly en , datse me bedillen ,
1395. 't Is al kleyn schrift (sie 'k wel) ick sel moeten brillen ;
Hier mee betael ick 't minste van al mijn schulden :
Laet kijcken oock : ken ick wel sien , soo ist een Goutgulden ,
Dat al mee ; allegaer sie 'k wel : die gast is al wat schrael ,
R. 0. DOL. j a! RO D OLPHVS DVO. Ooc niet te kennen als zijn moers tael
1400. Dat is besuckte leelijck , ick prijs al by jongs wat Latijn te leeren:
Wel, hoe heb ick 't hier , denck ic? beginje de geck met my te scheeren :
Datje dat meent Vryers , ick ben voor een gat niette vanghen,
Al heb ick noyt gereyst , ick heb oock noyt met een mal verlangen
Nae mijn moertjen t'huys gejoockt , ghelijck ghy allegaer wel doet,
1405. Ghy behoeft my niet te houwen voor sulcken mallen bloei ,
Dat ick als sommighen doe , die godtwouts al schaers
Een half jaer of een ding , of drie vierendeel jaers
In Vranckrijck gheweest hebben , en haer geckery soo betoonen ,
Datse dan quansuys al vergheten hebben waerse woonen ,
1410. En een man huyren , die haer brengt by haer moers huys ,
En alst al om komt , kennese van de tael niet een kruys :
Die seecker niet te dom is , leert hier oock wel Fransoys ,
En is ginder wat te kijcken , hier is oock wel wat moys ,
Hollandt is seecker altemael gheen ydele schuer :
1415. En datse ginder meer halen , dat kost' er al wat duer.
Maer allijckwel ick wil gaen laten schryven een request :
Laet sien eens , wat Notaris klaert m y dat nou best?
Op dat ick het officy krijgh , daerder soo veel staet :
De rechteman : die weet toch alle kattequaet ,
1420. 't Is sulcken argen schud : hy trock om zijn deughd uyt den Haech,
1396. III betal ick.
1415. I, II, III deur.
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Die sel 't mijn wel veghen , soo knap als ick het hem maer vraech,
En mijn deughd wel breedt schryven , al sou hyse versieren ,
Ken ick hem aers te recht , en heeft hy noch zijn ouwe manieren:
Zijn ouwe schoenen mach hy verwerpen: maer zijn ouwe guytery niet ,
soo'k gis :
1425. Niemant ken een boef beter , als dieder selver een is.
Wel : daer mee gae'ker nae toe , 'ten sel my niet rouwen
Al soud ick Tijsjen vander Schilden , de diefsche kop of houwen :
Neen , by gat niet , al soud ick hem levendigh branden :
En dan die besuckte Hoerewaert , kreegh ick die eens onder handen
1430. Die my de maet soo een reys nam , van mijn lenden ,
Snee'k hem den hals niet of , soo moght my de pocken schenden :
Ick ken je niet segghen : hoe dat my dat noch smart :
Ick draegh ook op niemandt aers (in de heele werelt) een quaet hart
Als op die schelm : en daer toe heb ick wel dubbelt re'en :
1435. Hanghen , hanghen : dat ick dat maer such , soo waer ick te vre'en.
Alweer gheen deegh : dit 's al een Juffer vande beste slagh ,
't Moet al wat meer veesen (loof ick) als al den dagh :
Dit heb ick mijn leven niet ghesien , een wijf op een paertj en ,
Die is hier niet van daen , 'k loof niet of 't is al een vreetut haertjen.

De Iu ffer wenclkt aen den Boer.
1440. Jae : ick verstae jou wayven wel , kijckt toch , dat is al waers ,
Je meught spreecken , jou mont sel soo lang dueren als jou naers.
Luy. Huysman, hou. Boer. 't Is niet de pyne waert dat ick my nae dit roemoer wen.
Luy. Hou , jey Boer dan, gen dach. Boer. Waer an moghense sien dat
ick een Boer ben :
Wel hey , mienje my ? gen dagh , gen dach Juffer ; gen dach alle gaer :
1445. Wel , wat wilje hebben ? Iu ffer. Maer wy en weten niet waer ,
En in wat landt , wy hier zijn ghekomen , dus helpt ons te recht.
Wy souden garen nae Delden. Boer. Jae, jae, is dit jou mayt, en is dit jou
knecht ?
Iu f fer. Jae 't , Huysman : ick bid jou , gheeft ons toch goet bescheyt.
Boer. Juffer , wat gheef ick jou voor die moge meyt ?
1450. 'k Ruylj e met de myne, ick heb sulcken harden quast t'huys :
Maer waer woonje? Iu f fer. In den Haech. Boer. In 't Hof, en je wappert
nae 't Gasthuys ,
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Dat docht my al an dit wip kuytjen , en aen juw fijn klerck.
Wech , wech , met die leuren : 'tis niet dan dozijn werck :
Al jou best uyt mijn schuyt , je bederft mijn vracht.
1455. Luy. 'k En loof niet of de Boeren zijn over al van een gheslacht:
Dat is : ongheryvelijck , bot , en onbeleeft.
Iuffer. Wel, Huysman : wat is dit , datje ons sulcken antwoordt gheeft,
Wat , 'ten is zijn leven niet ghesien , noch ghehoort.
Luy. Wasser noch een roch in zee , hy quam ons aen boort.
1460. Iuffer.
fer. Wy vraghen jou met beleeftheydt , nae de wegh te Delden,
En ghy begint strack op ons te schieten en te schelden.
Als ghy ons die niet wysen woudt , soo moght ghy 't segghen ,
Geckje met ons? Boer. Je geckt met my, daer siet ghy t'huys wel leggen
Je weet het alsoo wel als ick , je vraecht nae 't bekende pat,
1465. Neemt u ooghen in u handt , siet ghy daer niet een stadt ?
En ghy vraecht noch al statich of je se niet en sacht.
Ioffrou. Neemt ons dat niet qualijck of , wy hebbender niet op gheacht.
Luy. Dit meysjen is soo wat mondich, je moet jou daer niet an stooren ,
Als jese vryen woudt , je sout al dickwils soo wat moeten hooren,
1470. Dan se weet jou weer lustich , met een lachende mont te paeyen.
Boer. Neen , neen : uylen en vliegen by gheen bonte kraeyen.
Ick ben alsoo ang van een Juffer, als een Juffer van een Boer ,
Ick sou op gheschort wesen met sulcken mackelijcken moer:
Al eveliens of ick met beyd mijn bienen in 't vier sat.
binnen.
1475. Adieu schijt kous. Iuffer. Waert ghy toch eens dit ghetier sat ,
En dat wy wegh vorderden : laet den Boer toch loopen ,
Wy sullen de stadt nu wel vinden soud ick hoopen ,
Want se leyt ons (als hy seyt) recht in 't oogh. .Rijt wat voort.
Mijn hart dat sluyt my toe , als ick aenschou hoe hoogh
1480. Mijn alderliefste leyt , op 't stercke Huys ghebonden ,
Ghebonden alsoo seer , ghelijck verachte Honden.
Och Lief, mijns harten Lief , mocht ick gaen in u dooi ,
Mocht ick u met mijn ziel verlossen uyt u noot :
Had ick u , als eertijts , in dese blancke narmen,
1485. Mocht ghy my met u borst , en asem eens verwarmen.
Had ick de Donder nu , en Blixem in mijn macht ,
Ick wierp dit Huys te grondt , en dooden 't al te nacht ,
1484. II deze blancke Armen.
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Dat my let by mijn Lief lichamelijck te komen ,
Als 't hoogh en dick ghebouw , en diepe water stroomen :
1490. Och Lief , hoort nu de stem vau u bedroefde Vrou ,
En steeckt u hooft toch uyt , dat ick u eens aenschou ,
En laet mijn hart toch door u lieffelijcke woorden
Ghesteven worden , op dat my nu niet vermoorden
De swaericheden al , en rou die over viel
1495. Mijn jongher hart] en en mijn seer benaude ziel ,
Die alle bangheydt leydt , om u benaude lyden.
Eylaes ick sie vast om , ick sie aen alle zyden :
'k Sie niet dat my vertroost , nochtans de troost is daer.
T. v. Sch. 0 Vroutjen vander Schilde , wat droeve nieuwe maer ,
1500. Komt over my , dat ick ghesloten leg in banden
Met sware ysers aen mijn voeten en mijn handen ,
Van wie sal ick hier van weer om toch zijn verlicht?
V. v. Sch. Mijn Lief van mijn, mijn hart, toont my u fier ghesicht ,

Tijsken v. Schilden steeckt het hooft uy t.
✓ fluxe jonghe lijf. Mijn hoop mocht ick u veyen ,
1505. Hoe komt mijn toeverlaet , in dit benaude lyen ?
T. v. Sch. 0 Vroutjen vander Schilde , dat is alleen u schuldt ,
Om dat ghy wilde draghen , dat silver en verguldt :
Had ghy der willen laten , u proncken en u pralen ,
✓ lecker snoepery , van wijdt en zijdt te halen :
1510. Soo had ick niet gheseten , aen ysre banden vast ,
Daer 't kostelijck van u , my dus me heeft belast.
Ick mocht dat seyl niet voeren op sulcken kleynen schuyt ,
Daer om most ick gaen rooven , en tyen op vrybuyt.
V. v. Sch. is dat mijn danck , dat ick u dus veer kom versoecken
1515. Fy my , ick mach den dach en ooghenblick wel vloecken ,
Doe 't my schoot inden sin , nae u te trecken heen ,
Op een soo verren reys , vol druck en vol gheween,
Om met dit rooder goudt , u liever op te weghen ,
Als dat ghy sterven sout : dan 't is my nu heel teghen.
1520. \T schemper spreecken sal u helpen om den hals :
Adieu ick laet u daer , ick blijf versien van als.
En van u rijcken roof, en suldy niet ghenieten.
T. v. Sch. Och Vroutjen vander Schilden, soud u dat niet verdrieten,
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Dat my de Ravens aten , de voghels groot en kleyn ,
1525. Daer ick te voren was , u liefste Lief alleyn.
V. v. Sch. Neen , neen : tot uwer eer sal icker laten maecken ,
Een galch van Cypres , en behanghen die met laecken ,
Van rootscharlaeckens kleur , en sticken dat met gout ,
Oft radt , waer op dat ghy u jonghe lijf vertrout
1530. Met roosjens root besteecken , soo meughdy mee wat proncken.
T. v. Sch. Och Vroutjen vander Schilde , laet liefd u hart ontfoncken ,
En wordt meedoghent Lief , stilt toch u gramme moet.
Lecker, Nou Vrou , bent ghy mal ? ick rae u niet dat ghy 't doet :
Wat onbeleefder vent is dat ? hoe sou dat keunen grover schien ?
1535. Al stond ghy op de hooghste toren , ghy soud' u ellend niet over sien
Soo ghy sulcken bock daer ghy van ontslagen zijt , weer anslaet.
V. v. Sch. Nu laet sien Lecker. Wat praet ghy my van mijn man quaet?
'k Weet niet wat ick doen wil , hoe 'k het máeck het sal my smarten.
Lecker. Voort , voort , die uyt de ooghen is , die is nyt der harten.
1540. V. v. Sch. Och hoe seer ben ick begaen , met mijn jonghe kinderen ,
Die 't soo dapper , alsse ondt worden , sal hinderen ,
Dat haer Vader van Beuls handen is ghesturven.
Och Lecker , ick en sal mijn leven niet meer durven
Met een vrolijck opghesicht , de straet betreden.
1545. Luy. Nu Vrou , ghy droomt : weest maer te vreden ,
't En sel jou an jou gang niet deren , je selt daer van niet hincken,
't Is al best datse'm hier hanghen , hij mocht aers t'huys stincken ,
Wat meughje van eer praten , die goet heeft , die heeft eer ,
En dat hebje ; soo hebje van b ey ds ; en wilje noch meer ,
1550. Hebben is hebben , al de luy en zijn juyst niet soo nau keurs :
En vraghense jou hoe je aen 't goetkomt, segt: comme vous autre Messieurs
Of hebje een man ghebreck ? je krijghter met een slingher thien :
Wat die krijghje wel , al woudt ghyder aen elcke vingher ien :
Sulcken gladden weeu alsje sult wesen , met soo veel goet :
1555. Ghy krijghter van vijfentwintich de keur , hebt maer moet :
Maeckt gheen swaericheyt , daer gheen swaericheyt en is.
V. v. Sch. Maer als wy t'huys komen , soo salmer voor ghewis ,
Al mee een Lietjen van singhen , tot mijnder schandt en smaet ,
1527. II En GFalgh.
1534. kennen grover.
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Daer om vind ick goet , dat ick mijn Vaderlandt verlaet ,
1560. En gae woonen op een plaets , daer ick ben onbekent.
Lecker. Doeje dat Vrou , soo benje al jou leven gheschent :
Datje mient dat zijt daer niet sellen vernemen ,
Je bent verdoolt : en daer tusschen soudt ghy t'huys vervremen :
En als ghyder dan alweer quam't , sou 't wesen als nou ,
1565. Daer om treckt t'huys , soo doet ghy als een wyse Vrou ;
En kreunt het jou niet , of 't volck met jou spot.
Lucy. Wat Vrou , 's morgens alsje op staet , soo wrijft jou aensicht aen 't
schot ,
Dan wordje niet beschaemt , van dien heelen dagh :
En datje sorght van een Lietjen te singen , dat neemt wel verdragh,
1570. Over een maent of een ding beurter wat nieus , dan hebje rust :
Dus wilt weer nae huys reysea , en leven nae jou lust ,
Eer dat ghy hier van jou malle meed°oghentheydt ,
Schandelijck verkracht wordt, en treedt uyt j ou groote vermoghentheydt,
't Welck jou nae soo seer soud rouwen , als jou dit mach rouwen :
1575. Komt voort , eerje siet datse van jou man een heylige dach houwen.

binnen.

Het Sinyhertjen.
't Is hier 's avonts al wat naer te gaen langhes straet ,
En ick heb plomp noch scherp by my , daer ick my op verlaet ,
Offer allijckwel een wangsnyer quam , alsser hier veel waren ,
Want het graeuw loopt leech , om datter niet en is te varen :
1580. En de krijgh is ghedaen , soo dat het gheboeft meest loopt leech ,
Die ons hier wel dapper voort an bennen inde weech ,
Want zy haer leeghe handen anders en weten gheen werck
Als van wat te kabassen , en soo ick merck
De pypen te stellen , den eenen avondt an den aer ,
1585. Nou nemen mijn Moers huyck , nou de mantel van mijn Vaer :
Men soudt onmoghelijck houden , datter nacht op nacht
Soo veel ghebeurt , daerder sulcke stercke wacht
Altijt op straet is , als onse Ratelaers , die hebben 't wel dapper noest
Met een eyndt van een raechstock , en de dag in schie verroest:
1590. Se sellen 't je wel ofsien alle uyrs eens met een leelijck gheroep ,
En dan voort een slaepjen te legghen , ergens in een donckere stoep ,
35
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Toch alle gaer doense soo niet , maer wel de meeste ,
Maer die Tijsjen vander Schilde vinghen , dat ware gheesten :
Ick ben soo blijdt , datse die schelm hebben ghevanghen.
1595. Nou sel ick niet school gaen: maer ick sel hem kijcken hanghen,
Dat sal hy hebben voor zijn rooven en voor zijn ruyten.
Daer is al een Lietjen of , (ick ken 't schier heel van buyten)
Dat daer een ghedicht heeft , dieder self by was , doese 'm vinghen.
Laet sien hoe begint het oock? jae: hoor toe , ick sel 't jou singhen.
1600. Het is goe peys en vreed in alle Duytsche Landen ,
Sonder Tijsjen van der Schilde ,
Die leyter teDelden gevangen,Hy leyter gevangen soo swaerlijc op zijn lijf.
Die Vrouwe vander Schilde , zy lach op hoogher Tinnen ,
Zy sach de Heeren de Borghers komen binnen ,
1605. Zy en sach daer Tijsjen haer liefste boele niet, Zy en sach daer , etc.
In dese steech segghense dat de beste Mostaert te koop is ,
En dat daer koome Gijs woont , daer van al de rijcke luy de loop is.
Daer wil ick mee gaen, en beste'en een penning met een kruys ,
En loopen de dwersstraet deur , de kortste wegh nae huys.
binnen.

Ian ende Dirck, twee jonyhers, spelende met kooten.
Ian.
1610. Dirck Neef , wilje mee , de Stee-kloek die luydt ,
Terstont sellense nou gaen hanghen de guyt.
Steeckt je kooten stracx wegh , en loopen wy heen.
Wel , hoe stae je soo ? Wil je mee , seght jae of neen :
Hoe ist vaer ; benje quaet ? waerom ? of je pruylt.
1615. Jou, jou : hy moet niet van zijn Moer : siet daer, hy huylt.
Jou , jou : hy moet niet : siet dat 's een malle geck.

Dirck.
Niet veel te jouwen, of ick smijtje voor je beck.
Ick moet wel : maer ick en wil niet : wat ist nou?
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En of ick niet en most , wat roert het jou ?
1629. Wat heb je mijn kooien te nemen ? je mochtse late legghen.

Ian.
Wel hey , schortje dat vaer , je sout het maer segghen.
Ick wilse niet houwen , 'k stackse tot flus toe in mijn sack.
Hou daer benne je kooten , kom gaen wy nou strack ,
Hoe nae miendeje dat ickseje al deghelij eken ontnam ?

Dirck.
1625. Ja 'k seecker : Maer waer sel hy hangen ? Buyten , of op den

Dam.

Ian.
Ick en weet het niet , terstont sellen wy 't wel sien.
Laete wy gaen loopen heen , en tyen op de bien ,
Soo kryghe wy een goe plaets , op een luyfen of op het schavot.

Dircle.
Daer koom je niet op : de deur van 't Stadthuys is in 't slot ,
1630. Laete wy liever gaen staen , after op onse fuck.

Ian.
Neen : ick wil hier blyven , mislijck wat gheluck
Datter noch komt : Hier benne royder dichte by.
Siet daer by get. Hier : loope wy wat aen d 'een zy.
Siet daer de Schout mit zijn Backers , daer isser al veul.
1635. Kijck hoe moy is Tijsjen vander Schilden: Kijck wat eenfatsoentje van een
Beul.

35*
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HET VONNIS.
Tot gherijf vanden Koopman en Huysluy ten platten lande
Is eensdeels de Vrede getroffen , tusschen ons en onse vyanden
Om te verhinderen de groote en schadelijcke tochten ,
Want veel luyden (die onnoosel waren) om lijf en leven brochten
1640. Oock .om haer goet , als alle haer tytelijcke haven
Daer 's menschen hart ghemeenlijck in leyt begraven.
Soo dan , om dese groote schade te verhoeden ,
Als oock om te verhoeden eenighe verbitterde ghemoeden ,
Hebben de goede Heeren , sonder lang daer op te sloffen ,
1645. (Doe 't haer aengheboden is) een vaste Vrede ghetroffen ,
Op dat elck op 't zyne weer onbeschadicht soud leven :
Soo ist nochtans dat eenighen haer hebben begheven
Op onse heyde een overtocht van veel waren ,
Om den reysenden man met groote schade te beswaren ,
1650. Als dese Tijsjen vander Schilden die 't elck maeckten moe ,
En daer over ghegrepen is van onsen Roode Roe ,
En tot Delden ghebracht op 't Huys ghevanghen ,
Waer hy by den Raedt aldaer , veroordelt is te hanghen ,
Om alsoo rust te hebben voor altijt , of voor een langhe wijl ,
1655. Actum den 17en November , anno 1613 , na de Nieuwe stijl.

Beul. Neemt hier een spieghel aen , dus gae'ker mee deur gasten ,

Ick meen dat volck , die om de hoeck van een aer mans deur tasten
En halen met een -krommen ellenboogh , al wat los is na'er ,
Wtgheseyt Meulensteenen , die zijn haer te swaer ,
1660. Welverstaende , als se op haer plat legghen ,
Dan machmense haer wel vertrouwen , men sou immer dat seggen
En noch wordense ghestolen , deur haer arghe list ,
Sulck volck doet het jou , sooder fins yemandt zijn buyl mist.

1636.
1640.
1653.
1655.

II, III ten platten Landen.
III tijdtlijcke haven.
II , III veroordeelt.

III Novenber.
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'T litiSI.UYT.

Ghelijck in een Toonspel alle de spelende persoonen
1665.1-Iaer tot het rechte spels besluyt juyst niet en vertoonen ,
Noch oock gheen een persoon alle ghelijck en spelen :
Maer d'een is een rechveerdighen , d'ander een geneycht tot stelen ,
D'een is een gheluckighe , d'ander rampsaligh en vol ongheval ,
Soo zijn oock de menschen hier beneden in dit droeve dal,
1670. 't Welck maer een groot spel is , daer wy allegaer
Ons personagie uyten , niet ghelijckelijck , maer d'een nae den aer :
Niet alleens , maer d'een Godtvreesend , milt aen den armen :
D'ander Godloos , gierich, sonder eenich erbarmen ,
En met der tijt soo veer verdwaelt , en in sonden verwart ,
1675. Dat hy elcx goet wil , tot voldoening van zijn begheerlijck hart ,
't Welck als een duyvel nimmermeer kan worden versaet.
And'ren (maer seer weynich) geneycht tot vermind'ring van staet,
Die hebben ghenoech , en zijn altfijt vernoecht,
En boven Godt , 't is dan hoe dat by 't oock voecht.
1680. Dan zijnder noch die al 's werelts goet achten ghemeen ,
En souden dat noch garen bevestighen met schriftuerlijcke re'en:
Want elck de schrift gaern na zijn doen wat soud buyghen,
En daer een By honich uyt treckt , daer sal een spin fenijn uyt suyghen,
Waer aen hy ten lesten nochtans al selver aen barst,
1685. Soo wordt oock een boose van zijn kleyn gheachte quaet geparst,
Dat hem steets wroec ht , en ten lesten brenght in noot ,
En straft sulcken sondaer met dus een smadelijcken doot:
Waer om elck speelder in dit groote spel ,
Wel naerstich toe sie , dat by zijn personagie speel wel ,
1690. En nae 't begheeren des Factoors , die 't al wel heeft gheschickt ,
En op elcx spelen , 't gantsche spel deurmickt :

1663. I 'T BSLUYT.
1671. III Personagien.
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Soo wie dan wel spelen, over die is hy als een milde:
Maer die qualijck speelt , ghelijck als Tijsjen vander Schilde,
Die krijght oock sulck quaet loon , of dierghelijcke :
1695. Nu ick mach t'huys gaen, en morghen weer komen kijcken

EYNDE.

1694. II , I1I of dierghelijcken.
De laatste bladzijde van III vertoont een vignet , voorstellende een bijenkorf, gedragen door een schildpad en omgeven door een eglantier. Het onderschrift luidt :
,Door Trier in liefde Bloiende". -- Dááronder het wapen van Amsterdam.

Ghezelschap der Goden , vergaert op de ghewenste Bruyloft vaij

APOLLO,
Met de eenighe en eerste Nederduytsche

ACADEMIE.

