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INLEIDING.
Hebben wij eene nationale kunst, ten minste eene nationale letterkundige kunst? De vraag is gewettigd niet alleen,
maar is zonder twijfel reeds door velen gedaan, die zagen
dat eene Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde in
hoofdzaak altijd is eene geschiedenis van den invloed van
vreemde letterkundes op de onze. De verschillende perioden
in onze literatuurgeschiedenis zijn minder uitvloeisels van de
verschillende phas.en in de geestesontwikkeling van ons volk
clan van de verschillende kanten, vanwaar de kunstideeën tot
ons kwamen.
Op grond van deze waarneming onze taal ongeschiktheid
om tot kunstuiting te dienen, onzen kunstenaars gebrek aan
vormende kracht te verwijten, is onbillijk niet alleen, maar
ook onjuist. Doch onder onze nationale eigenschappen is er
ééne, die de ontwikkeling van eene nationale letterkunde ten
zeerste belemmert, en in dit geval dan ook zeker een nation al gebrek genoemd mag worden: wij durven zoo moeielijk
ons zelf zijn. Eer wij lachen, vragen wij, of een ander
het de moeite waard vindt om te lachen, of men ons niet
kinderachtig zal noemen; eer wij een traan storten, vragen
wij, of men ons niet van huichelarij kan beschuldigen;
en eer we iets mooi vinden, vragen we, wie het meer
mooi vindt.
Waar men nu in de kunst steeds een voorganger zoekt,
aan wiens gezag men zich steunen kan, wordt men zoo licht
eenvoudig een navolger; en wie navolgt, zonder zich tot de
hoogte van zijn voorbeeld te verheffen, vervalt in over
drijving, een gebrek, dat bij ons dan ook lang niet zeldzaam is. Vandaar ook die vaak zoo scherpe tegenstellingen
tusschen twee aan elkander grenzende tijdvakken, vandaar
dat zoo dikwijls teruggaan tot het vroegere, dat gemis van
geleidelijke ontwikkeling.
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Is er dan niets nationaals in onze literatuur? Zeer zeker,
het is er: de natuur gaat boven de leer en menig Neder landsch kunstenaar is Nederlander gebleven, niettegenstaande
zijne kunstrichting Maar het ligt verspreid, bedolven soms
onder al het uitheemsche. Sores gevoelen we ons plotseling
aangetrokken, meegesleept door een schrijver, zonder te weten
waarom; we worden misschien boos op ons zelf, omdat we
niet inzien, waarom hij hier juist bijzonder aan onze eischen
van kunst voldoen zou. Dan spreekt het bloed, des schrijvers
gevoel gaat met liet onze in één richting, hij is een der
onzen , zijn werk is nationaal.
Hierin ligt de oorzaak, dat Cats, niettegenstaande zijne
geleerdheid , altijd populair gebleven is. Hierin ligt (le oor zaak, dat wij onze oude kluchten zoo gaarne lezen, dat wij
er meer van genieten, dan wij misschien durven oververtellen; dat wij er van genieten, al sluiten wij ze weg voor
onze kinderen.
Of wij dan alle navolging afkeuren? Geenszins. Waar de
eene kunstenaar in het werk van den ander zoekt in te
dringen, door de beschouwing daarvan zijn kunstzin zoekt
te scherpen en te veredelen, daar kan hij bij de navolging
slechts winnen en blijft zichzelf.
Zoo heeft ook de studie der klassieken in het begin der
17e eeuw op onze letterkunde een gunstigen invloed gehad,
wanneer die zich deed gevoelen bij werkelijke kunstenaars,
die geheel in den geest der oude kunst waren doorgedrongen,
en het wezen (Ier zaak konden zien, ontdaan van den uiterlijken verschijningsvorm. Maar waar die navolging slechts
naäperij was van modellen, die men niet begreep, waar het
classicisme eenvoudig een modeartikel was (ook al omdat
men zoo gaarne cene vergelijking maakte tusschen de Ro
republiek met haar krachtige burgerij en de Neder -meinsch
een dito burgerij), daar konden de modegekken-landschemt
en geleerdheidjens toejuichen, maar iets van blijvende waarde
werd er niet tot stand gebracht.
Een voorbeeld, hoe gelukkig navolging en oorspronkelijk
kunnen samengaan , vinden we in den Warenar, onge--heicl