Of het volgende gelegenheidsspel , dat in 1618 te Amsterdam bij
Biestkens werd gedrukt , van de hand van Samuel Coster is , kan niet
met zekerheid worden gezegd. In de verzameling van Coster's werken ,
die zich bevindt in de Bibliotheek te Leiden , is eene gravure , die het
„Ghezelschap der Goden , vergaert op de ghewenste Bruyloft van Apollo"
voorstelt. Bovenaan leest men de volgende dichtregels:
Op 's Oegst-maents e erste dagh ('t is nuw een jaer geleên)
Leyd' men van dit gebouw in kalck den eersten steen;
Tot stichtinge , verweckt van beyts door lust en leer
In 't borgerlyck gemeen : de stat tot lof en eer :
Tot deugdelyck en onberispelyck vermaeck
Des ieugts , en d'armen nut : Een loffelycke saeck.
En dezen dagh (zoo 't hoort) hebben wy nuw geviert
Met dit tonneel , aldus , iae prachtiger verciert.
YVER.

Tecum habita.

1618.

ANNO.

Eene vrouwelijke figuur (Themis) , met een lauwerkrans om het
hoofd en een groot zwaard in de rechterhand , houdt met de linker een
opengeslagen boek vast , waarin te lezen staat :

Redenen Ryclyc
Ivert men Blyeklijck.

GIIELELSCIiAP DER GODEN
vergaert

Op de ghewenste Bruyloft van

APOLLO,
Vader en voeder van Consten en Constenaren,
MET

De eenighe en eerste Nederduytsche

ACADH;IIIF.
Verzaemt op den eersten dach der Oegst-maent, in 't eerste Jaer der stichtinghe.

(FERVET OPUS, REDOLENTQUE THYMO FRAGRANTIA MELLA.)

(YVER.)

t' Amsterdam, by Nicolaes Biestkens , Drucker der Duytscher Academie,
inde Lelie onder de Doornen. 1618.

INHOUDT DER VRYICHEYT DES DRUCKERS.

Wy opper Broederen der Duytscher Academie hebben toeghelaten ende
ghegheven aen onzen eyghen Drucker Nicolaes Biestkens , te drucken
't Geselschap der Goden , op de Bruyloft van Apollo ende de Nederduytsche Academie , &c. Ende alzo daer toe niet ghespaert zijn noodige
groote onkosten , hebben wy (om te veeren 't onrechtvaerdich bestaen
van eenighe gierighe ende baet-zoeckighe menschen , tot groot achterdeel
der voornoemder Drucker) een yder willen verwittigen dat wy geene
voor d'onze en kennen , als de welcke by de voorsi. Nicolaes Biestkens
ghedruckt , uytghegheven ende met dit ons gemeene kleyne zegel getekent
zijn. Aldus ghesloten ter vergaderinge der voorghenoemder opper Broederen , inde zale der Duytscher Academie , opden lesten dach der Hoyxnaent , daegs voor onze Jaerlijckse groote vyerdach. 1618.

Onder deze regels staat een afdruk (ter grootte van een dubbeltje) van het kleine
zegel der Academie : een Bijenkorf naast een Eglantier (?), met het onderschrift YVER.

NAMEN DER SPELENDE PERSOONEN.

Apollo.
N. D. Academie.
Mercurius.
Rey van Hemel-lieden.
Iupiter.
Ganymedes.
Iuno.
Pallas.
Hymen.
Bacchus.
Ceres.
Diana.
Neptunus.
Het Y.
stem.
Den Amstel.

Plutus.
Euterpe.
Urania.
Terpsichore
Clio.
Erato.
Polymnia.
Calliope.
Melpomene.
Thalia.
Themis.
lEsculapius.
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Zang-Goddinnen.

GHEZELSCHAP DER GODEN
v ergaert
OP DE GHEWENSTE BRUYLOFT VAN

APOLLO,
Vader en voeder van Consten en Constenaren,
MET

De eenighe en eerste Nederduytsche

ACADE_IIIE.
Verzaemt op den eersten dach der Oegst-maent , in 't eerste Jaer der stichtinghe.

Apollo. Academie.
Wist ghy , Hollantsche Volck , hoe veel geleertheyt dede
Tot vormeling van goede' en menscheliicke zeden ;
Alle bemoeyinghen zout ghy u voort ontslaen
En vaerden maer die Goddeliicke neering aen.
5. Andre' oeffeninghen doen niet achten goede zeden ,
En zetten u maer op een dvvael-vvech vande reden ,
Die hier den mensch alleen van and're dieren scheyt :
Daer deez' des menschen redelijck verstant bereyt
Alzo , dat hy gheleert in alle val hem draghen
10. Zy vvijsselijck , in voorspoet niet te groot behaghen
Te nemen , en de Lijdt van VVerelts ongheluck ,
Dat die hem niet des ziels gherusticheyt ontruck.
Gheleerde VVetenschap , nummer ghenoch gheprezen ,
Duet dan den mensch ghe rust van ziel en zin te vvezen.
15. Dees 's levens leunstock , vv aer op 's menschen leven steunt,
Doet dat het noch van ramp noch ongheval en dreunt ,
Of vall' tot leet- zijn droef en eyndelijck bederve :
Deez' maect dat hier de mensch in eeuvvicheyt niet sterve.
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20.

25.

30.

35.

40.

45.

50.

55.

Gheleertheyt brengt zo veel te vveghe by den mensch
Dat by zijn ongheluck zelfs reeckent voor zijn vvensch
Of vvenschelijck gheval , licht-zettend' 't druckich lyden.
Behalven dit , zy komt den mensch in alle tyden
En plaetsen vvel te pas. Zy voet de groene jeugt:
Vermaect den ouderdom : Verciert met schoone deugt
Voorspoedelijcke tijt : In tijt van zvvaricheden ,
Troost zy den mensch , vvanneer hy acht heeft op de reden.
Een haven is zy dan van VVereltz' ongheneugt.
z' Is buytens huys zo vvel als binnens tot gheneugt.
VVaer dat ghy gaet zy vvil of kan u niet verlaten.
Zy reyst en rotst met u langs berghen , vveghen , straten :
Door Vuyr en Vyand , door 't ghekrack van helm en svvaert ;
Door blinckent oorlochs-volck en drommelen te paert.
Gheen 's Vyands groote macht en doet haer van u vvijcken :
Geen beeck van bloet verstort en doet haer moet bezvvijcken.
Ghevalt het dat u dvvingt schenziecker Vyands hand
In droeve ballingschap te dooien achter land ,
Deez' trouvve ghezellin zal u alsins gheleyden ,
Gheen vvederspoet , hoe zvvaer , en doet haer van u scheyden,
Gheen moorder , oock hoe graech , u deze schat ontnemt ;
Deez' is het die 't met u in schipbreucks noot ontzvvemt.
Om gelt en goet leyt vvel de moorder looze laghen ;
Maer deze schat en zal gheen boosvvicht u ontjaghen ,
Hoe kloeck ter daet. VVat stelt ghy dan uvv zinlijckheen
Noch meer , ó aertsche mensch , op aertsche costelheen ?
't Gheen van de Goden maer verdocht is tot der menschen
Quelladien , is het gheen , daer zy het meest nae wenschen.
0 zeldzaem onverstant ! ó menschelijck beraet ,
Dat op 't verganck'lijck , jae vergancklijckheyt bestaet !
Dien zotten Koning , die in tyden lang voorleden
't Gout voor het hoogste goet (ó redelooze reden !)
VVt roockelooze lust verkoor, zijt ghy ghelijck.
't Gout is vvat nu men 't acht : Maer inder daet is slijck
Niet alzo goet als gout? Men gaet de dinghen achten
Om zelzaemheyt en niet om deugdelijcke krachten
Diemen in haer bespeurt. Hoevvel ick niet misprul.'
't Bezit van 't gout voor die , die dat by maet en vviiz'
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60.

65.

70.

75.

80.

85.

90.

Ten goede vvezen te ghebruycken en besteden.
Maer yemant vvyz' my eens zulck een bezitter heden.
Ghy lieden bruyct niet , maer misbruyct in giericheyt
V goet en haev', of vveer in overdadicheyt,
Albey misprysens vvaert. Van deugt is het besteden ,
Van ondeugt 'tquisten vveer in overdadicheden
Of niet nauhertich te ghenieten durven , 't gunt
Den Hemel en 'tgheluck u mild'lijck heeft ghegunt.
Ondeugt is giericheyt , en nutteloos verteeren ,
Besteden deugt : en dit zal u gheleertheyt leeren.
Vervvelkomt en ontfangt , Hollantsche Volck , ontfangt
De middel vvaer aen dat uvvs levens vvelvaert hangt.
Van dat ick eerst den bodem van dit lant betreden
Hebb' , en ghy mijn onfingt in u ghenadicheden ,
Gast vrye Maegt , hebb' ick in alle vlijt ghezocht
Dit Volck te leeren hoe men 't voech'lijckst' leven mocht.
VVaer toe bedochten Konst en VVetenschap de Goden ,
Die my den aertschen mensch te leeren die gheboden.
Daer toe u minnelijck en vriendelijck ontfaen
Van jonsten vol , en heeft gheen kleyne hulp gh edaen ,
Beleefste die de Zon hier emmer heeft bescheenen.
Acad. Beleeftheyt noemtmen recht u nederich verkleenen.
Beleefder is mijn Heer , die met meevvaerdicheyt
In God'lijck vvezen , en met al zijn God'lijckheyt ,
De zalen komt van ons bederff'liicke bezoecken.
Onheusheyt is 't van my dat ick my derf verkloecken
V jonst te vaerden an , die zo veel is te groot
Als ick niet zeggen kan : die my zo vaeck verdroot ,
Als 'k hopeloos bedocht , dat ick die kon verschulden
In gheener vvijz' of tijt. Apol. V vrundeliicke hulde
Is my meer anghenaem , alderbeleefste Maegt ,
Als 't alderschoonst' en braefst' dat yevvers t'aertriick draegt ,
Gheen kost'ler ding zoud' ick op aerden kunnen vvenschen.
Aca. Ick smelt! een God verzaemt met sterffeliicke menschen.
Apol. Recht of dat niet vvel eer en m eermaels vvaer gheschiet.
Aca. Maer van zo ongheliicken paer en weet ick niet.
Apol. Hebt dit voor loon , me-Vrouvv' , voor uvve jonsticheden.
Aca. Belooning al te groot , grooter meevvaerdicheden.
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95. Apol. Meevvaerdicheyt is deugt by menschen en de Goon.
Aca. Maer hoeft daerom doch niet zoo kleynen aengeboon.
Apol. Men kan ziin jonst ghenoch ziin minder niet aenbieden ,
Hoevvel ick acht u boven alle aertsche lieden.
Aca. Godliick en sterffeliick , het is te groot verscheel.
Apol.
V Min die is my lief. Aca. Voor. vvaer het is te veel.
100.
Apol. 'k Zal miin onsterff'liickheyt u mee deelachtich maken,
Door ons verzaem , voor dat ghy onder deze daken ,
Beleefde Vrouvv , miin hebt zo minneliick ontfaen.
Aca. Ayme ! miin Heer , ick zouvv zoo hooch niet garen staen
105. By 't vvanckelbaer gheluck. Ick vreez' voor schieliick vallen.
Apol. Hoe zo? Aca. Daer 't steyl is valtmen lichtliick. Apol. niet met alien.
Ghy zult deelachtich zijn van myne Godliickheyt ;
Dat leert u zelfs 't geluck te toomen met bescheyt.
Vvat vvout ghy meer ? Aca. Vvat meer ? Ick zou vvel minder kiezen.
110. Apol. VVe1 , dien te veel geschiet kan altiit niet verliezen.
Aca. Verliez' ick niet genoech , vvanneer dat ick verliez'
De kennis mijns vvaerdijs ? Apol. En als ick u verkiez'.
Aca. 't Is vvaer. Apol. Miin hoogste vvensch is met u te vereenen.
Aca. Is 't 'mooch'liick dat zich kan u Godheyt zo verkleenen
115. Op d' alderlaegste datmen , nae vvaerdye van
V grootheyt groot te rekenen , bedencken kan ?
Apol. VVaer toe zo vele reen onnutteliick versleten?
Miin Vrouvv , vveet dat ick heb de Goden laten vveten ,
Door haren vluggen bood' , hoe heden is de dach
120. Van dat ick over Iaer eerst uvve schoonheyt zach ;
Die my alzoo ghetreft heeft 't binnenst' miinder zielen,
Dat ick voor die bestont van stonden aen te knielen.
Ick heb ghepoogt van die tijdt af aen met ghebeen
Te dienen u , me-Vrouvv, tot nut van al u leen ;
125. Tot dat ick 't gheen , vvaer naer ick had het meest verlanghen ,
(Dat is u min) van u heb minneliick ontfanghen.
Ghy jonden my u jonst. 0 goedichliicke daet !
Die miin verdiensten , jae vvaerdy , te boven gaet.
Nu zullen vvy eens t'zaem van ziel en zin vereenen.
130. Acad. Nu 't u belieft heeft u zo ned'rich te verkleenen
Op mijn vvel lage Maegt. Apol. V deugt is vveer zo hooch ,
Dat ghy my vvaerdich ziit ; uvv deugt , die'ck alsins booch
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En roem , en die my deed' miin min u aen te bieden.
Aca. 't Gheen uvv Godheyt op my belieft , dat moet gheschieden ;
Maer niet te min ick vveet dat ick 't onvvaerdich zy ,
135. Het gheen ghy my bevviist. Apol. Hoe dick verheugd' ick my
VVanneer ick stont aldaer in 't statichst' van miin brallen ,
En zach u schoonheyt aen , vvaer in ick miin ghevallen
En vvelghenoegen had. 'k Heb dickvvils daer ghestaen ,
En mercten alle daech u groote vvasdom aen ,
140. Die my zo vvel ghevil (dat zal u hoocheyt vveten)
Dat ick my dickvvils daer heb achteloos vergheten.
Het is (ó vvonderheyt !) noch nauvv een Iaer gheleen ,
Dat u het helder licht des Hemels eerst bescheen.
0 vvasdom zelzaenl ! a ! zo flux te ziin . gherezen !
145.0 ! binnens jaers een Kindt en rype Bruydt te vvezen !
VVat vvachtmen in een Iaer een vrucht dan op u schoot ?
0 vverck , vvaer aen den Hemel toont ziin krachten groot !
Nu ziin vvy eenmael t'zaem met zulcken bandt ghebonden
Die niet verbreeck'liick is , of die ten gheenen stonden
150. Ontbonden vveer kan ziin. Ick treed' van ziel en zin
Een onverscheydeliick ghezelschap met u in.
Niemant zo krachtich die ons vveder zal verscheyden.
Ick heb de Nymphen van deez' berghen doen bereyden
Een heerliick middaeh-mael , vvaer op ick heb doen noon
155. Miin naeste Vrunden van d'onsterffeliicke Goon ,
Om onze Bruyloft met haer aenzien te vereeren.

d'Onkuyssche Venus denck ick zout ghy niet begheeren ,
Derhalven heb ick die ghelaten achter ; vvant
Van zinnen eens te ziin , eyscht noodich deze bant.
160. De vlugghe Bood' en zal van ons niet verde vvezen.
Ziet op , daer daelt hy , beezich met ziin roll' te lesen ,
Die ick hem mede gaf. Komt laet ons tot hem gaen ,
En hooren vvat hy zeyt. Acad. Hy vvenct wy zullen staen.

Eerste Vergrooting.
Mer. Heyl in deez' staet vvenscht u de schare die de zalen
165. Der Hemelen betreet , vvaer van ick af kom dalen ,
Gheliick ghy ziet , alhier op d'aerd van boven af
V brenghen 'tantvvoort dat my 't hooft der Goden gaf.
36
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Iupiin onz' Vader heeft my vveer tot u ghesonden
Met dit bericht , te vveten , om u te verkonden
170. Ziin goede vvil tot dit ghevvenschte huvveliick.
Hy komt af met ziin Vrouvv en Dochter te gheliick ,
Hier opter aerden om u Bruyloft te vereeren.
Ick acht den bloet-God Mars die zult ghy vvel ontbeeren.
Die komt niet , zeyt hy , vvant hy is hier uyt dit lant
175. En vryicheyt noch voor een vvyle tiidts ghebant.
Oock zeyt by kan hem u gheselschap niet vermaken ,
Zeer zelden zal hy met u in een herberch raken ;
VVant , vveer u vvetenschap en konsten gaen in svvang ,
Daer voort hem stracx de plaets en 't lantschap veel te bang.
180. En Venus had vvel graech een vveynichje ghekeven ,
Ick zacht , en voort ben ick niet lang by haer ghebleven.
Ceres en Bachus , om d'oegst hier op der aerd' ,
Ziin onghetvvyfelt by de Iacht-Godin vergaert.
Die zalmen lichteliick op d'ackers kunnen vinnen.
185. Acad. VVie had ghedocht zo veel jonsts by de Goon te vvinnen?
Ick docht Iupiin die zouvv miin voor ziin Snaer gevvraect
Licht hebben. Mer. Neen , hoort daer den grooten Hemel kraect ,
Ziet daer de slinxe blixems, 's donders vvisse boden :
Ziet daer de schare der onsterffeliicker Goden ,
190. Die komen herrevvaerts u toebereyde feest
V ereereliicken met haer Goddeliicke Gheest.
Tvveede Vergrooting.
R. V. H. Ronde VVolcken vventelt neder

195.

Na der aerden , daer het teder
En het Goddelick gheslacht
Is uyt Grieckenland vervaren ,
Om dat daer de Konsten vvaren
Min als vvel voorheen gheacht.

2

200.

Aertsche mensch , ziet hier de Goden ,
By u op een Feest ontboden,
Komen met meevvaerdicheyt
Hervvaerts tot u nederdalen
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VVt haer vvel vernoegde zalen ,
Op de Bruyloft toe-bereyt.
3
205.

Komt de groote Goden groeten ,
En met zoet ghezang ontmoeten.
VVufte' en vvack're Nymphen komt
Met eerbiedeliick verneeren ,
En bevviist den Goden eere ;
Komt en haer vervvellekomt.

4
210.

215.

Lieve paer , ziet hier , de Goden
Komen zelfs tot u ghevloden ,
Om u met eerbiedicheyt
In dit vvesen te begroeten ,
Alle heyl moet u ontmoeten.
Dat gunne u haer mogentheyt.

Ivpiter.
Miin Zoon , van al de Goon en is my niemant nader
Of liever als ghy (lief en steurt u niet) u Vader
Ben ick , ghy kent u Vaders zinliickheyt en zeen ;
Hoe zelden dat ick kom (of schoon daer toe ghebeen)
'220. Hier op der aerden ; maer u Bruyloft te vereeren ,
Om hier met meerder vreugt u vreugden te vermeeren ,
Ben ick ghekomen af. Miin Schencker heeft miin VViin
By hem , ick vvil van daech eens met u vroliick ziin.
Ghevvenste paer , ick vvensch , ick gunn' , ick geev' u lieden
225. Zo veel ghelucx als oyt mocht God of mensch gheschieden.
Dat ghy voorspoedich naer u vvil en vvenschen leeft ,
Zo lang den Hemel vvoest rontom de VVereldt svveeft.
Apol. Luchtige Rey draegt op de toe-bereyde spyzen.
Ivpi. Miin mondt-VViin zal u dan miin Ganymedes vvyzen.
230. Van Nectar heeft hy ons zorchvuldich vvel verzien.
Schenct in bevallich Kindt , om yder aen te bien
De beeckers vol gelaen met smakeliicke VVynen ,
Die maer alleenich by de Goden ziin te vynen.
36*
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Gan. Doen op 't Idæsch' gebercht u Godheyt , met een ooch
235. Vol van genegentheyt , verkoor my tot zo hooch
En al te heerliick ampt ; dat nemmer en bediende
Als een van Godliick zaet , en van u naeste vrienden ,
Te vveten de Godin , die door de kracht van Kruyt
Alleen ontfangen , borst ten blyden Moeder uyt;
240. Van die tiidt af dat ghy my voor u naeste maghen
Verkoort (seg ick) heb ick miin in miin dienst ghedraghen
Alzo , dat uvve Godliickheyt daer in ghehadt
Een vvel-ghenoegen heeft ; en ziit verzekert , dat
Ick my te dezer stondt en steed' oock zo zal quyten ,
245. Dat ick zal vry ziin van bestraffen en vervvyten.
Die Ganymedes die den Goden Nectar schenct ,
Ziet vvat u die tot vreugts vermeeren mede brengt.
Ivpyn. Minn'licke jongen , vvel hebb' ick u dienst verkoren.
Maer luystert eens ! vvat ruyster zo door 't Vvout ? laet hooren.
250. Apol. 't Is Ceres , Heer , die brengt in vruchtbaerheyt vol op
Haer vruchten. Ivp. Vvel , vervvell'komt haer met deze kop
Tot ande rant toe vol met Gode-vviin gheladen.
Apol. En Bacchus isser by gekleedt met Vviingaerts bladen.
Derde Vergrooting.
Ivpit. Hoe aenghenaem is ons u teghenvvoordicheyt,
255. Godliick geslacht. Ziet hier de maeltiit toe-bereyt,
Die ghy met vruchten noch komt riickeliick vermeeren.
Hebt danck voor dat ghy komt zo minneliick vermeeren
De vyerdach van 't verzaam dat ons zo vvel vernoecht ,
Al hadden vvy daer over lange tiidt ghevoecht.
Vierde Vergrooting.
260. Ziet daer de lieve Rey der zoeter zang Godinnen.
VVie zouvv haer doch om haer bevallicheyt niet minnen ?
Komt , schaer , die altiidt even vro ziit , hier by my :
Komt hier miin lief geslacht , komt hier en voegt u by.
Zegt , hoe gevalt het u toch onder deze daken ?
265. Kunt ghy ons (als ghy pleegt) nu noch vvel vroliick maken ?
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Vyfde Vergrooting.
Ziet de Godin die 't billick recht de menschen leert.
Beziet miin zoon vvat voor geslacht dat nu vereert
Vvvs huvv'liicx vyerdach met haer teghenvvoordicheden.
Hey lustich ! alle zorch laet varen , vvel te vreden
270. Ziit altezaem met my. 't Is nu de beste man
Die ons het aldermeest en ' t zoetst' vermaken kan.
Ivno. Hier ben ick , die daer voegt de vvenschte huvveliicken :
Hier hebt ghy de Godin der grootser Coningriicken.
Lief paer , ick vvensche dy zo veel gheluck en hey!
2 75. Als by den Goon is voor deugd'liicke vvandel veyl.
Neemt toe , vermeert , en vvast van eeuvv tot eeuvvicheden :
Groeyt aen van dach tot dach hier in voorspoedicheden.
'k VVensch u ghezegent paer geluck in deze staet ;
Denct dat u Iunoos jonst tot geener tiidt verlaet.
280. Hollantsche Volck de schatten , die ick toeghedragen
V heb , uyt louter gonst en nae miin vvelbehagen ,,
Dit lieffeliick paer u vvel te ghebruycken leert
Voor dat ghy in u stadt haer herreberch vereert.
Mer. Begeert ghy voorspoet (Volck) in uvve Coopmanschappen ,
285. Aenvaert voor alle ding de nutte vvetenschappen
En goede Konsten van miin Broeder , die u recht
Te rechten leeren die. Ziet hier 't gevvenschte echt

Den Hemel aengenaem , dit zal u hier toe leyden :
Maer vvilt voor al de Konst niet van u handel scheyden.
290. Ick leer u handel ; maer Gheleertheyt is het zout
VVaer mee ghy lange tiidt u voorspoet onderhout
In frisse vveeldicheyt : VVaerom my oock de Goden
Dees beyde leeringen te zaem gevoecht , gheboden
Den mensch te leeren. Ziet , dit kunt ghy nu by haer
295. En my bekomen. Heyl zy u gezegent paer.
Pall. Ick vvensch in deze staet , gezegent paer , u beyden
Zo veel gelucx als oyt yemant de goon toeleyden.
Neerlantsche Volck , begeert ghy VViisheyt, niet in schiin
Of valsche vvaen , maer inder vvaerheyt , komt by miin ,
300. VVarachte VViisheyt breng ick uyt des Hemels zalen ,
Vol van volmaectheyt (vvaer van dat ick af kom dalen
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Met deze schare der onsterffeliicker Goon)
V lieden meed' , en denck hier zo lang nietter vvoon
Te blyven by u , als daer ziin vviisgier'ghe menschen,
305. Die daer zo dickvvils om de vvare VViisheyt vvenschen.
Een schrick is VViisheyt voor d'onvvetende' als ghy ziet ;
't VVelck dit Medusas hooft op 't schilt vermaelt bediet.
Den helm der VViisheyt en miin borst gehart , bevvaren
Den mensch in alle noot. Ziet dit is het verklaren
310. Miins vvezens , vvaer uyt dat ghy licht kunt meten af
VVat voor een gaev' dat u door my den Hemel gaf.
Indien ghy danckbaer zift , ick zal niet van u scheyden ,
Maer u tot voorspoet en tot tegenspoel bereyden.
Hyme. Ghy vast-geknochte paer , ziet hier den Bruylofts Godt ,
315. Die om u Bruylofts Volck vvat te vermaken , tot
Hier op der aerden , naer u lustich Hof komt dryven ,
En vvil met al ziin vreugt , de Bruyloft over blyven
In u gheselschap. Ganymedes schenct my VViin.
Ziet hier , dit zal de bandt van onse vruntschap ziin.
320. Hier mee vvensch ick u , dat u konsten by de menschen
Zo zeer vermeeren , als ghy zelfs zout kunnen vvenschen.
Hier boven vvensch ick u zo veel geluckicheyt
Als yemant oyt gehadt heeft. Doet my nu bescheyt.
Bacc. Hier is de Godt , die Godt , die tvveemael is gheboren ,
325. En van de Goon de Godt des Vroliickheyts verkoren ,
Die ick den menschen schenck in smakeliicke VViin ,
En leer hoe datze moet met maet ghenutticht ziin.
Valsch leytmen my te last de schendige misbruycken.
Ick breng de Riinsche VViin in Syberigsche kruycken ,
330. Zo my de Boeren van den Rhiin die droeghen op ,
Voor dat ick haer gevvas met vruchtbaerheyt vol op
Ghezegent had nu in den Oegst tiidtlaest voorleden.
Deez' kom ick minneliick tot vroliickheyt besteden.
Ziet hier (ghezegent paer) met deze volle kroes
335. VVensch ick u alles goets , zouf eens met my gaer oes.
De Bauren zauffen Vveyn aus disse steynen backen.
Ivpit. By Rijnsche vviin leert uvv mijn zoon oock Riinsch te snacken.
Cere. Ziet hier is Ceres , die den Boeren 't Boer vverck leert ,
En by haer op der aerd zo minnelijck verkeert ,
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340. Tot voordeel van 't gheslacht der sterff'lijcker menschen.
Hier mede kom ick u , ghy tvvee vereende , vvenschen
In deze staet zoo veel voorspoets als yemant heeft
Van al 'tgheslacht dat langhl den schoonen Hemel svveeft:
En dat uvv konsten by dit volck zo zeer vermeeren
345. Tot uvver vreuchden , als ghy zelver kunt begheeren.
De Boeren brochten my dit smaeckelijck ghevvas ,
Voor dat ick in haer doent haer dickmaels jonstich vvas.
Dit schencke' ick , vvilt het nae gheneghentheyt aenvaerden ,
Niet na vvaerdy , van my de Moeder vander Aerde.
Seste V ergrootinghe.

350. Diana. Dat VVilt-braet , dat daer ginder aen dien eycken stam
Hangt , deed' dat ick niet eer in u gheselschap quam.
Indien ick boet verbeurt heb 'k vvilse graech betaelen :
Ontemm'lijck is mijn lust om 't Vvilt te achterhaelen
Dat ick door 't opdoen van mijn Bracken in 't ghesicht
355. Ghekreghen heb. Ghezegent paer , aen u mijn plicht
Moet ick voor eerst voldoen , om met eerbiedichede
V toe te vvenschen zo veel geluckzalicheden
Als ghy liens zelfs begheert. VVie meent ghy dat ghy ziet?
Het is de Iacht-Goddin , die u de kuysheydt biet.
360. Hollantsche Volck ; zo ghy onkuysheyt denckt te schouvven
Zoo vaert den arrebeydt aen , deez' zal u behouvven
In uvve reynheyt. Dus kunt ghy mins pijl ontvlien :

Hier mooght ghy 's onbesmetten reynheyts spieghel zien.
Een zelzaem vvilt verstrickt in mijn ghespannen netten ,
365. Kom ick u lieden voor , voor tnyne boete zetten.
Tvpit. Maer zeght, mijn zoon , vvie komt in dit vermaecklijck slot
Ons daer versteuren?
Sevende Vergrootingh.
Nept. Ick , de groote VVater-Godt :

Kent ghy Neptunus niet ? vvel hoe Iupijn ? u Broeder?
370. Vvy kennen immers t'zaem een Vader en een Moeder ,
En kent ghy myn niet ? vvel dat gheeft my zeecker vreemt.
Ivpit. Ick bidd' u dat ghy 't my niet qualijck af en neemt ,
Mijn Broeder (schenckt) och vvist ghy mijn gheneghentheden !
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Ghy zoudt op dese Feest zoo veel gheneuchts besteden ,
375. Als oyt uvv Godd'lijckheyt heeft aenden dach ghebracht.
Nept. Dat vvil ick , alle strijdt laet varen , eens ghelacht :
Ziet hier de Tritons die de vvoeste zee door razen ,
En met haer Hoorens voor mijn Godd'liick aenschiin blazen.
Deez' heb ick tot vermaeck alhier met my ghebracht.
380. Ivpit. Maer zeght , miin Broeder ; vvat is dit voor een gheslacht ?
Nept. 't Ziin bey de Vlieten. Dit 's de Godtheyt vande stroomen ,
Des Amstels blanck van veruvv , vvaer lancx dat af ghekomen
De blyde Bacchus is ter Bruyloften verbeyt ;
Ick vvist van 't zelschap niet , deez' heeft het my ghezeyt.
385. Ivpit. En deez' ? Nept. Dit is de God der groener vvater-baren
Van d'ander vliet het Y , vvaer door dat komt ghevaren
Zo menich schip , gelaen met uytheemsch goet en gout.
Zo dat deez' Stadt alleen op deez' tvvee vlieten bout.
Deez' denck ick dat miin Broeder noch van outs vvel kende.
390. Ivpit. 0 jae. 't VViI immers meed' een ziin van onze bende.
.Nept. In 't VVesten heeft hy tot nu toe ziin vvoonst' ghehadt
Diep onder d'aerde , tot dat ick hem in deez' Stadt
Op snelle kielen bracht , alvvaer hy vvel ontfanghen
Is vande Borgery , en meerder aenghehanghen
395. Als eer , of deugt , of vvetenschappen ; en dit dacht
My ongeriimt te ziin , dies heb ick hem gebracht
In u vergaring , om daer over te beraden.
Verzietmer niet in , zo vervvachtmen groote schade
Aen onz' aenzienliickheyt. Ivp. VVel , vvaer toe is hy blint ?
400. Flux datmen hem het deck van ziin ghezicht ontbint.
Ghy Maegden roet hem voort de lappen van ziin oogen.
Plvt. Nu 'k zie , nu zien ick dat ick schendich ben bedrogen.
VVien heb ick toch miin Gout en schatten toegebracht ?
VVien gaf ick het ? aen dit ondanckbare geslacht ?
405. Heb ick om uvvent vvil gaen vroeten inde Mynen ,
Verr' van het helder licht , om 'trosse Gout te vynen ?
Om u ? die 't quisten en ten goeden niet besteen,
Of meer verschim'len laten in vergetelheen.
Om u die van het Gout en Riickdom Goden maken ?
410. En voor het Gout de deugt en vvetenschappen vvraken ?
Die zo ved . zorchs aen het verganck'liicke besteet,
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Dat ghy de deugt (die onverganckliick is) vergeet?
Zo moeyt my dapper mynes arbeyts onverdroten.
415. Hoe licht vielt dat ick om u schand'liick vviert verstoten
Van 't Goddeliick geslacht dat eeuvveliicken leeft ?
Ick bid u dat ghy dit miin blintheyt toch vergeeft ,
Dat ick miin schatten heb zo ong'liick toegesmeten
Dien , die om 't aertsche' het onverganck'liicke vergeten.
420. 'k Bid dat ghy my voortaen laet uyt miin oogen sien ,
'k En zalz' d'onvvaerdigen (ick love' het) niet meer bien.
Ivpit. VVel aen , ziet toe dat vvy geen klachten vveer en hooren,
Of ghy vervvacht op u der Goden straffe hooren.
Nu lieffeliicke Hey komt my wat naeder staen.
425. Vertelt my vvat dat ghy voor oeffening ghedaen,
Tot nut van deez' Ghemeent , hebt in het Iaer verleden ,
Dan zalmen 't overschot van deze dach besteden
In alle vroliickheyt. Voldoet miin graech begeer
En lust. Apol. Vvel aen begint Euterpe van u leer.
430. Byte. Gheluck en voorspoet vvensch ick u in alle' u dingen.
Hollantsche Volck , hoe noecht u aen miin oeffeningen ,
Die ick in 't vverck gestelt heb dit voorleden Iaer ,
Door een die 'k in miin schoot ghekoestert had ? die daer
Een onvvis tal u vvis en ree te kennen leerde ,
435. Als ghy miin oeffen-plaets meevvaerdeliick vereerde
In zulcken menicht , dat ghy hier op eene tiit
Van zulcke tvveemael duyst en meer gherekent ziit ,
Die d'oeffening altsaem van myne Konst betrachten
Met naersticheyt. Valsch zalmen dan deez' lieden achten
440. Voor Konsten-haters. Ghevalt u miin arrebeyt ,
Gheliick als my ghenoegt aen uvve naersticheyt ,
Zo zal ick meer als vvel , in 't Iaer dat nu verleden
Is , mynen arrebeyt tot uvver dienst besteden.
Vraegt yemant vvaerom dat miin oeff'ning vvord' gestaect ?
445. Dat spel had ons de Nijt met haer vergift ghemaect.
Vra. Gheluck in deze staet , gezegent paer. Ghy Maegden
En Iongelingen fier , de Niit (vvaer van ghevvaegde
Miin lieve Suster) van afgunstich bloet en stam ,
VVas d'oorzaeck oock dat 't aen miin oeff'ning niet en quam ,
450. Die ick te leeren vvas verbonden met beloften
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Aen u. 'k en hielt , ick lydet gaeren ; ick verkofte
Maer leugens , vveet ick datmen m'after rugge krot.
Maer 'tis zo niet , ick vvacht maer na bequame tiit.
Ick leggh' al op mijn luym , en zal mijn kracht vervatten ,
455. Om dan met meerder overvloei eens uyt te spatten
Ter gier'gher zielen in miin nutte vvetenschap ,
Die u ten Hemel leydt een mackelijcke trap.
Vergheeft my dat ick mijn beloften dier van vvoorden
Niet naeghekomen heb zo ty als 't vvel behoorde.
460. De niit is inde schuit , die heeft ons goedt opset
(0 droeve Lijdt !) alleen vyandelijck belet.
Terp. Ick vvensch uvv lieff'lyck paer zoo veel gheluckicheden
Als 's Hemels raet ghelieft aen yemant te besteden.
Gheleertheyt is een Gezellinne vande deught ,
465. Iae Suster. Gheert ghy die , Hollantsche Volck , ghy meught
Die licht bekomen. Ick salse u rijck'liick mede deelen ,
Ick weetz' uvv met deez Luyt ter zielen in te speelen.
Deez' zal u leeren Socratis gheduldicheyt ,
En Aristotelis vvackere naersticheyt
470. In het gronderen van diepe verborgentheden ,
En alle dinghen te verklaren met de reden.
VVat nut Pythagoras met zyne zvviich• konst dee,
En vvaer toe Crates 'tGout en Zilver inde Zee ,
Als teghenstryders van de deugt heeft vvech-gesmeten.
475. Maer leert doch by u zelfs eerst niet met al te vveten.
Poly. In dit geluck vvil u den Hemel lang behouvven ,
Ghezegent paer. De tiit-Registers te ontvouvven
Had ick u , Hollantsch' Volck , belooft 't voorleden Iaer ,
En daer en quam noch vverck, noch vvercx geliicken naer.
480. Dit leytmen my te last. Maer ey doch om vvat reden?
Heb ick niet alle tiit ghepoogt met vlytichede
Miin Konst te oeff'nen ? Neen , geeft eer de Niit de schult
Die my versleurt heeft , en hebt voor een tiit ghedult:
Ick zal miin langzaemheyt met grooter nut vernieten.
485. Spiit die , die my afgunstich van miin opzet stieten.
Hollantsche Volck kleyn-acht maer niet miin nette konst,
En tvviiffelt nemmermeer aen Clios groote gonst.
Cali. Den Hemel laet u dus altiidt in liefde branden ,
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Ghezegent paer , tot uvver vreugden , en tot schande
490. Van die u nydich en afgunstich ziin. De Min
Is dit (Hollantsche Volck) gheliick van ziel en zin
Te ziin : een Vyandin van alle' ontuchticheden ,
Hoevvel ghy daer aen durft Mins vvaerde naera besteden.
't Is misbruyck. Leert van my de reyne veyery ,
495. VVaer van dat ick de rechte Leer-meestersse zy.
Daer toe beroepen van d'onsterffeliicke Goden ,
Die my den mensch de vryery te leeren boden.
Niet van ontuchticheyt. Hier toe heb ick ghespeelt
Op u Tooneel , vvat ramp onkuyssche Minne teelt
500. In 's Roomschen Dochters vvraeck. En vveer hoe dat ten goeden
Ghelucken 't trouvv bestaen der brandender gemoeden
Van tvvee goe-lieven , die (noch vuyle lust , noch goet
Achtende) zijn den een den anderen in 'tghemoedt
Met vvare liefd' ghetreen. Den anderen hier vvilt leeren ,
505. Noch om ghevvin , noch om onkuysheydt te begeeren ,
Maer ziels ghelijckheyt. Volght in als dit voor-beeldt naer ,
En Heft malcander so als dit gheseghent paer.
Poly. Voor ongheval vvil u den Hemel steeds behoeden
Lieff'lijcke vveder-paer. Konst-gierighe ghemoeden ,
510. Ziet hier is de Goddin vande bevallijckheyt,
Tot uvver diensten zy en al hek haer bereyt.
VVist ghy maer (Neerlandts Volck) vvat dat bevallijckheden
Te vveghe brenghen , 'tzy in onderlinghe reden ,
Of in een schou-spel , 'kvved ghy zout my dan vvel bet
515. Beminnen. Ziet ick leer u standen , die gezet
Nae zin en zeên , en re'ên d'aenschouvvers zeer bevveghen.
In gheen gheval laet ick u immermeer verleghen.
't Zy dat ghy vleyt , of snorckt , of boert , of klaecht , oft kijft ,
Altijdt de leer van mijn Lier by en in u blijft.
520. Call. Des Hemels zeghen rijck zy by uvv vryeryen
Ghevvenschte paer. Ick bracht u mee de rymeryen
Op juyste maet ghestelt , die zeer vvel zijn ontfaen
In u gedachten , daer en tvviiffel ick niet aen.
Ick schryve' op maet de dapp're daden vande Helden ,
525. Die haer en 't haere' in vaer voor 's Lants vvelvaren stelden.
Doorluchtich vvas de naem , doorluchtich vvas de stam ,
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565. Te kennen Goddelijck en menschelijcke saken ,
In haer hoedanicheyt : VVat dunckt u van mijn leer ?
Is zy niet Goddelijck ? Ghy borghers , by zo veer
Dat myne vvetenschap uvv leer-lust kan vernoeghen
Zo moet ghy u eerst na dees drie gheboden voeghen :
570. Leeft eerliick , quetst geen mensch ooc met geen lachter-vvoort
En eyghent yeder toe het gheen hem eyghen hoort.
Ontschakelt nemmer vanden ander deze ketten
Kan vvorden. Ick zal u dan aller Landen vvetten
Vytlegghen t'uvver dienst. Hoe dat uyt Grieckenlant
575. De VVet-gheleertheyt is te Romen voort-gheplant :
VVaer 'teyndeloose vverck met Keyserlijcke banden
By een ghebonden is door Keyserlijcke handen.
By deze Konst vvort uvv alle gheluckicheyt
Ghevvenscht vande Godin der rechter billickheyt.
580. iEscv. Eervvaerde Vader , 'kvvensch u niet uvv nieuvv-ghehoude
Dat uvve liefde niet in eeuvvicheyt verkoude.
Ziet , Hollants volck , vvaer dat de zoon is vande zon ;
Ick ben 't , van Godd'lijck zaet. De Vaer van Machaon ,
En Podalirius , die 't Legher vande Griecken
585. Ghezuyvert hebben van haer ontelbare sieck en
Door kracht van bloem , van kruyt , van vvortel en g hevvas ,
In Troyas nauvv belegh , tot dat het over vvas.
Mijn konst is Goddelijck , vlietze daerom niet te leeren :
't Is 't grootste dat de Goon den aertschen mensch vereeren.
590. Aca. Mijn reden (doen ick de vvelsprekende gheslachten
Der ouder Konstenaers van Duytschlandt , ter ghedachten
VVeer voerden in) die docht my dat ter zelver ste
En stont in uvv ghemoeden gheen kleyn nut en de ,
VVant ick veel herten tot Konst-giericheyt bevvoghen
595. Heb , en u van een Vverelts onvvech af-ghetoghen
Ter goeder pade in. Ey ! dat voornemen goet
Toch nimmer vvederom uyt uvver harten doet.
Apol. Mijn lieve zusters , ziet , die stellen vast de snaren
Tot ons vermaecken. Ivp. Ey , hoort daer de Tritons baren.
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Naer het eyndighen van 'tsnaer-ghespel spreeckt Apollo.

600. Apol. Erato leest ons eens uvv zoete minnedicht ,
Dat ghy ter eeren onze Bruyloft hebt ghesticht.
Erato leest het Bruylofts-ghedicht.

Ghezellicheyt is vvel een treffeliick bedencken
Des Hemels , om den droeven aertschen mensch te schencken.
Eenzaemheyt is van aert bedroeft. De moeyeliickheen
605. Des aertschen levens , den eenzamen torst alleen.
Ghezelschap leert u d'een des anders last te draghen.
Hier van ist dat ghy mee Heer Bruyd'gom hebt behaghen
Ghekregen inde Min en de Ghezellicheyt :
Niet vveer op Daphne : Maer ghy hebt zo lang gebeyt
610. Dat een van kints been af is voor u opghesproten.
Nu hebt ghy 't Lauvver-lof om d'Eg'lentier verstoten ,
VVaer aen ghy met een bandt verknocht ziit , die daer mach
Niemant verbreken. Ziet (Heer Bruydegom) den dach
Die ghy zo lang gevvenscht hebt , leeft nu t'zaem in vrede
615. (Ghezegent paer) en in oprechter eenichede.
En laet geen tvveespalt noch verscheydenheyt van zin
Tot uvver zielen door acht'loosheyt sluypen in.
De Tvvist is oorzaeck van verdoemeliicke quaden.
VVilt liever d'een in d'anders liefde zich verzaden.
620. Denct om Erato als ghy u ghenoechjens speelt,
Dat ghy in korte vviil wat vruchts ter VVerelt teelt.

EYNDE.

Ivpit. Erato dits u vverck ? doet het? Op vvelcker vvyze
Zal ick genochzaem doch , miin lieve Dochters , prysen
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V brandende' Yver , en het oeff'nen van u leer ?
625. Hey lustich eens ghedanst op dat de spiis verteer.

Rey Liedt.
-

Den Hemel heeft noyt beter paer ghevoegt
Als dit. VVaer aen dat alle bey de
Goe-lieven , goe-lieven ,
VVaer aen dat alle bey de goe-lieven ghenoegt.
630. Zouden dan de Goden niet vroliick ziin ?
Hey ! lustighe jonghen nu schenckter ons
De koele , de koele ,
Hey ! lustighe jonghen nu schenckter ons de koele VViin.

635.

640.

Ghy Nymphen , breyt dit paertje tot den dans
Van zoet en geurich Eg'lentier
Een Roosen , een Roosen,
Van zoet en geurich Eg'lentier een Roosen-krans.
Zoumen scheyden? Neen , neen , vvy vvillen niet
VVeI luchtighe Nymphen nu zingter ons
Een vroliick , een vroliick ,
VVeI luchtighe Nymphen nu zingter ons een vroliick Liedt.

EYNDE.

Ghelijck een lelie onder de doornen , So is mijn vriendinne onder de dochteren Cant. 2; 2.

t' Amsterdam ,
By Nicolaes Biestkens, inde Lelie onder de Doornen.

Ø. DC. XVIII.

Geeraardt Brandt vertelt ons in zijne „Inleydinge tot de Beschryving
der zes middelste Vertooningen op d'Afkunding der Eeuwige
Vreede vertoont" ') , dat „in den jare XVIII .... Prins Maurits , koomende
van zijn reyze uit Overyssel , eenige dagen door waatervertooningen
(wierdt) onthaalt. dit werk stont nooit stil , maar voer al zwierende voort ,
en kreeg door de beweeglijkheit, en 't verplaatsen een ongemeene aangenaamheit : men vertoonde den welstandt der Seven vrye Landen , en
de Veldtheer wierdt met liefelijke maatgezangen voor het Prinssenhoff
(in dit hoff pleegen de Graven en Landtvoogden van Hollandt t'huis te
leggen) verwellekomt. 's Daags daar aan deedt de Kamer nieuwe vertooningen , van al 't leedt dat de Spanjaardt , en al de diensten , die
't huis van Nassau deeze Landen gedaan heeft naar de Vertooningen wierdt het Hollandtsch Treurspel van Velzen gespeelt."
In de „Beschrivinge van de Blyde Inkoomste van Haare Majesteyt
van Groot-Britanien, Vrankryk en Jerland. Tot Amsterdam , Den 20 May
1642" (Bij Nicolaes van Ravesteyn , Voor Pieter Nolpe , Boeckverkooper
inde Calverstraet , 1642) leest men (bl. 10) aangaande de vertooningen van
1618: „In aller haest hadden die van de Oude Kamer, door last geloof ik van
de Heeren Burgemeesteren , een Toneel voor de Waegh opgesmeten.
..

1 ) In G. Brandt's Gedichten, uitgegeven door N. B. A. te Rotterdam , bid Ioannes
Naeranus. 1649. BL 249 —286 (met de Aanteykeningen tot bl. 347).
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Wy [leden der Academie] , (die wel wat hadden behooren en konden
doen) nevens andere Kijkers op den Dam staende , wierde van een hoope
herselooze , uytgelatene , en 't bekkeneel vol winds hebbende gasten
bespot , gelasterd , en boos-aerdig uyt-gelacht , om dat wij , die geen
last en hadden , nevens andere niet woelende waren , 't liep zo hoog dat
wy geraden vonden , (om de handen van een hoope los- koppen en redeloze menschen van het lijf te weeren) in aller haast iets toe te stellen... .
Men huurde op eygen koste negen steygerschuyten , die met der vaerd
voor de plaatse die de Academi genoemt was , haar lieten vinden"... .
In het jaar 1618 zagen twee verschillende drukken eener „Verklaringhe
over de Vertooningen" bij Nikolaas Biestkens te Amsterdam het licht.
De Verklaringhe wordt in een dezer drukken (I) gegeven aan „yder een" ,
in den anderen (II) aan „de E. E. Heeren , onze Heeren de Burgemeesteren der Stede Amsterdam". Een kort voorbericht in I, van de hand
van Samuel Coster , toont aan , dat deze de schrijver der Vertoninghen is.