twijfeld de best geslaagde poging van alle om het klassieke
blijspel op onzen bodem over te planten. Een buitengewoon
succes kroonde dan ook dit werk: de geleerden prezen het
in woord en geschrift en het volk vulde den schouwburg bij
de opvoeringen. Later komende schrijvers volgden het na
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en namen er ijverig uit over en zelfs de strenge rechters
van N. V. A. zonderden dit stuk van het algemeene doemvonnis uit, zoodat het zich dan ook meer dan eene eeuw
op het tooneel heeft gehandhaafd.
Waaraan was die groote opgang te danken? Eenvoudig
hieraan, dat Plautus' Aulularia niet vertaald was, maar in
werkelijkheid nae 's Landts gheleqhentheyt verduytschet.
Het klassieke in den Warenar trok de geletterden, het na
trok het groote publiek, en de gelukkige combinatie-tionale
van die beide trok de ware kunstliefhebbers aan.
Om dit duidelijk te maken zal het noodig zijn eene eenigszins uitvoerige ontleding en vergelijking der beide stukken
te geven *).
Daartoe plaatsen wij hier eerst den inhoud van beide
naast elkaar -t-), waarbij in elk die gedeelten gecursiveerd
*) Van de Aulularia gebruikte ik de editie van Taubmann, 1612.
Toch is misschien bij de vertaling eene andere uitgave gebruikt,
maar eene betrouwbare aanwijzing daarvan heb ik niet kunnen
vinden. Wel is in het tweede tooneel van het tweede bedrijf de
verdeeling der verschillende gezegden over de beide koks in den
Warenar anders dan bij Taubmann, maar ik heb geene uitgave
kunnen vinden , waarmede de Warenar volkomen overeenstemt. I)e
verschillen zijn trouwens van dien aard, dat ze op eene vertaling
als deze weinig invloed kunnen hebben.
Iets anders is, of de vertalers gebruik gemaakt hebben van de
bestaande aanvullingen van het ontbrekende slot. Met de aan
Martinus Oorfins vind ik in het geheel geene bij -vulinga
overeenkomst, met die van Codrus Urceus alleen dij te-zonder
servatum volunt" (ed. 1543, bl. 37 v'), beantwoordende aan
War. 1453. n Het schijnt dat het [nl. 't gheluck] my nu wil hebben verlost." Voor het overige is er geene meerdere overeen stemming, dan dat allen zich gehouden hebben aan de beide
Argumenta. We kunnen dus deze aanvullingen buiten beschouwing laten.
t) Eene inhoudsopgave van den Warenar heeft ook Reinhardstoettner gegeven in zijn Plautus, Spätere Bearbeitungen plautinischer Lustspiele, maar geheel onbetrouwbaar. De schrijver heeft
het Nederlandsch niet voldoende begrepen, heeft zelfs een paar
versregels, door De Vries uit andere stukken als bewijsplaatsen
aangehaald, hier bijgebracht als bewijzen voor Hooft's nauwkeurigheid in het vertalen. Wel nauwkeurig!
„,
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worden, die in het andere niet, of met groot verschil voorkomen.
Prol. T)e Lar Familiaris komt
uit het huis van Euclio en ver
na zich voorgesteld te-halt,
hebben, dat hij reeds vele jaren
dat huis bewoont, reeds tijdens
het leven van Euclio's vader en
grootvader. I?e laatste heeft
hem een schat toevertrouwd,
dien hij in den haard begraven
bad, omdat hij vreesde, dat
zijn zoon het geld zou opmaken. Omdat deze ' zoon den
Lar al even weinig eerde, als
zijn vader dat gedaan had, liet
de Lar hem den schat niet vinden , maar arm sterven. De
daarop volgende bezitter van het
huis, Euclio, is wel niets beter
dan zijn vader en grootvader,
maar toch heeft de Lar hem
den schat laten vinden om de
eer te redden van zijne dochter,
die een geheel ander karakter
heeft en den god dagelijks
eert. Zoo zal zij een bruidschat kunnen krijgen en haar
huwelijk mogelijk worden. Zij
is nl. zwanger bij een haar
onbekend gebleven rijk jonge ling. De Lar zal nu maken,
dat de oom van den jongeling
haar ten huwelijk vraagt, waar door de zaak gemakkelijker in
orde zal komen. Maar reeds
jaagt de oude man met groot
geschreeuw zijn oude slavin het
huis uit, opdat zij hem niet