VERTONINGHEN
Tot Amsterdam ghedaan door de

Nederduytsche

ACADE_VIIE,
Op de Inkomste van
zijn Excellentie, Maurits, Prince van Orangien, etc.
In 't Iaar 1618 , op den 23 , 24" , 2 5 en dach in Mey.

FERVET. OPVS , REDOLENTQUE. THYMO. FRAGRANTIA. MELLA. 1617.

YVER.

T' AMSTERDAM ,
BY NICOLAES BIESTKENS, DRUCKER DER DUYTSCHE ACADEMIE ,
inde Lelie onder de Doornen. MDCXVIII.

II Prince van Orangen.
II Achter Melia ontbreekt het jaartal 1617.
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Daar en vvort niet zo qualijck gedaan , ofte het heeft noch zijn
beminders , nochte niet zo vvel ofte het heeft zijn haters , hoe heerelijck ,
eereliick , leereliick en aanghenaatn dit onse onvervvachte doen alle , (dat
is te zeggen het meeste deel der aanschouvveren ,) gevveest is , vvort het
nochtans van de leughenachtighe achterklap valscheliick uytgheleyt , om
de toestelder deses Vertonings , (by luyden van staat en raat) lelicke te
maken , dan te vergheefs. Op dat dan yder een vvete vvat vvy met dese
onse uytrustinghe vvillen bedieden , hebbe ick u lieden ten gevalle , ons
te beschermen teghens de leugen , dit ons vrye en zelfs bekostigde vverck ,
in openbare druck uytghegheven : Sonder dat vvy ander loon , (hoe vvel
de kosten niet verre van de hondert ponden vlaemsch bedraghen,) daar
voor vervvachten dan de gunste van die ghene diet aangenaam ghevveest
is, en die ghenietende , zalze ten ghelegender tijdt met dubbelde vvoecker
van danck en dienst van ons betaalt vvorden. Vaart vvel.
Samuel Coster.

II Deze voorrede ontbreekt.

Meliora latent.

VERKLARJNGHE

Aan yder een, over de Vertonningen gedaan by die vande
Nederduytsche Academie, op het schuldich onthaal
van zijn Excellencie, Prince van Orangen.

Onverzocht ende uyt onze vrye vvil zijn vvy met alle de Burgeryen
gheneghen ghevveest , om zoo veel tot eere dezer Stede op de ghevvenste
komste van zijn Excellentie toe te stellen , als de kortheydt des
tijdts (die gheen tvvee uren en vvas) ons toeliet.

5. Op den drie-entwintichsten dach in May , namiddaechs ten drie
uren , 't .laar sesth,ien-hondert ende achthien , hebben die vande Nederduytsche Academie , ghehuurt thien steyger-schuyten , op elcken tvvee
mannen tot bestieringhe , daer beneffens verzien met personen als volgkt.
Inde voorste schuyt die los voor heen voer vvaren Trompetters en
10. Trommelslagers , die ten believe van de bestierders dezes Vertonings
bliezen ende trommelden.
Daar aan volghden acht schuyten aan den anderen gebonden met
eenen Orangen snoer , lang zijnde hondert en tachtich ellen.
II Verklaringhe
Aende E. E. Heeren , onze Heeren de Burgemeesteren dezer Stede Amsterdam , over
de Vertooninghen gedaen by die vande Nederduytsche Academie, op het schuldich
pnthaal van zijn Excellentie 7 Prince van Orangen.
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De tvveede van dese gekoppelde vvas bevracht met Mars , de Heldt
15. des - Oorloghs , van den hoofde tot den voeten ghevvapent , en lijcke
vvel ghetabbart ; daer mede bediedende de persoon van zijn Excellentie, den Prince van Orangen, die met goeden Raadt aanstaande
svvaricheden niet minder vveet te verhoeden , als alreede gheborene
machtich is door de vvapenen te dooden , en vvas vergeselschapt aan
20. zyne rechter zyde , met een vrout ken gekleet in zuyvere vvitte zyde,
vvtbeeldende , als dat behoort , de vvare Godsdienst, aan de slincker
een ander in rode zyde , bediedende het Heylighe Wereltlijcke Recht:
op dese steunde de Prins ; dese vvierden vvederom van den Prince
geschoort en beschermt tegens de A fgoderye, Ongerechticheyt , .Haat,
25. Na-yveringhe , Opgeblasentheyt , en dierghelijcke die onder de voeten
des grooten Heldts vertreden laghen. De zuyvere Godsdienst , ende
de onghevalschte Gherechtiche0 hielden te samen de hant aan den
Orangen bandt , die gehecht vvas aan het vvapen van den Prince ,
dat zy tusschen haar tvvee verheven hielden , en streckten van daar
30. tot over de seven navolghende schuyten , vvtbeeldende de seven vereenichde Nederlanden , onscheydelijcken met het Orangen snoer , den
vyanden ter spijt , verknocht zijnde.
HOLLANDT.

3 Schuyt.

In dese stonden de vvapenen van Hollandt , die over eyndt ghehoud en
35. vvierden van een Man ende Vroug persoon , zar rijckelgek ghekleedt ,
ende vast-houdende aen den Orangen bandt, volghden de voorsz
Schuyte. Wy vveten vvel dat het Vorstendom Gelder de eerste plaatse
toebehoort , dan ten aanzien dat vvy in Hollant , ende Hollanders
vvaren , hebben vvy dat alzo ghedaan.
40.

GELDER.

4. Schuyt.

Deze beelden vvt het Vorstendom Gelder , ende de vvapenen vvierden
als de voorgaande , van tvvee, te vveten , man en vrouw ten toone
ghehouden , die noyt handt van het Orangen snoer af en sloeghen,
ZEELANDT.

45.

4 Schuyt.

Deze bekleeden de plaats van Zeelant , als de wapenen vvtvvezen , die

15. II van hoofden tot den.
20. II vroutgen,
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met het bindt-zeel ghebond en waren aan de voorste , ende van vrouw en
man prachtich ghekleet, opgherecht vvierden.
VVTRECHT.

5 Schuyt.

Het Bisdom VVtrecht volgladen mede deze, aan de bandt van Een50. dracht verbonden zijnde; hare vvapenen vvierden vertoont van man
en vrouvv , ghekleedt inde koleuren van haar Schilt, ghelijck als rock
alle de andere vvaren , en hielden vast aen den Orangen bandt.
VRIESLANDT.

6 Schuyt.

Vrieslandt bezat deze plaats, en hare vvapenen vvaren aande voor55. gaande met den Orangen sluyver ghehecht, en vvierden onderstut

van twee personen , als voren.
OVER-YSEL.

60.

7 Schuyt.

Den Orangen bandt noch al toe reyckende, bundt Over -Ysel aen
den bande onscheydelijcke vast; De vvapenen vvierden, gelijck als
alle de andere , van zeer heerlíjcke personen verheven.
LANDTSCHAP GROENINGHEN.

8 Schuyt.

Deze Rey besloot het Landtschap Groeningen, vviens Schilde aan
het Orangen koppelzeel verstrickt vvas, en vvierde van twee vvel vvtghedoste personen opghehouden.
65.

9 Schuyt.

De Schuyt die hier aan volghde vvas aan den Bandt niet vast , maar
vvilden alleen te kennen gheven vvie de Beleyders van deze Vertooninghe vvaren , die voor haar vvapen voeren een Bye-korf , daar
onder met goude letteren geschreven staat Y V E R. Dit vviert ghe70. houden van een Vrou persoon , als vertoonende de Nederduytsche
Academie. Benef ens dat in deze Schuyt veel personagien vvaren ,
vvasse oock voorzien met Muzijck , en daar vviert ghezongen voor
het Hof , alvvaar de Prince vvt het venster lagh , dit Lied ;
55. T øluyer.
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Op de voys: lek ly in 't hert pijn onyhewoon.
Reyt nu Amstelsche Maechden fier ,
Ghy groene spruyten , wilt neuriend' uyten ,
Om met ghespeel 't onthalen hier ,
Een Heldt van buyten , wiens lof t'ontsluyten
Ons houdt uyt onse stee,
80. Om te doen komen
Hier by ons , want om de vree , te houden zijn wy ree ,
En vluchten 't schromen.
75.

Dochters nu gaat den Prins te moet
Met wellekom groeten , wilt hem ontmoeten,
85. Den nieuwen Heer t'onthalen spoet.
Neycht aan zijn voeten , hy zal verzoeten
De lasten die ghy vreest
V t' overvallen.
Want den Vorst wiens deuchden meest , zo eerlijck zijn gheweest ,
90. 0 ntfanght u allen.
Ghegroet zijt Prins , en willekom
VVy u ontfanghen , met spel en zanghen.
De Rey van Maechden komen om
Met vreughd' behanghen , in groot verlanghen ,
95. Te zien den vromen Heldt ,
VViens wond're deughden ,
En als dapperheydt int veldt , onder zijn heersching stelt
Ons , komt met vreughden.
Lieflijcke Prins tomt vroliick in ,
100. Ziet hoe de Reyen , van Maechden leyen
V gantsch verheucht van hert en zin ,
Daer u verbeyen , al is bescheyen ,
Dats Amsterdam one Stadt :
VViens hooghe muuren
105. Noch noyt sulcken Prins ghehadt , hebben , en wenschen dat
Het lang mocht duuren,
74. II in 't hert prin.
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Op den vier en tvvintichsten May.
Is ten verzoecke van de Heeren J3urgemeesteren, in de Nederduytsche
Academie, alles vertoont ghevveest vvat quaadt , gheduurende den
110. Oorloogh , de Spangaerts , ende vvat dienst het huys van Nassau,
deze Landen ghedaan heeft.
De Academie vvas ghestoffeert met alderleye frayicheydt , routs -om
behangen met Tapeten , ende de vloer bekleet met roodt Laken.
Daar zijn ghedaan vierthien vertooninghen :
115. VVaar van de eerste vvas de vvreetheyt der Spangaerden , tomende
den Lande plagen met Gh ewelt, Twist en Bedroch , vvaar over Eendracht, Trouvv en Onnoselheyt het Aartrijck verlieten, ende zijn opghenomen van eenen grooten vvolck. Inden Hemel vvierde ghezongen
dit Liedt :
120. Rey van

0 Heilighe Driètal wellekom ,

Hemel, Die 't vvereltlijck beswaren ,

Komt ontvaren :
En hebt den wech ghekooren , om
Met ons volnoechde scharen ,
125.
Te vergaeren.
Op opwaarts stijcht , en hoogher , tot
In dit verheven blinckend slot
Vervult door alle le eden ,
Met weeld en wel te vreeden ,
Vrolijckheden.
130.
Eendracht
Ghelucksalighe reyen ,
Die 's Hemels vloer bezwiert met zuyvre voeten ,
Daar ongheneucht met schreyen
Haar zelven wars , aan niemant kan ghemoeten :
Noch wrevelheydt,
135.
Met prickend' leydt ,
De vensters derf ghenaacken ;
Noch nestelt 't zaeghen,
Nocht zorghe met haar knaeghen ,
140.
Aande daacken,
132. I 's Hemels vloet.
138. II 't saeghen.
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Sweeft in , sweeft in , ghy zijt verwacht
Rey van
Hemel. In d'hoochverdiepte zaelen
Vry van quaelen ;
En als 't ondanckbaar aardtsch gheslacht
145.
V quaelijck zal onthaelen ,
In haar daelen ,
Zoo zullen u , 0 landliên mijn ,
Dees vaderlijcke poorten zijn
Gheslooten 'tgheenen tyen.
150.
Sweeft in , en wilt u vlyen ,
Tot verblyen.

Tvveede Vertooning.
De tvveede Vertooning vvas hoe den Hertoch van Alba de Landen
vervvoestede , den Adel doode, de Vryheden vertrat , ende den invvoon155. deren verjaachden , daar op vvierde gesproken tot verklaringhe deze
zes reghelen.
De Spaansche Dwinghelandt die 't al zocht te verwoesten ,
En liet zijn moordich staal niet inde schee verroesten,
Maar houdt het gladt in 't bloedt der vrome Onderzaten ,
160. En spout zijn gal uyt op het volck van alle staten.
Zijn onghebondenheyt scheen willen te vernielen
Den besten Adel die 'y voor Beulen dede knielen.

Derde, Vertooning.
De Gordynen gheopent zijnde , bliezen de Trompetten Wilhelmus van
165. Nassouvven , en hier vvierdt vertoont de kloecke teghenstant , die den
Alderdoorluchtichsten Prince van Orangen, Willem Hoochloflijcker memorie, den Spangaerden, tot 's Landts vryheden, door de vvapenen ghedaan heeft , en de Trompetten ophoudende , vvierde dit ghesproken.
Dan andre tyden , dan ghenaacken andre stonden ,
170. Een wreecker vanden hooghen Hemel afghezonden ,
Wilhelm ghenaamt , verschijnt in Hollant , en herplant
De vryheyt onderdruckt , in haren ouden standt.
't VVtheemsch gheweldt wordt vvtghedreven t' allen steden ;
De groote' onmenschlijckheyt , de groote' afgrijslijckheden
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175. Des Spaanschen Tyrannijs ; die stal had als een post :
d'Iphigeniaes en Polixenaes verlost
Van d' altaars bloedich. Het verworghen , branden , kerven
Gaat af; en echter , gheen begraven voor het sterven.

Vierde Vertooning.
180. De nummer zatte vvraack heeft haar bloetdorstighe yveraars de Spangaarden opghehitst , den ghetrouvven Prince te vermoorden om de Landen , als van raadt en daadt daar door ontbloodt zijnde , vvederom in
haar bloedighe kaackenen te bekomen ; dit vvas de verklaringhe.
VVie zal in 's Conincks dienst voortaan
185. Zich quyten vroom oprecht en heylich ?
De besten 't quaatste loon ontfaan ,
En nerghens is de trouwe veylich.
De vroomste Prins hoewel hy wyselijck betrachten
Ziin ampt in 's Conincx dienst , en kond' hem noch niet wachten
190. Voor de na-yvering , en haat des eyghen-baats ,
Die tot een ondergang des Nederlandtsche staats
Den aldertrotsten Heldt tot Delft heeft doen doorschieten,
Door een hartlooze boef , die 'r ghelt af wou ghenieten.
Dus is de Moeloosheydt , die snood' eerlooze pry,
195. De Moeder van 't bedroch , van wraack en schelmery.

Vijfde Vertooning.
Na de vierde Vertooning (die de gruvvelijcke moordt der Spangaarden
begaan aanden Doorluchtighen Prince van Orangen uytbeeldende ,) ziin
de gordynen de vijfde maal geopent , ende 's Landts Staten even
200. moedich , hebben den jonghen Heldt , Maurits van Nassouvven , den
ghelijck-aardighen Zone zynes Heer-Vaders, eerbiedelijck in des doodes
Princes plaatse , na veel zvvaricheden , vvel ter geluckiger uren ontfanghen , ende tervvijl de Vertooninghe stovt vviert dit ghesproken.
's Landts Staeten , die ghespaart en hebben bloedt noch schatten ,
205. Nocht zorch , in 's vryheydts dienst , die moghen nu hervatten
Het aanzien en ghezach dat haar van oudts toequam :
En stellen eenen Heldt , van Keyserlijcken stam
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En Nassausch bloedt , (het welckmen ziet in dezen daghen
Als 's Christen werelds hooft de Roomsche kroone draghen)
210. In 't Vorstelijck bestier ; die Mauritz zy ghenoemt ,
Na des verlossers naam van Duytsland hooch beroemt.
Voor wien alle' Oorlochsman in zynen Lijdt moet wijeken.

Seste Vertooning.
De zeste Vertooning beelden uyt hoe onvvederstandelijck Prince
215. Maurits de vyanden des Vaderlandts het hooft heeft gheboden , zoo
dat van aanbegin zynes regeeringhs , door der Spangaarden schrick ,
het Lant heeft beginnen toe te nemen , vvaar van deze veerzen de
uytlegginghe vvaren.
Teghen de koomst van dees de Spaansche Coninckrijcken ,
220. En overbuuren van den trouweloozen Moor ,
Op 's aardtrijcks eynde , nu alreede schricken, door
VVaarzegg'ren duydenis : en aan haar Monarchie
En hapert anders niet als deze Prophecie.
Zo veel onmatighe' hoops , ghelucks , beleyds , ghewelds
225. Stuyt (wilt den Hemel) op den schildt af dezes Helds.

Sevende Vertooning.
Inde zevende openinge stonden de veroverde Landen en Steden ,
door den Prince Maurits de Spaansche slavernye ontruct , en in
hare oude vryheyt herstelt , gelijc als deze regelen seyden.
230. Dees ist , die wederom verkreghen heeft , in hande ,
Van Ghelder de voochdy, van Zutphen, en den Lande
Van VVtrecht ; die berecht te dezen daghe' altzaam
Door zyne Maghen zijn , en den Nassauschen naam :
VVanneer zy van die stam en doorluchtighe rancken
235. Een wijl zijnd' afghedwaalt haar zullen dies ontdancken
Dees zeven Landen vry beschermen te ghelijck :
En 'tzidd'ren doen van verr' Habsburch en Oostenrijck.
VVant , als een blixern snel ten slingher uytghedreven
Des yveryghen Gods , gaat hy ten stryde streven ,
228. II ende in.
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240.

245.

Afwerpend' en vertreende' al wat zijn spits ontmoedt ,
Omheynt met aardtsche Goon , en Helden van zijn bloedt :
Met Heynrick dapper , zijn beleyder van de paarden ;
Met VVilhem Vrieslands heyl , Philips den onvervaarden ,
Den vromen Luydewijck , beyd' waardich andermaal
Te leven : en Johan braaf als een punt van staal ;
Den nemmersuffen Ernst ; Nassausche' al met elckander.

Achtste Vertooning.
Hier verscheen den Prins inden persoon van den Grooten Alexander,
verselschapt met vele andere Graven van Nassauvven , onverander250. lijcken elck anderen belovende, tot verlossinghe van onze lieve Vaderlandt , de Spangaarden met hare aanhanghers den punt te bieden;
als luyden deze vvoorden.
Ghelijck des wereldts roem de grooten Alexander
Bestuvvt met al de schaar der Vorsten trots beraan
255. En Coninghen , die wt zijn hof zijn opghestaan ,
Viel in het Persisch heyr , aanvoerende de Griecken :
Elck van zijn vrienden streckte' een slachveer aan zijn wiecken:
De schrandere' Eumenes , de kloecke Ptolomeus ,
Perdicca , Lysimach veroveraar des Leeuuvs.
260. Oft eer als een Iuppiin , die (doe vermetel snofte
's Aards onbesuyst ghebroedt) van boven neder bofte
De lyven dick 'ghespiert der Reusen groot en grof ;
Die lomp en overdwaalsch , 's ouden Saturnus hof
Met kracht van armen zwaar , te meest'ren haar vermatten ,
265. En schansten berch op berch , aan Hemel-hooghe katten
De Coning stont in 't mid : de Crijghs-god onvertzaacht.
Latonaes kindren beyd , en Pallas d'oorloochs maacht ,
Neptuin en Liber hem. stijfden aan wederkanten ;
Altsaam van zijn gheslacht , altsaam zijn bloedtverwanten.
270. Alzo zal onzen Vorst ; en zullen werden zijn
Vyanden hem ghewaar,, in zodanighen schijn.
240. II Afvverpende' en.
241. I Omheynt mes.
258. I De schandere'.
259. II des Leevuvs.
263. I Die lomp.
267. I Latonias.

al vvar.
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Neghende V ertooning.
De Slach op de Tielsche Heyde is inde neghende , zoo veel doenlijck ghevveest is , vertoont , vvaar over tot vvtlegge deze navol275. ghende ghedichten ghesproken vvierden.
Dat zeg de Tielsche hey van zijn gherit vertreden :
Dat zeg de blyde stem der vry-ghemaackte steden :
Dat zeg het yslijck veldt vol uytghestreckte doon ,
Daar zeghes guide wieck hem toevoer Lauren kroon.
280. Des .zyne faam met lof van yder wijd gheblazen
Tot dezer wereld uyt zal barsten , en verbazen
De volcken , dien de Son de slincker-zijd toevvendt,
Als zelf noch 't hierlandsch spoock , en gheesten nau bekent:
En 't schietren van ziin swaart zal wyder vrees verwecken ,
285. Dan , met haar straelen, zom van onze Starren strecken.
Hollander ende Zeeuw zullen haar namen groot
VVtbreyden onder hem , over den Aarden-kloot ;
En onbepaalden roem ten Hemel hooch verheffen.
Thiende Vertooning.
290. Het Toneel vvas bespreyt met dooden , de Prins met de Nederlantsche
Oorloochs-mannen gevvapent , als vervvinnaars daar by staande ,
bediede de slach van Vlaanderen alvvaar de Kroon van overvvinnen
den dapperen Voor-vechter vvierde op het hooft ghestelt : Als luyden
deze Lof-dichten.
295. 0 borsten van bedrijf! o moeden onbesneden !
0 herten kloeck ! o onverleemde dapperheden !
Rondom u Vaderlandt , suit ghy ghelijck een muur
En uwen hooftman zijn als een metalen muur.
Die sal , verladen met den roof der Castilianen ,
300. De wapens van Leon , en de Bourgoensche vanen
Besprenckelt van het bloedt , bekrozen van het stof,
't Huys-voeren zeghenrijck , en hanghen op het hof.
Te weten Arragon dorst dencken , en Granaden ,
Dat sy de Zeeusche jeucht met keetens zouden laden ;
305. d'Hollandsche Maachden slaan , zijnd' eerst haar eer gerooft.
Toledo val die vloeck , en Saragossa' op 't hooft.
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Elfde Vertooning.
VVilde te kennen gheven de voornaamste Scheeps-stryden , meer
met de monden als met der daadt , alzo de kortheyt des tijdts , en
310. ongheleghentheydt des plaats , het toestellen van scheeps ghereetschappen niet toe en liet ; daar over sprackmen dit.
Ick sie d'Hollandsche vloot den Andaluz aan boordt :
de roock en vlam van 't schut : de pekel roodt van moor dt :
't Bestorven Gibraltar van vrees om 't hert beneepen :
315. En al de VVesterstrandt gheplondert van haar schepen :
dien baat het niet te zijn als sloten opghebouwt ,
Nocht dat zy spieg'len doen de dyninghen , van 't goudt.
So mannen herten , zo , zo moeden van vermoghen.
dat 's in zijn kroon , den Vorst des ondergangs ghevloghen ;
320. En van 't vermetel hooft , de pracht ghemaackt tot schant.
So seytmen 't Oorloch uyt : en haaltmen vreed' in 't landt.
Tvvaalfde Vertooning.
Den vermetelen vyant , door de gevvenschte manhafticheyt van onzen
beschermer des Vaderlandts , ten eynde azem ghebracht zijnde , is
325. ghedvvonghen , tot zynen trots , stilstant van vvapenen te verzoecken,
gelijc hem op voorvvaarden is toegestaan , dan heeft het ghene hy
meende daar door niet bekomen , het vvelcke , naast Gode , vvy de
vvackerheydt des Princes van Orangien te dancken hebben. En dit
vvierde ghesproken.
330. Ghy volcken van een bloedt , houwt eendracht met u beyden :
Vertrouwt u God , uw zaack , uw Vorst : hy zal beleyden
Vw rotten streng , te veld ; uw vlooien trots , ter Zee :
En kneuzen 't woest gheweldt ; en helpen ons aan vree.
Derthiende Vertooning.
Prince
Maurits
verheven gestelt op eenen hoogen voet , stont
Den
335.
int midde vande zeven Vereenichde Nederlanden , die hy te zamen
gekoppelt hielt met een Orangen bant , en tot hem sprac de heylige
Gerechticheyt , die aan zijn slincker zyde stout deze reden.
315. I En als de.
320. I En van 'r.
336. II inden midde.
338. I sprac heylige.
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Houdt vry der volcken toom wel stadich inder handt :
340. Maar voor het uyterst' schroom den teughel , met verstandt
Van wicht , den breydel rept , wat styver of wat zachter.
Te ruyen dat struyckelt vaack , en al te kort leydt achter.
In vryheyt ordentlijck uw onderdaan laat treen ,
Recht tusschen dienstbaarheydt en wetteloosheydt heen.
345. So groeyt , zo bloeyt , zo wast, o rechterhandt der Staten ,
In moghentheydt , gheluck , en tal van onderzaten.

Vierthiende Vertooning.
Hier vertoonden haar danckbaarlijc de Nederduytsche Academie , die
in vrouvven kleederen prachtich gestoffeert , haar openbaarden op
350. een hoogen zetel , vergeselschapt met Apollo en de negen Musen ,
ende sprac tot lof des Princes van Orangen deze reden.
Het hoochste dat den mensch op aarden is ghegheven ,
Door den eerzamen Raadt des hemels goeden hooch ,
Is Eer het weertste goedt int tijdtlijcke leven ,
355. Op welck het grootste hert alleenlijek neemt zijn ooch.
De Goden alle ding den mensch om zweet verkoopen :
Dus krijchtmen 't hoochste goedt niet dan door d'hoochste daat,
En dat is krijchs beleydt , een konst om brave hoopen
Houden in heerschappy , alleen tot 's vyandts quaadt :
360. Dat doet ghy brave Prins , gaat Mars daarin te boven ,
Die d'een naar d'ander reys u vyandt stoudt verwindt ,
Dat die zelf uwe deuchd ghedwonghen is te loven ,
Al haat hy 't ghene dat u onderzaat bemindt ,
V daghelijcks werck is hun slaverny als eyghen ,
365. Te leyden Princen trots , en treetse mette voet.
Pylaar des Vaderlandts , die 't wreet vermetel dreyghen
Der vreemder volcken stilt , en kneust haar hooghe moet :
Zijt danckbaar aan u Prins , gaat de verwinner teghen.
Schoon Edel-vrouwen hem met lauren..kranssen kroont ,
370. Als is de danckbaarheydt hier zelfs om danck verleghen ,
Den danck die toonlijck is aan u Verlosser toont.
De palmen van 't gantsch oogst , en bossen van laurieren
348. I danckaarlij c.
355. I Op welcke.
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Zijn weynich in 't ghetal by zijn verdienden lof ,
Alleenlijck het ghedacht kan hem te wille vieren ,
375. Ghebreckich werdt de tong door 't overvloede van stof,
Gheen sterflijck goedt is goedt om hem alhier te loven ,
Onsterflijck eer alleen zijn eere wezen zal :
Dees zal hem na zijn doodt aan hem onsterflijck boven ,
En eeuwich als een God verbreyen over al.
380. Men heeft na de Vertooninghen voor zijn Excellentie , Prince van
Orangen , ghespeelt het Treur spel van Gerart van Velsen.
De Magistraat en vele vanden Raat, menichte vande Edelen ,
ende het beste deel vander Stadt heeft den Prince inde Academie
vergezelschapt , en het doen heeft zeer aangenaam ghevveest; zo
385. vvel de Vertooningen , 't Spelen , als de lieffelijcke Musijc , die daar
van zes Speel-luyden vvtgekloncken vvierde. De Vertooningen zijn
gedaan gevveest met hondert personagien.
-

Op den vijf en tvvintichsten May
Zijn vvy op het vertrecken van zijn Excellentie , Prince van Oran390. gen, met tvvintich schuyten tot aan den Overtoom toe vvtghevaren.
Inde voorste Schuyt zaten zes Musijckers , die op alderleye instrumenten zeer lieffelijcken speelden.
Inde tvveede Schuyt lach inde schoot van Mevrouvve de Princesse mijn Heer de Prince van Orangen , hoochloflijcker memorie ,
395. tot afbeeldinge van de valsche verraderye en moort aan hem begaan ,
hier by zaten haar kinderen en eenige staat-Dochteren.
Inde derde Schuyt vvaren Trompetters en Trommelslagers die de
Speel-luyden verpoosden.
Inde vierde Schuyt stont een Orangen Boom ; die geschoort vviert
400. van de drie Gracien , daer mede te kennen ghevende zijn Princelijcke Excell. Maurits , Prince van Orangen.
Daar aan volchden de acht schuyten , van den 23. May.
Inde derthiende Schuyt daar aan volchde een schuyt met gevvapende mannen.
405. Inde 14. Schuyt zaten eenighe perzonen ghekleet nae de oude vvyze
van den Lande , bediedende de getrouvve Nederlanders.
-

406. II bediedende getrouvve.
38
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Inde vijfthiende Schuyt

volchden alle de Na-gheburen , daar de
Landen mede verbonden zijn.
Inde 16. schuyt vvaren alle vreemde Natien daermede vvy handelen.
410.1nde seventhiende Schuyt vvaren de onderghebrachte volcken , ende
alle de overvvinninghen van zijn Excellentie.
Inde achthiende Schuyt stonden en zaten zommige gecken ende
narren , meerder tot vermaack , als tot de zaack dienende.
Inde 19. Schuyt vvorden vveder vertoont vviens beleyt dit vvas ,
415. te v veten , dat de Duytsche Academie dit vvt last van Burge
meesteren deden , en vvas gestoffeert als op den drientvvintichsten.
Inde tvvintichste Schuyt zaten de Hoofden ende Voorstanders der
Nederduytsche Academie.

FINIS.

411. II van ziin Excel.
419. II Finis ontbreekt.

Van de Vertooningen , waarmede in 1648 te Amsterdam het sluiten
van den „Eeuwigen Vrede" gevierd werd , meldt G. Brandt ons o. a.
het volgende ') :
,De dag der Afkunding, die in de XVII Nederlanden wierdt gevierdt,
op den vijfden van Zoomermaandt , is t'Amsteldam door aangenaame
gedenkteekens van ongemeene vreucht doorluchtich geworden.
Op het midden van den Dam waaren drie tooneelen opgerecht door
ordre der Heeren Burgemeesteren , die den schrandren S. Koster , en
Jan Vos , een man van ongemeenen geest , en rijk van uitheemsche
vonden , en mij , eenige Vertooningen deeden stellen , ter gedachtenis van
onze gezegende oorloogen. Haar E. begeerden d'inboorlingen te doen
zien , wat Hollandt om haar Vryheit geleeden en gedaan heeft , in den
tijt van sestienhondert jaaren. het bloeyend' Amsteldam , gevoelende het
heil deezer Vredehandel , borst uit tot bewijs van zijn blijschap door alle
vonden van vrolijkheit ; het vertoonde de glans van zijn heerlijkheit. de
triomfboogen , stellaadjen , opschriften , Vertooningen , van levende en
andre zinnebeelden, slaande op de beginsselen , op den wasdom , en
grootheil van onzen Staat , waaren meenigerley ; en blonken door de
weldaadigheit der H. Burgermeesteren van konstige cieraaden , zonder
eenige spaarzaamheit ; hoewel de kortheit van zes daagen toerustens
noch veel verhinderde. voor het hoogste Schouwtooneel stondt de Leeuw ,
die in de slinker klaauwen zeven Pijlen , en in de rechter het zwaardt
beneepen hieldt , op een goude grondt afgebeelde : aan de rechter zijde
stonden deeze vaarzen ;
Is d'Oorlog nu volvoert door Zeven vrije Leeuwen
Men zag hier 't voorspel al voor meer als vijftien eeuwen.
't Gehoor verlang nu niet. Hier spreekt een schildery.
De Werelt luistert ook naar stomme Poëzy.
de slinker zijde was door J. Vos met dit gedicht vercierdt.
Men vocht in Nederland om Vryheit en om Vreê ,
Nu zijn deez' twee bevochten :
Dies steekt men 't bloedig zwaard vol schaaren in de scheê ,
En boeyt de krijgsgedrochten.
') „Inleydinge tot de Beschrijving der zes middelste vertooningen" in de Gedichten
van Brandt , uitgegeven door N. B. A. — Rotterdam , 1649.
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de steene galdery, die rondtom de Wage loopt , was vervult met
trompetters , en de gordijnen der Tooneelen op het geluid der schalmeyen , en schuiftrompetten tot achtienmalen geopent. de zes eerste Vertooningen zijn door S. Koster , de middelste door my , en de laatste door
J. Vos uitgevoert. in d' eerste vertoonde Koster de vorstelijke deugden
van Prins Wilhem , onder de gedaante van Amphion , in de tweede ,
Prins Maurits onder de gelijkenis van Numa Pompilius. in de derde Vertooning was zijn Hoogheit Fredrik Hendrik , door den grooten Fabius
Maximus afgebeeldt. in de vierde opening verscheen onze gelukkigen
Stadthouwder zijn Hoogheit Prins Wilhem onder de gedaante van
Augustus. in tle vijfde wierdt de voorzichtige zorg der doorluchte Staten
voor onze belaagde Vryheit vertoont. in de zeste Vertooning viert
Mars geboeit , Vulkaan het waapensmeeden verboden , het oorlogsvolk
betaalt , en ten deelen afgedankt. De zes middelste Vertooningen waren
Afbeeldingen van den oorsprongk der Batavieren , en •haaren oorloog
tegens den Romainen. door d'eerste Vertooning van J. Vos wierdt het
gewaapende Europe ; door de tweede d'afgestreede Vorsten ; door de
derde , de Eeuwige Yryheit ; door de vierde , de bezwoore Vrede ; door
de vijfde , 't veilige Neederlandt ; en door de zeste , de Moeder der
Vrede , het gezeegent Amsteldam afgebeeldt. met deeze vertooningen
wierdt dees zegenrijke Dag ten avondt gebracht , maar de vreucht der
burgers deedt des nachts heemel en aarde warlichten , door duizenden
van teertonnen , en vierwerkken , die niet alleen op de toorens , maar
door de gantsche stadt in de lucht geschooten wierden ; en Amsteldam
scheen heel in vlam te staan toen de brandt des oorloogs geblust was.
Door zoo veel glans en doorluchtigen toestel is hier de Vrede , na
tachentig jasren oorloogs , gevierdt."
De eerste uitgave van Coster's Korte Verklaring vande Ses Eerste
Vertoningen , zal wel die zijn , welke bij Jan Banningh in 1648 op ééne
bladzijde (folio-formaat) verscheen (I). Nog in hetzelfde jaar zag bij denzelfden uitgever een tweede druk op 8 bladzijden (in 4°) het licht (II).
Eene derde uitgave (III) , veel gelijkende op II , verscheen zonder vermelding van jaar en zonder den naam des uitgevers. Van Lennep liet
de hier bedoelde Vertooningen afdrukken in zijne uitgave van Vondel 's
Werken (Ve deel , Nalezing en Aanteek. 15---17).

KORTE VERKLARING
VANDE

SES EERSTE

VERTONINGEN
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Gedaen binnen Amsterdam , op de

EEVWIGE VREDE.
Den 5 Iunij 1648.

De titel van II luidt als volgt :
KORTE VERKLARINGH van de Ses Eerste VERTONINGEN, Gedaen binnen Amsterdam,
op de EEUWIGE VREDE Door last der E. E. Heeren Burgemeesteren , t'Amsterdam op
de Markt vertoont, zyn den 5 Iunij 1648. Door Dr. SAMUEL COSTER. Den tweeden
Druck. t'Amsterdam, Gedruckt voor Ian Banningh , Boeck-verkooper , by de Beurs ,
1648.
De titel van III luidt :
KORTE VERKLARING van de zes eerste VERTOONINGEN, Gedaen binnen Amsterdam ,
op de EEUWIGE VREEDE door last der E. E. Heeren Burgemeesteren. Door Dr. Samuel

Anno

,

Coster.

Jn het Midde-Toneel.
Amphion , Koninck van Thæbe , braght door zijne lieflijckheyt ,
en zachte regeringe de Stadt tot welvaert, liet toe alles wat toelatelijck was , sonder nochtans dat Koninklijke achtbaarheyd te kren5. ken , zo deede , na tijdts gelegentheyd , ook Prins Wellem , op dat
allerley slagh van volckeren hier in vreede en vryheyd mochte
woonera , handelen , en nevens andere burgers haeren neringe oefenen.
De vertoning is gestoffeert met de persoon van Amphion , vergeselschapt met Gerechticheyd , Wijsheyd , Voorsichticheyd , Kloekmoe1 0. dicheyd , Stant-vasticheyd , Sterkheyd , Onperdijdicheyt , &c.

15.

Het opschrift is Moderata Durant , dat is : maat Hout staat.
De Duytsche vaarsen sijn
Gelijk AMPHION door zijn deughden en goed-aerdicheyt,
En bot te vieren, bracht tot d'alderhoogste waerdicheyt
he Stat van Thoebe , lokt PRINS WELLEM door verstand
Het volk van alle slagh en nering hier int Land.
In het tweede Toneel
ZIJNDE DE RECHTER ZIJDE WORD VERTOONT.

Nvma Pompiliu.c , die (om alle Staten met goet fatsoen te bestellen)
II Boven de woorden „In het Midde- Toneel" staat : Korte Verklaring vande Ses
Eerste VERTONINGEN.
III De woorden „In het Midde- Toneel" ontbreken. Boven „Amphion Konink"
enz. staat : De Eerste VERT00NING Beelde Uyt.
...

4. III nochtans de.
5. I gelentheyd.
10. I Srerkheyd. — II , III Onpartij digheyd.
17. III De Tweede VERTOONING Beelde Uyt.

600
20. zet de Goods-dienst , tot des Roomschen volken beste vast , nevens
dat hij die met rechtvaerdige wapenen , en behoorlijke wetten wyselijk
bewaert. Soo deed mede Prins Mauritius die niet minder de Godvruchtigheyd als 's Lands gerechte vryheyd in acht nam. Het Toneel wort
bekleet met Gerechticheyt , Goods-dienst , Kloekmoedicheyd , Raad ,
25. Daad, en Stantvasticheyd , met de Lijken der grooten onder Oorloogh
omgekomen , waar by gestelt word een oude vrouw int swart, met
een Mandragora en myrte tack inde hand , uytbeeldende de vergetelheyt.
't Woord van deeze Vertoning is Tantce molis Brat: &c willende
daer mede seggen , wat heeft het al arbeyt en moeyten geweest
30. de Staat vast te stellen.
NEERLANDSCHE VEERSEN ZIJN.

35.

Dits MAURITS Oorloogs Held, en maackten oock zijn werk
Van vast te stellen staat en Goods-dienst in de kerk ,
Gelijk als NUMA, die dat voorschrift heeft gegeven
Aen alle Voorsten , om in zekerheyd te leven.
DERDE VERTONING.
Aen de Slinker zijde is gestelt: Fabius Maximus.

Die den starcken , trotsen , en onver'tsaeghde Hanibal , onder
de wapenen verduurde , en Italie deede Ruymen. Hier by word ver40. geleken zyn Hoogheyd Frederik Hendrik Prinse van Orangie , die in
Raad overal t'huys , en in Oorlogh onvergelijkelijk was , van wien
de vyanden des Vaderlans zo veel werks maakten , dat zy het glinsteren van zijn geweer inde oogen niet langer konden verdragen. De
Vertoning wort uytgebeelt met Goods-dienst , 't heylige Gerecht , Wys45. heyt , Kloekmoedigheyt , Stantvastigheyt , Goede-Raat, en Dapperheyt.
Hier op wort gepast het
Latijnsche vaars van Ennius
Vnus Homo nobis Cunctando restituit rem , etc.
Pugnando.
't gerijm hier van is in onse tael
50.
29. III en moeyte.
31. III De Neerlandsche.
35. III Vorsten.
36. III De Derde VERTOONINGF Beelde TTyt.
37. III Fabius _Maximus , die.
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De dagpre FREDERIK in Oorloog en in Raad
Volgh t FABIUS zijn gangh, en maakt noch vaster staet,
Verduurde dien, dien 't scheen dat niemand kon verduuren
En laat ons vrede naa met alle naagebuuren.
.

55.

DE VIERDE VERTONINGH.

V Teder in de midde en Beeld uyt.
-

De Keyser Augustus die na alle zuur van den Oorlog hetzoet van
den Vreede geniet , en mildelijk de smakelijke vruchten der zelve
anderen mildelijk mede deelt. Gelijk als doet zijn Hoogheyt Prins
60. Wellem , in Wien des Vaders deughden glinsteren.

65.

Op dit Toneel schryven wy de spreuk
van Seneca,
Pax una Triumphis innumeris potior.
en
In Nederduyts aldus.

Gelijk AUGUSTUS quam in Vrede binnen Rome,
Is WELLEM nu tot zijn en onse Luk gekomen.
Zrg Gode Lof ! die voorts het warrige gebroet,
Tot reden brenge, door zijn liefelijk gewroet.
70.

De vijfde Vertoning ter Rechter - zijde.

Argus met hondert oogen , daer mede bediedende de Heeren Staten van Holland , die haer , door het lieflijck pijpen van eenen Looze
Mercurius (hy korre waer van daen hy kome) nimmermeer in 't slaap
laten spelen , maer de koe (dat is haar elk aengename Vaderland) als
75. wakende sorg-dragers , wel sullen bewaren.

't Sprekwoord is : Die de Koe zijn is , vatze by de hoornen.
Ik merk, ik zie, ik weet , hoe listich elk getracht
Heeft, deede Mellik Koe te krijgen in zijn macht.
Maer neen ik slaape niet ik zal my niet vergrijpen
80.
Als andre deede door MERCURIUS Lieflijk pijpen.
55. III De Vierde VERTOONING Beelde Uyt.
70. III De Vijfde IT ERTOONING Beelde Uyt.
76. III 't Spreekivoort is.
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De Seste Vertoning ter slincicer zijde.
Behoeft geen uytleggen, Mars word geboeyt , Vulicanus het wapensmeden verboden , 't Oorlooghs volk betaalt , en afgedanekt , en tot
alderley werk geweesen , en die niet en wil , en in ongeoorloofde
85. Oorloogs losheyd in tijde van Vrede meent te volharden , word aengewesen, dat dwang goet sal zijn om zulx te beletten.
Dat zich de woeste mensch tot werken weer begeeve.
Want dat hy denke van de Bedel-zak te leven
't Zal mis zijn: Hier is drank en spijs te koop om zweet:
90. Voor die 't zoo niet en lust is 't Rasphu ys al gereet.
Dr : S. COSTER.

t' Amsterdam G edruekt voor

IAN BANNIN GH

81. III. De zeste Vertooning Behoeft.
92. II. Deze regel (t' Amsterdam
dezer regel staat het woord UIT.

Boeckvercooper by de beurs 1648.

1648) ontbreekt. — III. In plaats van

GEDICHTEN.

KLEYNIGHEYTS LOF.

5.

In kleynheyt leef ick onbenijt ,
Lof, lof, kleynigheyt , lof.
Het Hardertje datter my vierich vrijt ,
Is van lede besneden ,
't Kan seden trots een in 't Hoff.

10.

Met sorgen is hy niet geplaegt ,
Als de gierigaerts zijn ,
Maer de overvloei hem als my mishaegt ,
Want wat baetse ? versaetse ?
Neen , haetse , wantse baert pijn.

15.

Mijn Minnaers grove Linde-rock
Die misstaet hem oock niet ,
Noch oock sijn Staf , en hasere Stock ,
Hy is machtigh , waerachtigh ,
Noyt klachtigh van swaer verdriet.

20.

In hem leeft noch den ouden Mensch
Daermen spottend' om lacht,
Die 't gierich gout derft , en heeft sijn wensch ;
Niet hatich , maer batich ,
En statich na Gods-dienst tracht.

Kleynigheyts Lof komt voor in het II e Bedrijf van den Ithys (le druk in 1615, zie deze
uitg. bl. 98), vervolgens in den dichtbundel Apollo of Ghesangh der Musen (Amst. 1615)
en eindelijk in het tweede deel der „Verscheyde Nederduytsche Gedichten" (Amst.
1653). Uit laatstgenoemden bundel is de tekst hierboven afgedrukt.
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25.

Het Vee , de Schapen zijn sijn lust ,
Met wiens Wol hy hem dost ,
En 't vrolijck Gevogelt dat nauwelicks rust
Die vermaken sijn daken ,
Wy raken licht aen de kost.

30.

Soo rustich zijn wy , ja soo vroo ;
'k Weet geen meerder vreugt :
Wy ruylden met onsen Koningh al noo ,
Want 's Hofs weelden verteelde ,
Men teelde daer selden deugt.

35.

Het vrolijck lage Boeren Huys ,
Waer in selden yet mist,
Ist kleyn, 't heeft wederom kleynder kruys
Als het hooge vermoge
Bedrogen Hof vol van twist.
Geyl is 's Hofs liefd' , of alster wel gaet ,
Is liefdes Moeder 't gewin ,
Met t'samen begeerte na grooter staet :

40.

Wy verkeeren met eeren ,
En sweeren een trouwe min.
Samuel Coster.

Reg. 29 Wang. -- Vgl. verder bl. 98 reg. 550.

LOF VAN 'T LANDTLEVEN.

5.

10.

15.

20.

Wys zijnse die'er begeven,
Uit woelery der Steeden , en hier wenschen
't Lukzaligh Boere leven ,
In heyloosheit begeert van alle Menschen ,
De Boer gerust
Leeft na sijn lust
Uit Hofs oneenicheden ,
By sijn gebuuren
De Vog'len tureluuren
Hem te vreden.
Hy wil sijn hut niet ruylen,
Hoe slechtz' ook is , met gulden Prinssen Hoven,
Om datze moeylijk pruilen
Als d'een in staet den andren gaet te boven
Want haer begeert'
Altijdt vermeert ,
En hy heeft goet genoegen
Hy dankt de Goden,
En leeft in haer geboden
Hoeze 't voegen.
Nocht Princelijke wooningh ,

25.

30.

Nocht Keyzers Hoet zoo lastigh om te dragen ,
En maeckt den Mensch geen Koning
Gerust van hert , zoo zond' 't gemoet doet knagen ,
En quaê begeert
De Ziele verheert.
Ey neen. En 't kan naeuw missen ,

Of zonden woonen
In 't midden van de Kroonen ,
Nae mijn gissen.

Samuel Coster.
Bovenstaand gedichtje werd reeds in 1615 gedrukt in Apollo of Ghesang der Musen;
vier jaar later nam Coster het op in het IIe Bedrijf der Polyxena (bl. 409 dezer uitgave)
en in 1653 verscheen het nogmaals in het tweede deel der Verscheyde Nederduytsche
Gedichten. Uit laatstgenoemden bundel is de boven gedrukte tekst overgenomen.
Reg. 21 woonigh.