*) Vgl. de aant. op vs. 31.

Voor-r. Miltheyt komt op het
tooneel voor het huis van Warnar
en verhaalt, na zich voorgesteld
te hebben, dat zij komt om zich
meester te maken van het huir,
dat hare vijandin ' Gierigheyt
reeds lang in bezit heeft. De
grootvader van Warnar heeft
een pot met goud in den haard
begraven, waarvan hij zelfs bij
zijn dood zijn zoon geen mede leeling deed, uit vrees, dat
deze het zou opmaken.
Deze zoon vond den schat niet,
maar moest een arm en sober
bestaan leiden , en op dezelfde
wijze ' leeft ook de tegenwoordige
bezitter van het huis, ofschoon
het niet behoefde, want hij
heeft het geld gevonden, dat
hij dan eens hier, dan weer
daar begraaft *). Maar zijn
dochter Claertje zal er wel
anders mee handelen, als zij het
krijgt. Zij is zwanger bij een
haar onbekend gebleven rij k
jongeling, met wien Miltheyt
haar gaarne zag trouwen , orn
zoodoende meer geëerd te worden in plaats der Gierigheid.
(Van een huwelijksaanzoek van
den oom wordt hier geen melding gemaakt, zonder dat dit
echter eene wijziging in het stuk
aangeeft.) Onmiddellijk daarop
roept zij de Gierigheyt ten huize
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bespieden zal, wanneer liij gaat
kijken, of het geld er nog wel
is *).
I. 1. Euclio jaagt met slagen
zijne slavin Staphyla de deur
uit. Jammerend vraagt zij de
reden daarvan, welke E. natuurlijk niet zegeen wil. Zij wil
zich liever ophangen, dan langer
zulk een meester te dienen.
Onder voortdurende bedreigingen
wijst hij haar de plaats aan,
waar zij moet blijven staan,
zonder zich te verroeren of om
te kijken, en gaat naar binnen.
St. deelt ons nu mede, dat zij
in grooten angst verkeert wegens
de aanstaande bevalling van
Phaedra. Het best zou zijn,
dat zij zich maar ophing.
1. 2. Weer buiten gekomen,
stuurt Euclio Staphyla naar
binnen, met bevel goed op alles
te passen en niemand in te laten.
Om te beletten, dat er iemand
om vuur komt vragen, moet zij
het uitdooven. En als de buren
een bijl, een vijzel of iets dergelijks komen leenen, moet zij
zeggen, dat het gestolen is.
Niemand wil hij ingelaten hebben, al kwam zelfs het Geluk.
Met de opmerking, dat dat reeds
lang gewoon is zijn huis te vermijden, gaat St. naar binnen.
Euclio deelt ons nu mede, dat
hij wel met angst van huis gaat,
maar er zal eene uitdeeling van
geld zijn en als hij daar nu

uit, die zich na eenig tegen
-stribeln
laat wegjagen.
I. 1. Warnar jaagt zijne dienstmeid Reym met slagen de deur
.

uit. Jammerend vraagt zij de
reden daarvan, welke W. natuurlijk niet zeggen wil. Zij zou
wel opgehangen willen worden,
om maar van zulk een gek ontslagen te zijn. Onder voortdurende bedreigingen wijst hij
haar de plaats aan, waar zij
moet blijven zitten, zonder zich
te verroeren of om te kijken ,
en gaat naar binnen. R. deelt
ons nu mede , dat zij in grooten
angst verkeert wegens de aanstaande bevalling van Klaertje.
Het beste zou zijn, dat zij zich
maar ophing.
Weer buiten gekomen,
I. 2.
stuurt Warnar Reym naar binnen,
met bevel goed op alles te passen
en niemand in te laten. Om te
beletten, dat er iemand om vuur
komt vragen , moet zij het uit
als de buren een-doven.E
dreg, een puthaak of iets dergelijks komen leenen, moet zij
zeggen, dat het gestolen is.
Niemand wil hij ingelaten hebben , al kwam zelfs het Geluk.
Met de opmerking, dat dat wel
oppassen zal orn niet te komen,
gaat Reym naar binnen. Warnar
deelt ons nu mede, dat hij wel
met angst van huis gaat, maar
er zal eene verqadering van de

schutters zijn om te beraadslagen

*) In War, wordt dit niet afzonderlijk vermeld, maar wordt dit
aan het begrip van den toeschouwer overgelaten.
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niet verschijnt, zal men begrijpen,
dat hij geld heeft. De vriendelijkheid, waarmee hij algemeen
bejegend wordt, doet hem toch
reeds vreezen, dat men zijn
geheim kent.
II. 1. Eunomia verzoekt haren
broeder naar haar te luisteren ,
nu zij iets ernstigs te zeggen
heeft. Al worden de vrouwen
gewoonlijk niet hoog geacht, zij
is toch ook zijne zuster. Zij
mogen hunne gedachten niet
voor elkaar verbergen. Megadorus van zijn kant betuigt zijn
eerbied en vertrouwen op Eunomia, die eindelijk verklaart,
dat hij trouwen moet. Na eenig
tegenstribbelen geeft hij toe ,
maar als zij voor hein eene rijke,
doch bejaarde vrouw heeft opgezocht, wil hij daarvan niet
weten , en besluit de dochter
van zijn buurman Euclio ten
huwelijk te vragen.
II. 2. Enclio komt knorrig
naar huis, want er was geen
enkel ambtenaar aanwezig om
het geld te verdeelen. Dicht bij
zijne woning ontmoet hij Megadorns, die hem vriendelijk aan
wekt zijne achter--sprekt.l)i
docht. Hij klaagt dus over zijne
armoede en dat zijne dochter bij
gebreke van een bruidschat ongehuwd zal moeten blijven. Als
Meg. vriendelijk blijft en hem
belooft te helpen, vliegt hij naar
binnen om te zien , of de pot
er nog is. Teruggekeerd , geeft
hij op het huwelijksaanzoek, dat
Megadorns na eenige inleiding

over de wijze, waarop men het
batig saldo besteden zal. Als
hij daar nn niet verschijnt, zal
men begrijpen, dat hij geld heeft.
De vriendelijkheid, waarmee hij
algemeen bejegend wordt, doet
hem toch reeds vreezen, dat
men zijn geheim kent.
I. 3. Geertruyd verzoekt haren
broeder naar haar te luisteren,
zooals een broeder betaamt. Wel
ziet men gewoonlijk laag op de
vrouwen neer, maar zij is zijne
zuster. Zij wil hem nl. doen
trouwen. Na vrij wat tegen
geeft Rijekert toe,-stribeln
maar als zij voor hem eene
rijke, doch bejaarde weduwe
heeft opgespoord, wil hij daarvan niets weten en besluit de
dochter van zijn buurman Warnar ten huwelijk te vragen.

I. 4. Warnar komt knorrig
naar huis, want er was geen enkel
o,icier of onderoccier aanwezig,
om de vergadering te leiden.
Dicht bij zijne woning ontmoet
hij Rijckert, die hem vriendelijk aanspreekt. Dit wekt zijne
achterdocht. Hij klaagt dus over
zijne armoede en dat zijne dochter , bij gebreke van een bruid schat ongehuwd zal moeten
blij ven , wat haar misschien nog
eens op den verkeerden weg
brengt. Als R. vriendelijk blijft
en hem belooft te helpen, wordt
zijne achterdocht nog grooter,
en als R. zegt iets bijzonders te
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doet , een weigerend antwoord,
en zegt te vreezen , dat hij gelijk zal worden aan den ezel,
die met den os in één juk gespannen was, en later hij mogelijke huiselijke oneenigheid gelijk
aan den ezel , die zich onder
de ossen gemengd hizd en daarna
door zijne mede-ezels werd beschCimpl. Op de geruststellende
woorden van Megadorns, die
geen bruidschat verlangt, geeft
hij toe, maar vliegt dadelijk
weer naar binnen, omdat hij
iets meent te hooren. l)e slavin
verwenschende, komt hij weer
buiten en herhaalt zijne toestemming op verzoek van Megadorns, die nog eens uitdrukkelijk verklaart, geen bruidschat
te verlangen. Meg. neemt nu
op zich voor de bruiloft te zorgen en verwijdert zich met zijn