Voor de Bank van Leening, de Historie daar Jozef 't Egiptisch koorn
uit deelt ; door

Mr.

HENDRIK

de

KEIZER.

Ik gare in vol op , gerijf in nood daar van ,
Den sloffen die niet wil, den armen die niet kan.

S. Koster.

OP EEN ROL VAN DEN RIDDER

DIRK van RODENBURG,
GEGEVEN AAN

THOMAS GERRITSEN de KEIZER
Om van hem gespeelt te worden , schreef D. KOSTER deze woorden.

5.

10.

Leert eerst uw' A, B , ter degen,
Zoo gij dan noch blijft genegen
Om iet bij geschrift te stellen,
Leer dan eerst voor al wel spellen ;
Jouw Sintax moet gij ook weten,
Daar gij niet van hebt vergeten.
Wilt gij dan noch meer bedrijven
En wat groots in verssen schrijven,
Leert van haar de maat en gronden
Die 't haar bet als gij verstonden:
Wilt laatdunken zoo lang teug' len ,
Of gij vliegt al zonder vleug'len.

Voor de Bank van Leening.
Hendrik de Seyzer , in 1567 te Utrecht geboren , werd in 1594 stadsbouwmeester
te Amsterdam. Door hem werd „het Turfhuis der Huiszitten aan de oude zijde . . .
in 't jaar 1616 tot eene Bank van Leeninge bekwaam gemaakt" (Wagenaar, Amsterdam , II , 36). De bovenstaande dichtregels dagteekenen dus waarschijnlijk van 1616.
Op een Rol van den Ridder Dirk van Rodenburg.
Dit epigram werd waarschijnlijk in 1616 of 't begin van 1617 vervaardigd (zie Jonckbloet , Gesch< der Nederl. Letterk. 3e druk , III , 140) ; het heeft betrekking op den
letterkundigen twist tusschen Theodoor Rodenburg en Coster c.s.

LOF-DICHT.

(Op het „Trver -Spel Van de Moordt , begaen aen Wilhem by der Gratie
Gods, Prince van Oraengien , etc.— Ghedicht door G. van Hoghendorp.")
Hollantsche Rymers , hoe ! wat moocht ghy toch gaen zoeken
Stof om te rijmen in Latijns' , en Griecksche boeken ,
Daer waerder stof nochtans u zelfs niet en ontbreeckt :^
Blijft t'huys , laet Grieck zijn Griecks , Latijn 't Latijns , en Franck
5. Zijn Frans : beschrijft ghy 't uws in taal , die (Godt zy danck)
Geen weerga vindt , dat's duyts , en dat duyts dat ghy spreeckt.
l 'an Hogendorp wist dat , daar om heeft hy beschreven
In dat duyts 's Princen moodt, die eewich nu zal leven ,
Al heeft hem een Tyran verradelijck doen doo'n :
10. Nu leeft hy in de ziel van volk'ren zeer vermeughen ,
Die 't moorden eewelijck met wil van wraack zal heugen
En die 't oock wreken door Prins Maurits zijn Zoon.
Hollandtsche Rijmers , komt met kranskens van Laurieren
't Wijse gehelmde hooft van Hoghendorp vercieren.
15.
Getrouwe landt-zaat , die 's Landts welvaert steets betracht ,
Eert Hoghendorp , en leert zijn Dicht u jonge kind'ren ,
Dan zal dit Neerlandts haet op Spaengien niet vermind'ren ,
Maer eewich duren en vertreen de Spaensche macht.

S. Koster.

Bovenstaand Lofdicht is vÁÓr Hogendorp's treurspel gedrukt („t'Amsterdam , Voor
Cornelis vander Plasse , 1617"). De „Moordt, begaen aen Wilhem ... Prince van
Oraengien" werd op den dag der inwijding van de Academie (waarschíjnl. 23 Sept.1617)
gespeeld. Van den auteur verscheen in hetzelfde jaar een rederijkersspel in druk (Spel
der intrede van : Wy rapen geneught) , dat in 1616 was vertoond op het Landjuweel
te Vlaardingen. Gijsbert van Hogendorp was in zijne jeugd officier van de lijfwacht van
Prins Maurits , werd later generaal in Zweecischen dienst en stierf in Den Haag.
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'TBOECK
TOT DEN

LESER.
(Vóór Brederode's Spaanschen Brabander.)

5.

10.

Van onverstandighen die selver niet en doghen
VVord ick , hoe wel ick sticht , gelastert en belogen :
Niet wonder , want 't is om dat ick te naect ontdeck
Des werelts guytery en 't alghemeyn ghebreck.
'k Ondeck u niet tot scha verscheyde Boeve-sticken ,
Neen ick , maar vvel ten dienst , om de eerhole stricken
Te leeren myden , die so heymelij cke zet ,

Deez' snoode boose eeuw , daar zelden op ghelet
VVort van de domme jeucht, die'r selver niet can wachten.
Ick bid u vvilt my des onschuldich niet verachten ,
Maar mint my , leest my vvel , ghy sult my dan in ste
Van lasteren achten voor een goede baack in Zee ,
Van qua manieren, die te myden u gheboden
Zeer vvyseliicke wort van Garbrandt Brederode.
S. Coster.
OVER-AL T'H V .YS.

Dit lofdicht werd het eerst gedrukt in 1618 , in de oudste uitgave van den Spaanschen
Brabander (v. d. Plasse). Ook in latere drukken van dit blijspel treft men het aan.

LIJKDICHT OP BREDERODE.

Treurt niet maer leeft ghy hem so gunt hem 't eewigh leven.
Hy blijft toch Bred'ro , die hy altijd is geweest ,
Hy leeft , al rot zijn lijf , daer leyd niet aen bedreven ,
By Gode rust zijn ziel, bier sweeft zijn groote Geest.
,

S. C.

GRAFSCHRIFT ,
Op den Hooggeleerden, Verstandigen Ridder en Advocaat van Holland s &c.

JOHAN van OLDEN BARNEVELT.

Dit was den Ouden Grijs,
Verstandig , kloek en wijs :
Het Land heeft hem gelooft;
Hier leit hij zonder Hoofd.
S. KOSTER.

Bovenstaand Lijkdicht (zonder titel) treft men aan vóór G. A. Brederoos Groot
Liedt-Boeck (1622) en o. a. ook (zonder titel en onderteekening) in zijne werken , te Rotterdam in 1622 bij Pieter van Waesbergen verschenen. Daar Brederoo in 1618 stierf ,
dagteekent het gedichtje waarschijnlijk van dat jaar.
Reg. 2. In de Rotterdamsche uitgave : heeft geweest.
Het Grafschrift op ... Oldenbarnevelt dagteekent misschien van 1619. Boven aan
de bladzijde leest men het woord „Gedichten". Waarschijnlijk is het gedrukt in eenen
bundel , die „Verscheide Gedichten" heet (niet te verwarren met Verscheyde Nederduytsche Gedichten). Vgl. bl. 614.
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LOF-DICHT
TER EEREN VAN DEN GHELEERDEN HEER HEYNDRICK STORM ,

Raadt ende Adzocaet, Fiskaal der Admiraliteyt tot Amsterdam.

Hoe dat der trotser vorsten alderhooghste recht ,
Alleenelijck bestaat in d'uytkomst van t'gevecht
En inde reden niet , dat zal die vvel bemercken
Die maer met op-let leest Lucanus grootse vvercken ,
Die hy in svvaar Latijn , sijns moeders taal , beschreef,
5.
VVaar door dit doen den Leeck' tot noch onkundich bleef ,
En voorts ooc blyven soud' ; ten vvaar 't met goed opletten
Den Heere STORM in duytsch had vvillen oversetter,
Den Hemel , loof ick , heeft ons dees Poët vervveckt ,
10. VVant hy niet minder de gheleerden en verstreckt
Een trou uyt-legger van veel vvoorden dubbel-sinnich
Als d'ongheleerden en vertaelder heel aen-minnich;
Zulcks dat zy beyde vveer sijn schuldigh eenen kroon
Van danc te maecken hem voor sijn verdiende loon:
15.
T'schijnt dat Lucanus selfs begeert heeft in sijn sterven
Dat dese nae sijn doodt sijn Lauvverier soud' erven.

OVER AL 'THVYS.

Dit Lofdicht werd in 1620 gedrukt vóór „M. Annaevs Lvcanvs , van 't Borger

oorlogh der Romeynen .... overgeset in Nederlands rijm-dicht door D. Heyndrik Storm"
(Amst. 1620).
Reg. 12. en lees; een.

DRUKEAUT in 't Papiere Geldt
Aldus te verbeteren.

5.

10.

15.

Het kant-schrift by de h gesteldt ,
Van 't oude Leids Papiere Geldt ,
Is by den geen , die 't heeft gezet,
Verzuimt : Want hy niet heeft gelet,
Door al te grooteis vaerdigheit ,
Op 't speelwoordt , Dichters aerdigheit.
Doe Konink Phlips , dat 's recht gezeid.
Nu Konink , Fy, dat's slecht bescheit.
't Moet Keutel zijn. Want 's Koninks heelt
Veel meer als drek van hem verscheelt.
Broekhoven is zijn naem , niet waer,
En in den Broek, wat Hof is daer
Toch anders als het Keutels gat?
Daer meê hy op de Sleutels zat
Van 't vrome Leiden, van dien tijt
Dat hy 's Lants Vader door de nydt ,

Heeft helpen doemen , dat om reên,
Zijn Maats , en hem , bekent alleen.

De „Drukfaut" komt voor in de uitgaven van Vondel's Hekeldichten; de boven
afgedrukte tekst is overgenomen uit het tweede deel van J. V. Vondels Poëzy of
Verscheide Gedichten (in 4°; Franeker , 1682).
Vondel had bij zijn gedicht „Haec libertatis ergo. Pappiere geit. Geoffert op het
autaer der Hollantsche Vryheit" (na 1630) kantteekeningen ter verklaring gegeven.
Eene van deze (h) , bij den regel „'t Is noch het zelve dier , dat Flips greep by de
keel" , luidde: „Doen tyranniseerde Koning Philips, nu Koning Broelchoven".
Op dit „kantschrift" doelen bovenstaande dichtregelen. De initialen S. K., die onder
de meeste afdrukken te vinden zijn (o. a. in de Amersfoortsche uitgaven der Hekeldichten) wijzen Samuel Koster aan als den maker,

VIT

RE1NALD SCOTS

ONTDEKKING

VAN TOOVERIJ.

SONNET.
TOT DEN

LEZER.

Geleerdheid , Grijsheid werd ('k weet niet waarom) gelooft ,
Of die wel scherp alleen van alle ding kond' spreken :
Die Meesters weten 't al , en voort de rest zijn Leken ;
Reden , zij dragen geen vierkante muts op 't hoofd.
5. Beruchte Tooveraar , van Vrienden gansch berooft ,
Ik ben uw Vriend , ik wil uw boejen stukken breken,
Tot leed van Rechters , die'r onschuldig aan u wreken :
De kaak'lende gewoont' heeft reden lang verdooft ;
Waarom ? om dat het hier aan Rechtsgeleerde grijsheid
10. Schorten ? Neen : 't Schorten hier aan Rechtsgeleerde wijsheid.
Die slechs een oordeel sprak na 's volks gewoonte gek.
Ik leer de Rechter dit, gewoont' te treen met voeten ,
En met wat recht hij zal de Tooveraers ontmoeten ,
Daar toe plant ik hem noch twee oogen in den nek.
S. KOSTER..

Wanneer en waar dit „Sonnet" is gedrukt, weet ik niet. Boven aan de bladzijde
staat het woord „Vorscheide" en het cijfer (der bladzijde) 30. Het schijnt, dat dit
gedicht in denzeifden bundel thuis hoort , waarin het Grafschrift op Oldenbarnevelt
is opgenomen (zie bl. 611).

OP HET VERKIEZEN
van den Heer

JACOB VAN WASSENAER,
Heer van Opdam , Hensbroek , &c.
tot L.

Ammiraal van Holland, cfc.

Hollandts Andromeda , (nu Pallas zelfs wil letten
Aen uw' benaudheyd , en zet Parseus om t'ontzetten
Op Pegasus ,) gryp moet! bier is d' Opdammer heer,
Die met een Godlyk zwaard bewaren wil dyn eer,
5. Met alle vlyt te doen om 't Zeebeest te verdelgen ,
Dat altoos heeft getracht om Holland in te zwelgen.
Nu , brave V Vasser heer * ! de degen uit de schee.
Gelooft dat Holland noit de minste was ter zee.
-

-

* Wassenaer, nae 't gemeen gevoelen, komt van 't Duitsche
woort Wasserherr, oft Waterheer; dewyl dit geslacht, als
Burghgraven van Leiden, over een stuk des Ryns gebood.

S. KOSTER.

Jacob van Wassenaer , heer van Obdam en Zuidwijk , (in 1610 geboren) werd in
Sept. 1653 aangesteld tot luitenant-admiraal van Holland en West-Friesland. Bovenstaand gedicht dagteekent dus waarschijnlijk van laatstgenoemd jaar.

AEN IOHAN KOENERDING.

5.

Elck roept en roemt om 't seerst te sijn de beste Christ ,
Elck worde die door deugt. de schijn-deugt maeckt de twist ,
Die maer door laster soeckt sijn stuck te houden staende ,
't Is hem genoeg , als maer d'eenvoudige sijn gaende ,
En opgehitst , dat elck den anderen daer om haet ,
Dats Anteckristlijck. Wel , by wien de saeck soo staet ,
Behoeft de Roomse reys sig niet te onderwinden ,
Om d'Antekrist , die t'huys in 't hert wel is te vinden.
Omne solom forti patria est.

S. Coster.

Johan Koenerding , de „zoon van een vrijzinnig Remonstrantsch predikant , en zelf
alles behalve kerkelijk" (V. Vloten, Vondel II , 314) was rechter te Amsterdam. In
den strijd tusschen Westerbaen en Vondel over het Roomsch worden van laatstgenoemde , werd Koenerding gemengd door een gedicht „ Van d'uiterlijke Kerk" , dat
door Vondel in zijn album werd geschreven. Koenerding gaf die versregelen in 1658 uit,
met gedichten van Westerbaen zich zelven en anderen ertegen. Op dezen twist doelt
,

Coster waarschijnlijk in bovenstaand dichtje.

LIEDEKEN,
Op de w&e: Cornette Musicaal.

I.
Ay treurt met rouw , trouw Batavieren ;
Hy die u saecken recht wou stieren ,
Den Vader van u Stand ,
Die 't Heel u stichte ;
Den trouwsten Raadt van 't Land ,
Leyt jammerljck in 't zand
Vermoordt; en 't onverstand
Gaat here aan elcken kant,
Met leugens , noch verraet op-dichten.

II
Maar waar voor moest hy den Doodt smaken ?

Waar voor ? voor sijn geduyrich waken :
Voor 't schutten van 't geweld ,
Voor 's Lands Vryheden.
0 grooten Barneveld,
Gy , als een vromen Held ,
Sult eeuwig zijn getelt ,
Als Wit en Baak gestelt
Tot het Valcks nut , met die best deden.
Daar dit „Liedeken" door den onbekenden verzamelaar van Coster's Werken (zie Inleiding,
bl. XIII) is opgenomen, bestaat er eenige grond om het aan den Amsterdamschen
dokter toe te kennen. Zoowel de taal, als de aanhef en de onderteekening doen mij
evenwel vermoeden , dat het niet van Coster's hand is. Waarschijnlijk werd het in of
kort na 1619 gedicht.
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Lof hebt voor al , die Eedt en Trouwe
Tot 't Gemeen best oyt wilden houwe.
Lof Pronck van onsen Staat:
Lof Phoenix eenich :
Lof Nederlands cieraat ,
U lof ten Hemel gaat ,
Lof eeuwich voor u daad:
Gy zijt verlost van 't quaad :
Leeft Phoenix in u Lof alleenich.
-

IV.

Den Hemel sal met wreede plagen ,
U rechte saack noch wel uyt-dragen
Door 't vey getergt Geslacht,
Welck roemt op Wetten :
Want door d'onnoos'ler klacht
Sal werden Stra f f gebracht
Met schand-vlecks wolck onsacht ,
't G'laurierd' hooft trouwloos durfden smetten.
-

V.
En gy , en gy , 0 vroom Hollanders!
Mint gy te recht u trouw Voor standers:
Soo u sijn ong'lijck deert ;
Wert gy gedreven
Hem recht te sien ge-eert,
U ernstelijck dan keert ,
Dat gy sijn Lof vermeert,
En dat gy hem niet weert ,
Een Graf-plaats in u ziel te geven.
-

By my, die ick zy.

VOORREDE TOT

De Spelen
VAN

Gerbrand Adriaensz Bredero
Amsterdammer.
t'Amsterdam, Voor Cornelis Lodewijcksz. vander Plasse, Boeckverkooper
op den hoeck vande Beurs in d'Italiaansche Bybel. 1617.

Aen de E. E. Hooch- Achtbare , Wijse ende seer Voorsienige
Heeren , myne Heeren de

BORGEMEESTEREN
ende

RADEN
Der Wijdt-beroemder Coop-stadt

AMSTELREDAM,
Myn Heeren ,
De Poësie is by de doorluchtichste Volcken altyt in grooter achtbaerheydt , aensien ende waerdicheyt ghehouden. De Ghemeenten
hebben haer aenghebeden, de Oversten haer ge-eert , de Vorsten haer
geviert. De grootste van alles watter ter werelt leeft oft ghestorven
5. is , wiens ghelyck op aerden (uytgheseyt de Goddelycke , als hoogher
thuys behoorende grootheden) de Sonne niet gesien en heeft , Coning
Alexander niet konnende missen te mercken wat den Goddelycken
,

Deze voorrede is ook in andere uitgaven van Brederode's Spelen te vinden; o. a.
in de Rotterdamsche (1622) , uit welke de varianten zijn opgenomen.
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Homerus in hadde , soude liever sijn nacht-rusten als hem van onder
sijn oorkussen ontbeert hebben. Daerom hy oock wel ende danck10. baerlyck deed' , als hy desen sijnen Leytsman liet genieten aen de
winste waer af hy op sijn aenvoeren meester was gheworden , huysende de Boecken van Homerus in 't kofferken der Koninglycke welrieckentheden , 'twelck ryck van Goudt en Oostersch Gesteente ,
rycker van maeckxsel , voor't dierbaerste gehouden was van alle
15. dat men onder den Persiaenschen roof ende in't plonderen van Darius
kleynodien had gevonden. De selve groote Monarch heeft ooc selfs
int midden van so veel duysent werelts moeyelykheden in de Poësie
soo grootera vermaeck ghenomen , dat hy de wackere geesten sijnes
tyts met eerteeckenen ende milde belooningen tot het dichten aenporde,
20. betalende eenen Chcerilo voor yder goedt veers een goude Croon , maer
den selven in teghendeele voor yder quaet veers een kirinebackslach
gevende , om door sulcken schandael syn verstant te beter op te wecken,
ende tot na-yveringe van Homerus te bewegen. Een saecke , die , sose
nu int gebruyck waer , misschien te wege brengen soude , dat men
25. min quade , ende meer goede Poëten soude vinden. Virgilius doen
hy voor den Keyser Augusto ende syn Suster Octavia ghelesen hadde
de veerssen by hem ghedicht over den doot van haren soon Martellus,
is van de Moeder , die door de beweeghlijckheyt des gedichts weenende geworden was , met menichte van Goudt onghetelt begifticht
30. gheworden. Meer bewijs van der Ouden miltdadicheydt aen de Poëten
ghebruyckt voort te brenghen , soude veel te lang ende misschien
oock te verdrietelyc vallen. Maer op dat het niet en schyne, dat de
liefd' en gunst tot de Poësie met de selve Oude geheel verstorven
zy , de hoochloflijcke Republyck van Venetien heeft noch by onse
35. Vaders tijden den soetvloeyenden Poët Sannazario voor dese ses
navolgende Latijnsche veerskens by hem tot lof der selver Stadt
gemaeckt met so veel hondert goude Croonen beschoncken :

40.

Viderat Adriacis Venetam Neptunus in undis
Stare urbem , et toto povere jura mari.
Nunc mihi Tarpejas quantumvis luppiter artes
Objice, et illa tui mænia Martis, ait.
Si Pelago T ybrim prce f ers , urbem aspice utramque ,
Illava Homines dices , hant posuisse Deos.

8. II sijn nacht- ruste.
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Ende nu heel onlancx heeft Mons de Bassompiere Capiteyn van
de
guarde des tegenwoordigen Konincx van Vranckryck den Toneel45.
speelder Vauderó dertich duysent guldens, ofte de waerdye van dien ,
aen kleedenen durven vereeren.
Alle dese ende ontallycke andere weldaden, mildicheden ende goede
jonste , ghelyck sy tot allen tyden de levendichste ende verstandichste
50. gheesten als een spoor ende prickel gheweest zyn om hun in dese
Goddelycke kunste der Poë8ie te oeffenen : Alsoo en waer het aen
d'ander zyde gheen wonder, dat door sommigher ondanckbaerheydt ende
onwetentheydt , vele daer van afgheschrickt wierden , ende gedwongen
haer pondt gelyck als in de aerde te begraven , 'ten ware dan dat de
55. lust ende yver die sy hebben om haere Tydt-genooten ende Na-komers
na vermogen te dienen , meer by haer vermocht ten goede , als de twee
voorgenoemde bitterste vyandinnen van alle goede kunsten vermoghen
ten quade. 'Ten is nu (Godt betert) sommige nydige Ba-Bokken niet
ghenoech , dat de Poëten , die voortyts tot last waren, huydensdaegs
60. tot verlichtinge van de Staet zyn : sy beloonense noch daer en boven,
in plaets van eer en ryckdom , met laster en achterklap. Dit wedervaert (leyder !) in dese uwe Stadt , Myn Heeren , onder andere den
Dicht-schrijver van de Spelen , die ic uwe E. E. uyt zynen naeen tegenwoordelyc opoffere , ende my oock selver. Het is immers de waerheyt,
65. dat van den tweeden Iulij 1615. af, tot April 1616. toe , 'twelck
minder is als thien achter een volgende maenden , het Oude-mannen
Goodshuys door den vlijt ende neersticheyt van ons Tween , over de
twee duysent guldens , boven alle onkosten , ghenoten heeft , behalven
dat de Camer noch soo aen kleeren als ander behoefticheden daerby
70. grootelicx is verrijckt. Ende dat inde drye iaren tydts oft daer ontrent
die Breroo by de Camer geweest is , het voorsz Gods-huys meer
inkomst gehad beeft, als in alle de voorgaende iaren dat voor 'tselve
by de Camer gespeelt is geweest. Op dat ick nu verswyghe den
grooten aenwas van soo veel kunst-lievende ende verstandt-rijcke
75. gheesten , die haer middeler tijdt tot de Camer begheven hebben , ende
'ten waer door dit tegenwoordige misverstandt noch begeven souden,
niet alleen van hier binnen , maer oock uyt verscheyden andere Hollandtsche Steden. Ia de geleertste ende treffelyckste persoonen vant
Lant en souden sich , sonder dat , onder voorghenomener Academie
46. I den Toneelpeelder.
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80. niet schamen , maer dien met de aenschryvinge harer namen ende
met hare loflycke wercken komen vereeren : ende soo daer plaets
beschickt mocht worden die groot ghenoech waer om het volck te
stuwen , men soude met hulp vande Camer machtich wesen een heel
Godshuys volkomen te voeden. Maer wat ist ? Wy, voor ons deel, worden
85. beyde bejegent gelyc een yeg'lyck weet. Andere worden door onse
quade belooning gedreycht : ende de voorschreven twee bitterste vyandinnen van alle kunsten , maer sonderlingh de laetste , ick meen de
afgunstighe onwetenheyt , gelyckse altijt getracht hebben de kunstrycke
menschen , waer onder met goeden rechte ghetelt behoort te worden,
90. ende van alle verstandighe luyden oock geacht wort onsen Garbrandt Adriaensz. Bredero , in kleen-achtinge te brengen , door hare
wercken ofte te verachten , ofte soo veel in haer is te verdelgen , doen
noch also , ende pooghen de vermakelycke Poësie by de Hollanderen,
die door taels ryckdom , kortheyt en cieraet , al wat bedencklijck is,
95. konnen uytspreken , leelijck te maken. Brenghen oock by eenige so
veel te wege , dat sy harer begeerte ghenoechsaem machtich worden ,
ende den Lief-hebbers lichtelijck den moet souden doen vallen , 'ten
waer dese haer vastelijck daer op verlieten , dat sy het by de rechte
oordeelaers daer toe nimmermeer sullen brenghen , voornemelijck niet
100. by uwe E. E. Myn Heeren , die liever , in dese geluckighe ende
vruchtbare tijt van Poëten , de Poësie sult hanthaven , ende niet van
een hoope Moolicken, die haer t'onrecht Rederijckers noemen , laten
onderdrucken. Met welcke goede hope ick my selven vertroostende,
dese mijne aensprake wil eyndighen , ende uwe E. E. vriendelijck
105. ghebeden hebben dit werck in uwe bescherminge met alsulcken hart
aen te nemen, als het uwe E. E. wort aengeboden van my
uwer E. E. toegedane Dienaer

Samvel Coster.