hebben , vliegt hij naar binnen
om te zien, of de pot er no( is.
Teruggekeerd , geeft hij op het
huwelijksaanzoek, dat R. na
eenige inleiding doet, een ontwijkend antwoord, en zegt te
vreezen, daf, de ongelijkheid van
rijkdom eene onaangename ver
zal scheppen. Op de-houding
geruststellende woorden van
Rijckert geeft hij toe, maar
vliegt dadelijk weer naar binnen,
omdat hij iets meent te hooren.
De meid verwenschende , komt
hij weer buiten en herhaalt zijne
toestemming op verzoek van
Rijckert, die nog eens uitdruk kelijk verklaart geen bruidschat
te verlangen. Rijckert neemt nu
op zich voor de bruiloft te zorgen en gaat daarvoor heen.

slaaf Strobilus.
I1. 3. Enclio roept Staphyla
en beveelt haar het huis in orde
te maken voor de bruiloft en
de deur goed gesloten te houden
totdat hij terugkomt. Vol zorg,
hoe dat wel afloopen moet , gaat
zij naar binnen.
II. 4. St2•obilus komt naar
huis met twee koks en twee fluit
speelsters , die zijn heer op de
markt gehuurd heeft, en levens
met den gekochten mondvoor raad. Hij zal nu alles over de
beide huizen van Euclio en
Megadorus verdeelen, maar dn/hrax wil niet verdeeld worden.
Strobilus stelt hem geritst en
vertelt , dal zijn heer gaat trouwen en dat op diens kosten in
beide huizen een feest aangericht
-

1. 5. Warnar roept Reyni
en beveelt haar het huis in orde
te maken voor de bruiloft en
de deur goed gesloten te hondón,
totdat hij teruu komt. Vol zorg ,
hoe dat wel afloopen moet, gaat
zij naar binnen.
II. 1. Lecker komt toevallig
juist Casper en Teens legen,
die hij moest gaan bestellen,
om het feestmaal klaar te maken.
Zijn heer immers gaat trouwen
en voor de leus zal er een feest
ten huize van de bruid zijn,
maar de bruidegom zal het betalen. De koks maken bezwaar:
zij hebben meer bestellingen aangenomen en het zal zoo spoedig
niet gaan. Op de bedreiging
van Lecker, dat hij een ander
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wordt en daarom de verdeeling
plaats heeft. 13e koks vragen,
hoe het komt , dat Euclio niet
zelf de kosten draagt, waarop
Strobilus hun eenige staaltjes
meedeelt van Enelio's gierigheid.
Hij is gierig op den rook en
bindt zich, als hij gaat slapen,
een zakje voor den mond, om
geen adem te verliezen. Het
waschwater begroot hem en het
nagelknipsel bewaart hij. Toen
onlangs een wouw hem een stuk
vleesch ontkaapt had, liep hij
naar den praetor om den vogel
aan te klagen.
Op de vraag van Sírobilucs ,
wie het vlugst is, krijgen de
koks ruzie.
II. 5. Strobilus legt hun het
zwijgen op en gaat tot de ver
waarbij terwijl-delingovr,
Congrio het vetste lam krijgt,
Anthrax als vergoeding de vetste
fluitspeelster ontvangt. Congrio,
dien hij het minste vertrouwt,
brengt hij bij Euclio, waar niets
te stelen valt.
II. 6. Strobilus roept Staphyla, dat zij zal openen, om de
koks met het eten in te laten.
Staphyla zoekt hen er nog buiten
te houden door de opmerking,
dat er niets, zelfs geen hout in
huis is, maar Lecker gelast haar
toch ze in te laten.
II. 7. Pythodicus, de opzichter
over de koks, kimt eens kijken,
wat zij uitvoeren.
II. 8. Euclio komt naar huis
terug, zonder eenige eetwaar
gekocht te hebben : alles was