92. II wercken hem te verachten.
93. I Hollandederen.
105. II alsulcken hert.

BIJLAGE.
Brieven van en aan S. COSTER.

Bri even van S. COSTER en N. FONTANUS.

A. Nicolao Fontano, Medico. S. P.
Mi Fontane, perspecta est mihi prae caeteris industria , et indefessa laborum
tuorum assiduitas , qua parentum tuorum virorum scientia illustrium vestigiis
inhaerere conaris , maxime in rebus arduis , et a vulgari sensu remotis : Praetermittere ergo nequivi tuae gravi occupationi aliquod solamen , et subsidium praestare , quo tuus animus tot , tantisque aegrorum curis submissus aliqua recreatione , et lepóre resurgeret.
1. Exemplum. Inter nonnulla uno aut altero exemplo enarrrato desinam.
Mulier aetate grandaeva eb debilitatis pervenerat , ut vix tactum sustineret ,
adeb , ut tactu levissimo ipsa membra frangerentur.
2. Exemplum. Alterum verb inauditum de viro adhuc superstite , cujus Thoraci
lethale vulnus inflictum , ita ut pars aliqua pulmonis propenderet , quae accreta
vulneri ipsum vulnus supplebat : quae pars propendens abscissa , erat pondere trium
Vnciarum; nec quicquam simile usquam locorum visum, vel auditum.
Quarum rerum mihi rationes si deprompseris , . aequalis Apollini, au t Aesculapio aestimaberis. Vale. Amsteld. Ianuarii 1639.
Tuus S. COSTERUS.

B.

Excellentissimo Viro ,
Dom. Doct. Samveli Costero , Medico Expertissimo. S. P.
Qvam Laudem , quem honorem tibi debeam , Clarissime Domine Doctor , et amice
Costere , res ipsa loquitur , quae meis verbis non indiget. Rarissima illa et fer
monstrosa omnem captum exuperantia nuper litteris tuis ad me perlata maximo
mihi oblectamento , et observationibus meis summo decori sunt futura : plura hujus
modi exoptarem ad Medicae artis majestatem plus augendam.
Sed confido plura id genus alia triginta annorum spatio inter tot aegrotos , et
morborum species animadversa , et notata in lucem proditura. Nec enim a quovis
alio Medico talia ausim sperare , et promittere , quam de tua praestantia.
Nemo , ut arbitror , tanta medicinae praxios mole fuit gravatus et pressus : nemo
etiam, ut autumo , tam diversos sibi in medica praxi casus obvios habuit , quam Tua
Dominatie , ergo hdc spe incensus non dubito , quin plura etiam alia tuarum observationum nobiscum communicaturus sis ; quae ad artis medicae illustrationem
plurimum queant conducere.
Ad ossa vetulae fragilia quod attinet . puto siccitatem in causa esse et consumptionem : quia ossa , si glutine suo , et adipe medulloso priventur, ut videre est in ossibus calcinatie facillime franguntur ; ita etiam loquitur Propheta Regius David: ossa

mea sicut cremium aruerunt.
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Ad secundum. Non ita miru m , ut praescriptum : simile enim etiam fit dum pulmones adnascuntur pleurae beneficio balsami naturalis , natura enim unitatem quaerit.
Haec brevissirne tibi clarissime Dom. Doctor responsa sunto; toram de his latius,
si minus apte tuae Dom. responderim censurae tuae me submitto. Vale pancratice.
Tuus ad omnia collega NIC. FON.
C.

S. Costeri Responsvm.
Mi Fontane. Multa monstrosa et inaudita Medicis in dies occurrere certum est;
sed eorum quae tu tractas inopina , et praeter communem medicorum et Philosophorum mentem videri fateor : quapropter mi amice,

Quoque gradu graderis , tu gradfare precor.
Quid maj on admirationi esse poterit , quam videre quod una mecum vidisti in
milite isto hast laeso in ipsa cerebri substantia , qui cicatrice obducto vulnere , et
extractis , quam plurimis ossium fragmentis, septem et ultra septimanas sanus aliis
inserviebat aegris. In octava vero convulsivus cum moriebatur , causam subitaneae
mortis intueor , urram cerebri partem corruptam , putridam 7 visu admirandam, immo
consumptam et in putredinem conversam vidi.
Denique prae oculis habere Infantem cerebro carentem ? Quidve obstupendum
magis, quam aspicere juvenem cui erat excrescentia ex osse coxigis , vesicae instar
plena aqua limpidissima , quae per spinalem medullam , etiam ipsam cranii substantiam suppleverat ?
Quid humano captui inconvenientius , puerum videre sine pulmone , cujus loco
erat vesicula plena flatu , uti vidisti in orphanorum domo ?
Quid miraculosius ? quam id , quod mihi evenit de quadam muliere , quae gutture suo os deglutierat , cujus tonsillae adeo intumescebant , ut de vita periclitaretur; haec extremis exposita , et omni medicorum auxilio destituta , sese Deo
commisit : sed natura sibi consulens simili defectui praevenit ; adeo ut praeter spem
os ex faucibus per intimas ad exteras partes extruserit.
Haec exemplorum loco tibi sunto. Sed quid respondebis Hippocrati , qui 50 aph.
sect. VI. ita loquitur : Quibuscunque praeciditur cerebrum , his necesse febrem et
bilis vomitum supervenire. Et aph. 59. sect. VII. Quibus cerebrum aliqua ex
causa concussum fuerit, necesse esse statim mutos fieri, cum horum neutrum huic
contigerit ?
Longior tibi narratione forem ni in prima mea epistola aliqua admiranda tibi
conscripsissem , quibus contentus Vale , mei recordare, petitioni Responde.
Tuus S COSTERUS.
D.

Eximio Viro
Dom. Doctori S. Costero, S. P.
Antiquissimus Vates , libro de vulneribus capitis (cujus monumenta eruditissimus Fallopius , et Vidus Vidius Florentinus satis doste interpretati sunt) nullum
capitis vulnus leviter contemni debere , apertissimis verbis 'contestatus est.
Nam multoties accidit , ut si percussum caput fuerit fuste , vel baculo, leviter,
net lethale ipsum vulnus, immo non periculosum videatur: cum tamen tractu temporis,
commoto ab extern causa cerebro in interná parte, et veuula aliquo urodo dis40

626
rupta, sanguinis
sangUInIS guttulae
guttulae,, aut
autputrefacti
putrefaotiichores
iohoresininipsius
ipsiuscerebri
oerebrisinu
sinu,, ininpiam
piam
rupta,
matrem
lethale reddant.
reddant. Vt
, qui
matrem multoties
multoties confluentes
confiuentes lethale
Yt videre
videre licuit
liouitinintuo
tuoaegro
aegro,
qui
tanto tempore
tempore nullo vexabatur
vexabatur Symptomate
Symptom ate , neque
neque convulsione
oonvulsione,, neque
neque bilis
bills vomitu,
tanto
nervosum ventriculi,
ventriculi, turn
tum ob
quae fere
fere semper subsequi
subsequi solent
solent,, cum
oum propter
propter os nervorum
quae
mirum quern
quem cum
oum cerebro
oerebro habet
habetconsensum
oonsensum ob sextum par
par nervorum,
nervorum, quod
quod asserit
asserit
mirum
, etetcerebrum
ventriculo
lib. 3. de locis
locis cap.
cap. 7. his
his verbis
verbis Ventriculus
Ventriculuscerebro
cerebro,
cerebrum
ventriculo
Galenus lib.
illico suas aaffectiones
communicant.
illico
ffectiones communicant.
Quae omnia
omnia,, licet
lioet aIt me penitius
penitius examinata
examinata,, tamen
tamencausam
oausamhaudquaquam
haudquaquam intuintuQuae
eor
, incomprehensibile
eor:: quandoquidem
quandoquidem in his
his aliquid
aliquid divinum
divinum adest
adest,
incomprehensibile,, etetquod
quodsensus
sensus
nostros fallere possit
possit:: Quod
Quod Hippocrates
Hippoorates forsan
forsan Bolus
solus experimento
experimento cognovit.
cognovit. Quare
Quare
nostros
hanc meam
rationem, quae
quae talie
talis est
est::
hane
meam accipe
accipe rationem,
Licet enim
enim res
res ipsae,
ipsae. non
non semper eodem
eo.dem modo
modo eveniant
eveniant,, ut ex figura
figura HippoHippoLicet
craticae dictionis
diotionis colligitur
oolligitur,, raro
raro tamen
tamen aliter
aliteraccidere
aooidere,, ut non
non minus
minus doctè,
doote, quam
quam
craticae
Galenus affirmat
affirmat pro
pro tutelá
tutela Hippocratis
Hippocratis lib.
lib. 6. aph. com
com.. 58.
58. Nam
Nam ea
ea quae
quae
late Galenus
latè
sunt,, pro
pro perpetuis
perpetuis habentur
habentur in
inMedicina.
Medioina.Barb
Raroautem
autemcontingentia
contingentiaproprofrequentia sant
blematum Medicorum
Medicorum veritatem
teste Galeno
Galeno 2. aph. 43. Neque
Neque enim
enim ex
ex
blematum
veritatem non
non tollunt, teste
aut bis homo
homo vidit
vidit;; debet pronuntiata
pronuntiata conficere
oonfioere medica.
medioa. Idem lib.
lis, quae
quae semel
semel,, aut
iis,
faetus formatione
formatione cap.
oap. 2.
2.
de faetus
eaquae
quaenarras
narras de
depuero
puerosine
sine
Quare ea inter
inter monstrosa
monstrosa reponenda
Quare
reponenda judico,
judico, sio
sic et ea
1629 14.
oerebro, quem
quem nostris
nostris vidimus
vidimus oculis
oculis anno 1629
14. Decem.
Deoem. et se
se vidisse
vidisse glorigloricerebro,
ille anatomicus
anatomicus:: Scenkius
Scenkius lib.
lib. 1.
observationum. Et
EtErudiErudii . observationum.
atur Ca1jJus
Carpus insignis i11ø
tissimus
Valleriola lib.
lib. 4 obs. 10.
tissimus Yalleriola
Infante cum
cum excrescentiá
exoresoentia circa
oiroa os coxigis
ooxigis,, nihil babeo,
habeo, quia
quia sicuti
siouti tuus
tuus erat
erat
De Infante
sine cerebro
cerebro cum
cum spinali
spinali medulla
medulla,, sic
siomeus
meusloco
1000
cerebri,
spinalismedullae
medullae,,
sine
cerebri
, etetspinalis
limpidissimam habebat.
habebat.
aquam limpidissimam
Quod
puerum sine
sine pulmone
pulmone,
doctissimusDominus
DominusProfessor
ProfessorRegius
Regius Plempius,
Plempius,
Quod ad puerum
, doctissimus
profert.
rationes excellentissimas profert.
ad exteras
De
muliere quae
quaeossiculum
ossioulum deglutiverat
deglutiverat,, quod
quod natura ad
exteras extruserat
extruserat
De muliere
parens et magistra.
partes:
magnum naturae
naturae beneficium
dioo,, quae
quae unioa
magistra.
partes : magnum
unica parens
beneficium dito
accidunt in
in arte, sicut
7. Collegit
Collegit cap.
cap. 2.
2. monstra acoidunt
sicut
Quare
loq uor cum
cum Averrhoe
A verrhoe 7.
Quare loquor
etiam
anima mea.
mea.
etiam in natura. Vale anima
FONTANIIS.
Tuus
Tuus NIC.
Nic. FONTANus.

(Bovenstaande brieven
vinden in
in een
zeldzaam boekje
boekje in 12
1200 ,, getiteld
getiteld::
een zeldzaam
brieven zijn
zijn te
te vinden
Fontano,, Ioh.
loh.
Responsionvm
Curationvm Medioinalivm
Autore Nicolao
Nicolao Fontano
Responsionvm et
et Curationvm
MedicinalivmLiber
Liber Ynvs.
Vnvs. Autore
Fillo,
Medico Amstelodamensi.
lanssonii,, Anno
Anno M.
M. DC.
DC.
Filio , Medico
Amstelodamensi. Amstelodami,
Amstelodami ,Typis
Typis loannis
Ioannis Ianssonii
XXXIX,
fol. 10-16).
XXXIX, fol.

AANTEEKENINGEN EN VERBETERINGEN.

Teeuwis de Boer.
Rossing vermeldt in zijne nog onuitgegeven studie over Samuel Coster , dat „de
oudste uitgave van deze klucht dagteekent van 1612." In zijne Letterkunde (3e druk,
III , 105) neemt Jonckbloet dit over. Ik geloof, dat Rëssing's mededeeling op een
misverstand berust (vgl. Van der Plasse's woord „Tot den Leser" , blz. 7 dezer uitgave).
Blz. 3, regel 12 van boven in die. Drukfout ; lees : die in.
„ 4 , reg. 15 v. b. Mit rout. Drukfout ; lees : Mi rout.
„ 6. Het Sonnet is van Tymen Kornelisz Houthaeck.
„ 8. Reghel. Vgl. Tijsken van der Schilden vs. 68-73 (blz. 497).
Reg. 83. De beteekenis is : „Au, au ! (ik moet mij houden , of ik mij bezeerd had,
zij is zoo'n onnoozel schaap)".
„ 163. ontwerveleje. Lees met de varianten : ontwervele je.
„ 188. Hennetaster — zeurpot , vervelende kerel. (Het woord komt o. a. nog voor in
Jan Vos' Oene en C. Biestkens' Claas Kloet, IIIe deel).
„ 231. Modde van gompe. Modde is slet , smerig vrouwspersoon. Modde van gompe:
vuile slet. Vergel. Brederoo's lied „Van Gierighe Gerrit en Modde van
Gompen.'' (Boertigh Liedtboeck, blz. 16 ; overgedrukt in Moltzer's Studiën
en Schetsen van Nederl. Letterk., blz. 146).
„ 275. soe toe mit — zoo temet.
278. zmihir (varianten : suuk seer ; zou). Waarschijnlijk te lezen: zwinir of zwiner
77
— zwijnenhoeder (Kil. swijner).
283. schruer -- kleermaker. Ko fkeerl -- koopman.
285. eyn sinnelijck te verbeteren in eynsinnelijck (aanzienlijk).
288. mir meyt. Te verbeteren in mer neyt (maar neen 't).
290. ordonnant. Lees met de variant : adamant.
/7
„ 315. Bedorven plaats. Beste lezing in II.
333. een wenschen — een weinigje.
341. de vult — volop.
)1
363.
Lijsjen waar is Jan
een sukkel. Zoo ook in Abrah. de Koning's Spel van
77
Sinne 1616 (II , 1) : „ ... de jonghes lopen my niet na , as se Lijsien
waer is Jan doen."
37
6.
die
so. Lees met de variant : dier so.
77
„ 377. proveretgen. Drukfout; lees : poveretgen.
396. uyt vom etwas. Lees met II: uyt om etwas. (Deze variant is bij het afdrukken
„
„

„

„

„

-

uitgevallen).
40*
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Reg. 411. Kats hoer. Harrebomée geeft in zijne Nederl. Spreekwoorden op : Het is er

„
„
77
77

„
„

77

77
7/
„
77

77
77

77

7)

„
7/
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„

„

77

„
71
„
71
„

„

Katshoer (I, 312á). Eene verklaring wordt niet gegeven. De beteekenis
moet zijn : Er wordt vinnig gekeven.
453. We blij fst. Drukfout; lees : Wo blij fst.
456. dat het hem hem. Drukfout ; lees : dat het hem.
465. guudt voor guwt , evenals in 464 stuudt voor stuwt. Gruwen is staren.
489. Daer haes, Waarschijnlijk te lezen : Daer baes.
505. Fobert, ja je bent me ien vrient. Deze woorden schijnen tot een der honden
gericht te zijn.
549. vaen — zekere biermaat. De bierhuizen hingen dikwijls een houten vlagje
of vaantje uit.
631. met vier blaetgiens nemen uyt de nest. Uyt de nest nemen — beetnemen (zie
b. v. Hooft's Warenar , ed. Leendertz II , 275) ; met vier blaetgiens —
met eerre kleinigheid ? Misschien is blaetgien het verkleinwoord van blaet
— bluf, grootspraak.
696. mert. Misschien het Fransche mende? Anders te verbeteren in mest.
731 hoe kenje je toch soo houwen. Lees (rijmshalve) met V : hoe kenje toch soo hoven.
761. Ick sey. Lees met II: Ice segh.
785. De beteekenis is : Nochtans zou hij mij willen snijden en afzetten , zooveel
hij maar kon.
813. Zent her. Lees met de variant : Zint her — zijn het hun, hebben zij.
819 en 820. Bedorven plaats. Met II zal 819 wel moeten luiden : doe 'k lest
met die goel ijcke broek peep. Misschien kan de uitdrukking „met iemand
pijpen" hetzelfde beteekenen als „iemand een pijp draaien", iemand een
pots spelen (Vgl. Tijsken v. d. Schilden , reg. 623). De laatste helft van
reg. 820 kan ook volgens II verbeterd worden.
830. van Delft te Leyen krijghen beteekent: straf oploopen. Verg. Claas Kloet
(IIIe deel, laatste bladz.) : „Daar (d. i. naar den schout) moetje heen ,
om wat te krijgen van Delft tot Leyen."
840. ien dubbelde Lijsbet. Een muntstuk.
864. quis eloquencij mee. Lees : quis eloquencior me.
874. toef , toef , bello. Woorden tot zijnen hond gericht.
875. notatum. Lees met de var. : notatu. — in de mergene. Lees : in margine.
876. subilissima. Waarschijnlijk te lezen : subtilissima.
877 en 878. Lees met de var.:
Selver sellen vatten kennen , kloeck by gort , ja me deus amat ,
Netesse est, dat ick dien bloet iens beschaam wat.
882. Zie de var. De plaats is niet duidelijk.
885; 888; 891. Zie de varianten.
898. In de variant staat : brief. Drukfout ; lees : briet.
915. fort — scheet.
934. Die oock wel weten waer Oost leyt — die ook wel verstand van de zaken hebben.
957. Seck — zeg ik (uitroep). Evenals sick. (Het Moortje, ed. Oudemans, reg. 665).
981. Lees met de var.:

Hebbense half soo veel harts , so hebbense.
989, Lees met V

629
En met huer as 't gedaen lijckt , wort 't eerst.
Reg. 1009. Te verbeteren volgens II.
1022. reyt. Te verbeteren, volgens de var., in rept , of anders in regt (van regten,
72
procedeeren)
1023. Pandatat. Lees met de var. Pandecta. - tabulorum. Lees met de var.
1)
tabularum (rijmwoord op waerom).
„ 1024. moment. Lees met de var. momenti. Dus ook in
1025. visemetent met de var. te veranderen in visemetenti.
19
1030. war les. Te verbeteren in warnes.
71
1033. Habet. Lees met V : Nabeo.
1037. schuylhoecken. Lees met de var. stbuithoeticjen.
„ 1076. perdiel - bordeel.
„ 1134. Te verbeteren volgens de var.:
Onse Keesien ken ooc wel lezen, had ick sien (d.i. Bartelt's) boecicen maer wat te lien.
1141: De beteekenis is: Om van dezelfde gelegenheid te profiteeren.
1181. Krijdt Ben. Een korf of mand was het kenteeken van den bedelaar. Zoo
in Abr. de Koning's Spel van Sinne (1616) : „En rijcke Coopluy meed ....
die .... bedelen met de mandt (I , 1). In Claas Kloet (III , laatste bladz.
„Ick set mit ien mangt om broot gaan."
1192. Huyssitten vaer, hier comt noch ien paer. Een bekend rijmpje. (Zie den
/7
Rij cke-man , reg. 771).
1219. Lees met V: datje mijn.
71
r 1316. ghesoen - gezoden.
„ 1319. wit - vreugde , vreugdbetooning.
1360. De „heyligen" , hier bedoeld , zijn de vaten.
1361. de Koster bouter duyven op solder - de waard heeft meisjes bij zich aan
7/
huis. (Zie b. v. Van Vloten , Kluchtspel III , 308).
1369. 'k Las iens in ien Almanach „ Weeldigh man songder wij//'". Een referein
77
van Anna Bijns.
1374. Lees met de variant: datser.
1383. De beteekenis is : Zou hij mij (als gevangene) wel in de stad kunnen houden?
1398. Sus Keesjen. Deze woorden dienen waarschijnlijk weg te vallen (zie Var. II);
anders zijn zij gericht tot een der getuigen.
1399. Een , twee, drie treetgens in een saciertgen , 't vierde op de cant. Het woord
saciertgen zal sauskommetje (saucil re-tje) beteekenen. Er wordt dan bedoeld: vier zeer kleine stapjes. Vergel. Willem Leevend II , 122 „En
hij schikt zich ook niet op als de Meisjes, drie treedjes op een tafelbord."
„ 1400. Constius. Lees met II : conscius.
,, 1405. ordsis. Lees met de var. : adsis.
» 1430. sy. Versta : syn.
,, 1447. haelt. Drukfout ; lees : hael.
1452. woonders - schuldeischers , maners.
77
1465. De komma achter dezen regel moet wegvallen.
17
„ 1503. Teeuwissen . Drukfout ; lees : Teeuwis sen.
„ 1524. geefje me. Lees met V: gee fje em.
1525. Comweer. Lees met de var. : Compeer.
77
„

,,

„

„

„

„

„

„

„
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Reg. 1534. Desse Keerels seijnt eylingh heym doet was mit fessen is to slichten. Verbeter : do etwas mit fressen.
„ 1587. De komma achter dezen regel moet wegvallen.
„ 1627. van voor. Lees met de variant : tot voor.
„ 1667. 'k selme. Lees met de var. : 'k seitme.
1689. Het hier bedoelde liedje luidt :
71
„De Vastelavent die comt au , ho , man , ho !
Geeft ons een pannekoeck uyt de pan ,
Soo mijnheer , alsoo , hey soo mijnheer , alsoo.
Geeft ons een stuck dat rustich is , ho , man, ho !
Al om een hertje dat lustich is ,
Soo mijnheer , alsoo , heysoo , myn Heer , alsoo , enz."
(Het bovenstaande komt voor in Baron's Klucht van Lichthart en Aersgat sonder sorgh, 1653. Zie Van Vloten , Kluchtspel III , 6).
1698. muerien. Lees met de var. neuryen.
„ 1740. guide. Voor hulde.
1766. De Latijnsche woorden Injuria ulciscenda obliuione fecit zijn niet duidelijk.
)7
Desnoods zou men ze aldus kunnen vertalen : De beleediging (of het on,,

recht) heeft (dingen) voortgebracht , die door vergetelheid gewroken worden(?!)

Ithys.
Blz.
79. Iihys. Drukfout ; lees : Ithys.
Reg. 42. hoetjes - kransjes.
142. warmer laken. Lees met II: Watmer laken ( grof soort laken).
71
„ 157. haan - hadden.
179. van mijn. Lees met I van min.
t)
221. Diens lijckheyt trouw. -- Vertrouw op de gelijkheid van die.
„
„
323. De groote blixem -- Jupiter.
371. schout - schuwt.
„
550. vereelden . -- bederven,verachtelijk worden? Evenzoo 960. Zie ook blz. 606,reg. 29.
„ 617. Biscon de Rivier. De var. heeft: Traco. Misschien zweefde Coster de Trauos (T ravus)voor den geest,eene rivier in Thraci8, die uitmondt in het Bistonische meer.
629.
onheeselijck
-- gruwelijk , vreeselijk.
71
Pandion , de vader van Progne en Philomela.
Panidon
669.
77
„
899. 't niet mach wel hebben. III heeft : 't niet wel mach hebben. Lees : 't niet
?)

wel mach wel hebben.
vry - bevrije.
van aert 't en. Lees : van aert , 't en.
wat zal ick maken las ! Plaats achter maken eene komma.
wrack (om te straffen). Eigenlijk : vrekkig; het tegenovergestelde van mild;
vandaar loom , traag.
7» 1298. en. Versta : een.
„

977.
„ 1113.
„ 1 211.
„ 1287.

„
•

1327 en 1328. Versta : De wraak , die mij het naast aan 't hart ligt , weegt in mijn
gemoed méér dan de lijdzaamheid , die (eigenlijk) het zwaarst wegen moest.
1341. Maer veracht, noch deel. Te lezen : Maer verwacht noch deel (?).

631
Reg. 1389. swarte Godt --- Pluto.
1390. de blicxem - Jupiter,
1)
1445. achterdocht - nadenken; bezorgdheid voor de toekomst.
77
77

1459. Zy staet. Versta: Zyn staet.

„

1488. Lees met I: Daer sy ons loos me komen by.

7)
1)
„

-1548. Die. Versta : Welke ziel.
1692. nae -- hiernamaals.
1756. Klaarblijkelijk is het Coster's bedoeling, dat Progne en Philomela hier door
Tereus worden gedood. Vgl. 1770.

1829. ghezich. Drukfout ; lees : ghezicht.

„

R ijcke-man.
„ 114.
189.
247.
„ 322.
„

„

„

„

Zie over de Loterijen ten behoeve van het Oude-mannen- en -vrouwengasthuis o. a. Wagenaar , Amsterdam, II (fol. uitgave van 1765), blz. 302b.
Wt zuyv're Liefd dan. Plaats achter Liefd eene komma.
Rijcke w. Versta : Rijcke wreck.
gin'ken -- spottend grimlachen.
waerhz., dat in I telkens voorkomt in plaats van waerheyt (zooals in II),

schijnt waerheytszin te moeten beteekenen.
429. sy overdaet. Versta met II : syn overdaet. Vgl. 455 (van my staet) , 523 (my
onderrecht) enz.
553. spaer 'ghen. Drukfout; lees : spaer'ghen.

„ 568. Mosscheljaet -- muskus.
596. Se. Lees Sie of (met II) Siet.
633. 'Kond. Lees Kond'.
„ 707. kinetjen - kinnetje , achtste deel van een vat.
„ 771. Vergel. Teeuwis, 1192.
822. Wt Kyderste van daen - Van de ganzenmarkt.
17
934. Plaats achter gaen eene komma.
7!
„ 1050. stack. Drukfout ; lees : stuck.
„ 1117. slemken. Lees met II : slempen.
„

„

„ 1167. Lees : Juyst so rechtvaerdich enz.
„ 1251. verpiersters. Lees met II : verspiesters.

„ 1275. pachtich - onbeschaamd , indringend ? Zie ook Polyxena 1342.
„ 1470. Lees: Ach! Ach! hoe bang is mij.
„
„
„
„

1496. Lees met II nerghens.
1504. à fe. Waarschijnlijk wordt bedoeld : ave.
1505. Iura adios. Misschien is de bedoeling : Juro ad deos.
1516. Lees : de terra medicum.

„ 1534. Misschien is de bedoeling: At quid perdisco haec.
„ 1538. Lees : Mundus vult decipi.
„ 1570. Colicompas - koliek.

„ 1587. zin. Lees: zien.
„ 1590. je my. Lees : jemy,

632

De Clucht van Meyster Berendt.
De taal van deze „Klucht" is hier en daar totaal bedorven.

Reg. 12. wem -- als een.
17. kinckt. Lees : kickt.
77
„

„

21. Wo ledt — wat mankeert.
27. Hase toppen — Scheldnaam , dien de Moffen aan de Nederlanders gaven
(Vgl. den Vermakelijken Avanturier, 5e druk, 1722. II 293).
34. bruueck — broek.
46. letten — lijken , gelijken.
62. uurdt — plaats.
63. henie. Lees : hent (of hente).
80. dec. Lees : det (of dat).
90. onk. Lees : ond.
,

77
„

„

„

„

7!

upper heusen — bovenbroek.
stuup — vertrek, kamertje.
146. prachters — bedelaars.

„ 107.
„ 108.
„

Iphigenia.
Blz. 218. Uit den en druk van Jonckbloet's Geschiedenis der Nederl. Letterk. (III
2: 9 noot) blijkt , dat op de kaart , die eene uitnoodiging bevat tot het
bijwonen van de Iphigenia , „geen jaartal wordt gevonden." Waarschijnlijk is die kaart van 1621. Al geeft Jonckbloet toe , dat de Iphigenia
misschien in 1617 werd geschreven , hij acht het niet waarschijnlijk , dat
het stuk toen reeds werd gedrukt : „of zooal gedrukt , dan toch wegens
de bijomstandigheden niet uitgegeven." Tegen de onderstelling , dat de
oudste druk niet van 1617 is , valt , dunkt mij , wel het een en ander
in te brengen. Uit eerre vergelijking van reg. 161--200 van Niemant
Ghenoemt Niemant Gheblameert met reg. 912-951 van de verschillende
uitgaven der Iphigenia , blijkt duidelijk , dat de eerste druk van dit
treurspel ouder is dan het genoemde gelegenheidsstuk. Verder zijn alle
4° uitgaven van Coster's drama's , die tijdens het bestaan der Academie
het licht zagen , voorzien van het wapen van Coster en dat der Academie,
of van Mn dezer twee , terwijl de oudste druk van de Iphigenia (evenals
de Tijsken van 1613 en 1615 , de Ithys van 1615 en de Rijcke-man van
1615) een ander vignet op het titelblad heeft. Vermoedelijk is dus de
Iphigenia nog vóór de opening der Academie in 't licht verschenen.
Indien het hekelspel nog in 1617 op de Academie werd vertoond , gaf
het zeker aanleiding tot de klachten der predikanten (den 30en Nov.
►

,

633
1617 !) over „eenighe spelen van Commedien ..., die niet en connen profytelijck of stichtelijck zijn."
Blz. 226. Reg. 10 v. o. vaers ken. Drukfout ; lees : vaersken.
Reg. 33. prachten — hoogmoedigen.
„ 533. nauw ghezet — bekrompen.
603-605. Arme lieden studeerden meermalen in de theologie , op kosten eener
„
gemeente of van particulieren. Ds. Cloppenburgh b. v. had gestudeerd op
kosten van de stad Amsterdam. Vondel noemt hem : „Stadsbeed'laar, die,
nu opgewassen , Zijn voedsterheeren wil verbassen."
„ 902 Zie de vorige aanteekening.
993. begaep. Lees : begaept.
,,
1001. wercken schijn. Lees met de var. : werck een schijn (blijk).
71
1013. klabbeck — valsche diamant.
I)
1027. warrar — onruststoker , ontevredene.
1)
1059, Variant: Testorides -- Calchas , de zoon van Thestor.
71
1166. her hertjen. Drukfout ; lees : het hertjen.
71
„ 1180. Tintaride (beter de variant : Tindaride). Clytaemnesta was de dochter van
Tyndareus.
1188. verzocht — met ondervinding.
1191. Citemnestra. Drukfout; lees : Clitemnestra. In I staat : Chitemnestra.
„ 1689. gheuytert. In III en IV ge- UYTERT. Klaarblijkelijk eene toespeling op
Utrecht. Eene der Aanteeken, op het Wtnodende Tafereel voor de Inwying van den Arminiaensche-Christelosen Tempel te Amsterdam (1630)
luidt : ,,Of Coster in het 5 bedrijf twede Tonneel onder den naem van
Achilles sijne G. Graeff Ernst op sijn Tonneel onder de schijn van eenich
loff geen dappere scheuten geeft , laet ick den verstandigen oordeelen :
want waertoe besondere groote letters in dat woord (ge-W-tert) dan om
te kennen te geven , als met een nota-bene , dat dit den Gouverneur
van Wtert aengaet o Comoedianten stoutheyt." (Gallée , Academie en
Kerkeraad , 43 ; vergel. ook blz. 46). Misschien doelde Coster op een brief
van Ernst Casimir van Nassau aan de Regeering te 's Hage , waarin de
Luitenant-Gouverneur van Utrecht de bedoelingen ontsluierde van den
magistraat van genoemde plaats , die eene bezending naar de Hollandsche steden had doen gaan , om deze tot eene omwenteling te bewegen.
Hierdoor zou n een beslissing tegen Utrecht , dat overhoop lag met de
Algemeene Staten , worden ontgaan." (Vgl. Arend , Algem. Gesch. des
Vaderl. III , 446 465).
Blz. 294 , reg. 20-22 v. b. In de Aanteekeningen op Vondel's Palamedes en Hekeldichten wordt Trigland (Eurypylus) genoemd onder de „verloope monnikken en leerlingen van Jesuiten , (die) in dit landt ... den meester
(maakten) boven anderen."
„ 294 , reg. 11 en 10 v. o. In de reeds genoemde Aanteekeningen op het Wtnodende Tafereel (1630) leest men , dat Coster „D. Triglandium in sijn Iphigenia Eurypylum, dat is wijde poorte noemt , omdat hij tege de goddeloose
Enghe poorte Ed. Puppii predikt" : (de Arminiaansche predikant Eduard
Poppius was bekend door zijn werk De Enge Poort , dat door Trigland in
,,
„

-
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zijn Cracht der Godsaligheid bestreden werd) „oock jnet den naem van
verloopen Paep in 't laeste bladt, dien hij heet gaen nae Trojen. En daer
Pultarxis, dat is Cloppenburgh en Ariadeps, dat is Ariaen Smoutius
sijne vrienden haer hebben nedergeset."

Isabella.
Blz. 297. De uitgave van 1619 (I) is gepagineerd van 1 tot 70.
298. Een blijspel Isabella van Ariosto bestaat niet.
,,
„
301 , reg. 9 v. b. op een Toneel, en op een tijdt. Versta : op een zelfde tooneel
(plaats) en op een zelfden tijd.
Er pleit veel voor Jonckbloet's onderstelling , dat Coster met zijne
Isabella een tegenhanger van Rodenburg's Rodomont en Isabella wilde
leveren en dat de Voorrede van Coster's treurspel in 't bijzonder tegen
Rodenburg gericht was.
2.
Bij
Hooft : En moet je een.
Reg.
54. Bij Hooft staat achter dezen regel een vraagteeken.
145. drijven — beweren.
„ 162. ongekomen — niet gekomen.
213. Astolf , een Engelsche prins , was door de toovenares Alcina in eenen mirt
„

„

„

„
„

77

„
„
„

„

7/
„

„
,,

,,

»
,,

11

veranderd (Orl. Fur., Cant. VI).
381. De beteekenis is : Aan allen hier brak het doodszweet uit.
394. Isabella was door Roeland uit de handen van roovers gered (Orl. Fur. ,
Cant. XIII). Het vraagteeken achter dezen regel dient te worden vervangen door eene komma.
395. Doet — Toen het.
De komma achter heldt vervalt. Achter den regel een vraagteeken.
414. schors — het buitenste ; hier : wapenrusting.
499. Achaia vertegenwoordigt den „Rey van Staat-dochters" , die onder de
„Personagien van 't Spel" wordt vermeld.

531. Doralice , de verloofde van Rodomont , was door Mandricard , koning van
Tartarije , ontvoerd.
535. Argier. De bedoeling is: Algerijn. Rodomont was de koning van Algerije.
829. de bocxens voeren — wat in de broek doen.
831. Her rang. Waarschijnlijk voor heran , hierheen.
837. gefalueert. Waarschijnlijk bedoelt Jan Hen gefalieerd (gefailleerd) — mislukt.
844. Zie de Aanteek. op reg. 231 van den Teeuwis.
867. lensen — steken (eigeel. harpoenen).
868. Ick tyer after heur garen — Ik zal ze achter de broek zitten.
908. lause voor loese — leus.
968. vestre. Lees: vestrae.
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Reg. 985. is allelia gheleyt -- (woordelijk :) is de lofzang onaangenaam gemaakt ,
hatelijk geworden.
» 1053. geaart - begraven.
1613. Terdos. Lees: tardos.
1622. Benamen -- Voornamelijk.
» 1657. half en tijdt. De bedoeling schijnt te zijn: (den) halven tijd.
1673. De zin is niet duidelijk. Misschien moet gata worden veranderd in grata.
tl 1680. Versta : valitudinaris , praebe manum.
1742. juyteren - tieren.
,,

Polyxena.
Blz. 377. Polymnestor, Coning van Tracien. Coster bedoelt blijkbaar het Aziatische of
Bithynische Thracië, ten N. van Phrygië.
Reg. 101. mannen doen - mannenwerk.
165. hem ontwaardigen - zich niet verwaardigen.
»
220. en de. Lees ende.
,,
283. noor. Vergrootende trap van noode.
,,
284. lods - loom.
»
'325. Mayae soon •- Mercurius.
328. den blixem - Jupiter.
,,
536. vreghe - vredige , vreedzame.
589. het schat - de schaduw (onderom. van den zin).
730 , 997. Salii - priesters (bij de Romeinen) , die bij de uitoefening van hun
ambt dansten en zongen. In 't bijzonder priesters van Mars.
778.
oort - oir.
n
833. Zoo ghy. Waarschijnlijk te lezen ; Zoo 'y (voor Zoo hy).
846. Plaats achter hert Bene kommapunt.
1018. Derde Bedriif. Derde Toneel. In I en II staat (evenals boven het vorige tooneel):
Derde Bedriif. Tvveede Toneel. In III ontbreekt de verdeeling in tooneelen.
1090. Derde Bedriif. Vierde Toneel. In I en II : Derde Bedriif. Derde Toneel.
1098. Als. Lees : Al.
1238. ghedachteu. Drukfout ; lees : ghedachten.
„ 1286. schocken - verslinden.
» 1331. Dis - Pluto.
1605. in haar deer stellen - minachten.
• 1801. Ziet vraagteeken dient te worden veranderd in eene komma.
» 1810. eten - edel worden.
1900. prantse voor prangtse - drukt , knelt ze.
,,

,,
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Duytsche Academi.
Reg. 24. van wonder - wonderbaarlijk, verwonderingwekkend.
34. In 't wroegen 't. Lees : In 't vroegend'.
242. snottekel. Te lezen : snottebel?
244. De punt achter dezen regel moet worden vervangen door eene komma.
280. lijf wt - houten klaas ?
308. vermenghje. Lees : vermeughje.
343. Missilinaas - missilia , geschenken , die de Romeinsche keizers onder het
volk wierpen.
367. krits - luister, praal.
378. duymkruyt - geld.
419. alzulcke. Lees: als zulcke.
„ 425. koterus. Dit woord is mij onbekend. Moet het misschien in verband worden
gebracht met het ww. koteren waar b. v. ook het woord kotering (uitschot , afval) van is afgeleid ?
438 en 439. Zinspeling op Th. Rodenburg's Eglentiers Poëtens Borst-weringh (1619).
482. Natuurlijk met den naam van een treurspel in te vullen.
„

„

,

Niemant ghenoemt, niemant gheblameert.
Blz. 474. Rederiicker H. - Rederiicker B. De bedoeling zal zijn : Rederijker Hollandsche Kamer en Rederijker Brabantsche Kamer.
Reg. 118. aan anderhalf - aan de andere zijde , (dus :) elders.
161-200. Zie Iphigenia 912-951.

Tiisken vander schilden.
,,

,'
„

„

77

,,

,,

73. waarli4ck - wereldlijk.
123. blaetjen - kaart.
137. de aep -- het geld.
144. 't oorloch heeft een gat - de oorlog is tijdelijk gestaakt.
207. hoochtijt. Lees : hooch tijt.
236. Plaats achter dezen regel een vraagteeken.
259. harnas ton. Waarschijnlijk eene met ijzer beslagen ton.
261. bock - schuit.
274. blinde namen - monniken en nonnen (die hun eigen naam niet meer voeren)?
296. 't gelt u de waghen huer - gij behoeft u alleen de moeite te geven,
ergens heen te gaan (de baas betaalt het gelag toch) ?
396. hier hangt nergens wat uyt. -- Geen uithangbord namelijk.
405. feynt -- vent (of is de bedoeling veinzerij , Fr. feinte ?)
415. een paertjen - Versta : een paardje schijtgeld.
523. 't broot met de deuvick snijden - drinken bij 't eten.
529. wit - vroolijkheid.
561. gheloof. Woordspeling : geloof beteekent zoowel religie als crediet.
669. voet --- manier van doen.
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Reg. 701.
710.
736.
,,
741.
805.
856.
921.
988.
1043.
1044.
71
„ 1070.
1071.
„ 1072.
1074.
71
„

„

1077.
77

„

1078.
1096.
1186.
1299.
1356.
1379.
1607.

een vroeghe May maken - met de Noorderzon vertrekken.
om een dackschaer stueren - voor den gek houden.
de greep mienen - de handvol (gelds) onderstellen , zoeken
en den, en aer. Lees : en den aer.
ghebeten worden van de Del fsche hont - dronken worden van Delftseh bier.
op de leen rijden -- invloed uitoefenen op , den baas spelen over.
het hayr vanden hond soecken - strijdlustig , twistziek zijn.
drumpel jonywij f - treuzelachtige dienstmeid.
mient houwen -- meedoen, medegerekend worden.
tijen -- verwijten.
Karstelingh - soort luchtig gebak.
Roscieljes -- roquilles , confituren met oranjeschillen.
Blos van Oranges - oranjebloesem.
schillen Backades. Misschien staat het woord Backades in verband met Lat.
bacca, bes , vrucht. - Mirabelaen. Waarschijnlijk: gelei van mirabelpruimen.
Pasca de Genua. Misschien eene drukfout voor pasta - gebak , pastei.
Melindes. Waarschijnlijk voor het Spaansche melindre - honigkoek.
Panadieljes. - Waarschijnlijk eene soort van gebakjes.
de vult - volop.
te benieren - manieren te leeren.
doe moet. Drukfout ; lees : die moet.
een schip dat op Capo de Grijp vaert - een kaperschip.
soost - makker, kameraad.
koome - koopman.

Ghezelschap der Goden op de Bruyloft van Apollo
met de Academie.
Misschien zweefde den schrijver bij de inkleeding van dit gelegenheidsstuk het
werk van Marcianus Capella voor den geest : De Nuptiis Philologiae et Mercurii.
Blz. 552. De „vrouwelijke figuur", die ik voor Themis aanzag , stelt het beeld voor,
dat op het tooneel der Academie , rechts van den toeschouwer, geplaatst
was. Aan den linker kant stond een oude man , leunende op eene kruk en
met een houten been. De plaat van 1618 is vervaardigd door Claes Jansz.
Visscher (vgl. Wybrands , t. a. p., blz. 45).
Reg. 17. leet- zijn. Lees : leet-zijn.
30. rotst - rijdt.
175. Zinspeling op het Twaalfjarig Bestand.
238 , 239. Hebe , de dochter van Juno.
• 329. Syberigsche. Waarschijnlijk voor Sygberigsche van Siegberg of Siegburg (ten
N. 0. v. Bonn).
„ 476. Poly. Moet eene vergissing zijn ; lees : Clio.
„ 488. Cali. Moet eene vergissing zijn; lees : Erato.
527. Prins Maurits vereerde de Academie in 't laatst van Mei 1618 met een bezoek.
17
584. Podalirius , beroemd geneesheer in 't Grieksche leger voor Troje.
» 611. Met den Egelantier wordt blijkbaar de Academie bedoeld.
,,
„
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Vertoninghen van
van1618.
1618.
het feit
feit,, dat
datCoster
Coster de
deVertooningen
Vertooningen van
van 1618
1618beschreven
besohreven heeft
heeft,, volgt
voigtnatuurnatuurUit het
lijk
zijne
beschrijving
IUk nog
nog niet
niet,, dat
dat hij
hUdedevervaardiger
vervaardiger isisvan
vanalaldedegedichtjes,
gediohtjes,diediein in
?lijne
besohruving
voorkomen.
179. echter
echter --- voortaan.
Reg. 179.
zUn genomen
genomen uit de
de Iphigenia
Iphigenia,, reg.
reg. 544
544 en
en 545.
545.
" 194
194 en 195.
195. Deze
Deze regels
regels zijn
ontdancken —
- berouw hebben
hebben over.
over.
" 235. haar ontdancken
: die
" 283.
283. Versta
Versta:
diezelfs
zelfsaan
aande
despoken
spokenen
engeesten
geestenuit
uitdeze
dezestreken
strekenbijna
bijnaniet
nietbekend
bekendzijn.
zUn.
waar niets
niets op
op valt af
" 296. onverleemd —
- uitstekend
uitstekend, , waar
af tetedingen.
dingen.
van reg.
reg. 364
Princen. Lees
Lees:: Prince.
P1'ince. De
De beteekenis
beteekenis van
364 en
en 365
365 isis:: Uw
Uw dagedage„n 365. Printen.
het, trotsche
trotsche Prins,
Prins, de
deslavernij
slavernij van
vanu uzelven
zelvenen
envan
van
lijksch werk
lijksch
werk is
is het,
uwe
te verachten
uwe onderdanen
onderdanen te
verachten en met
met voeten
voeten tetetreden.
treden.
de Duytsche
DuytsQhe ACADEMIE dit
dU vvt
vvt last
last van
vanBurgereesteren
Burgemeesteren deden.
dedell. Dit valt
415. dat de
"
moeilijk
te rijmen
biz.578
578enenmet
metCoster's
Coster's
moeiluk te
rijmen met
met hetgeen
hetgeen vermeld
vermeld isis opopblz.
woorden „dit
ndit ons
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