zal halen, nemen zij het aan.
Casper vraagt, hoe het komt,
dat de bruidegom alles betalen
zal. Teens begrijpt het, want
hij weet, dat Warnar gierig is,
zelfs op den rook. Lecker vertelt nu nog eenige staaltjes van
Warnar. Hij heeft een zeil over
den schoorsteen om er den rook
in te houden en stopt den blaas
om geen wind te verliezen.-baly
Toen hij onlangs uit eten ging,
vastte hij van te voren, maar
werd er ook ziek van. Hij bewaart het nagelknipsel , en den
ooievaar, die hem een aal/je
ontstal, ging hij hij den schout
aanklagen.
Als zij na dit gesprek op weg
zullen gaan naar het huis van
Warner, ontstaat er ruzie tusschen Lecker en Caspar, wie
de eereplaats zal hebben. Door
de verstandige opvatting van
Teeas wordt de strijd geëindigd
en gaan zij heen.
Bij het huis van Warnar ge
roept Lecker tot Reym,-komen,
dat zij zal openen en de koks
binnenlaten. Reym zoekt hen er
nog buiten te houden door de
opmerking, dat er turf noch
hout in huis is, maar Lecker
stuurt ze toch naar binnen.
Wanneer Lecker echter vast
een glaasje drinken wil, kan
dat niet, omdat de wijn nog
niet is gekomen.

II. 2. Warnar komt naar huis
terug, zonder iets gekocht te
hebben: alles was veel te duur.
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veel te door. Hij heeft zich
ook bedacht, dat het beter was,
zoo min mogelijk geld uit te
geven en heeft dus alleen een
weinig wierook en bloemen voor
den Lar gekocht. Met schrik
ziet hij nu de deur openstaan
en hoort den kok om een grooteren pot roepen. Hij roept
Apollo aan om hem te helpen
tegen de dieven en holt in huis.
H. 9. Anlhrax komt uil het
huis van Megadorus en gelast
zijne knechts flink door te wer
hij van Congrio-ken,Irwjl
een pot gaat leenen Maar als
hij in het huis van Euclio zoo'n
lawaai hoort, vlucht hij weer
naar binnen.
III. 1. Congrio komt naar
buiten en roept alle burgers, om
hem gelegenheid tot vluchten te
geven. Hij is bijna half dood geslagen; 't is alsof hij onder een troep
Bacchanten verzeild geraakt is.
III. 2. Euclio komt ook naar
buiten en wil Congrio aanklagen,
omdat deze hem met een mes
gedreigd heeft. l)eze daarentegen
klaagt , dat zij zoo geranseld
zijn door Euclio, die echter beweert , dat zij het verdiend
hebben, door overal rond te
snuffelen. Terwijl Euclio nu weer
naar binnen gaat, klaagt Congrio
nog over zoo'u onverwachten
tegenspoed.
III. 3. Euclio komt weer
buiten, vast besloten den pot
steeds bij zich te houden. Hij
wil nu Congrio weer naar binnen
zenden, maar deze wil vergoeding voor de ontvangen slagen ,
waarop Euclio hem aanraadt,

Hij heeft zich ook bedacht, dat
het veel verstandiger was om
zuinig te wezen. Met schrik
ziet hij nu, dat de deur open
staat en hoort daarbinnen den
kok om een grooteren pot roepen.
Woedend vliegt hij nu in huis,
om de dieven er uit te jagen.

III. 1. Teens komt naar buiten en vraagt het publiek, waar
zijne makkers gebleven zijn. Hij
is bont en blauw geslagen; 't is
of Warnar nu al dronken is.
III. 2. Warnar komt ook naar
buiten en begint tegen Tee us
te schelden , omdat deze hem
met een mes zou gedreigd heb
Deze daarentegen klaagt,-ben.
dat Warnar hein zoo geranseld
heeft. Volgens Warnar echter
hebben zij het verdiend, door
overal rond te snuffelen. Terwijl
Warnar nu weer naar binnen
gaat, klaagt Teeus nog over
zooveel onverwachten tegenspoed.
III. 3. Warnar komt weer
buiten met den pot, dien hij nu
steeds bij zich houden wil. Hij
wil nu Teens weer naar binnen
sturen, maar deze eischt de onkosten voor den heelmeester,
wat Warnar weigert en hem
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dit dan maar in rechten te
eischen.
III. 4. Terwijl Congrio heen gaat , beklaagt Éuclio Zijne domheid, dat hij zich heeft ingelaten met Megadorus, die zonder
twijfel de koks gezonden had,
om zijn pot te stelen. Daartoe
hebben zij zelfs den haan om
maar dezen heeft hij-gekocht,
doodgeslagen. Nu echter ziet
hij Megadorus aankomen, dien
hij wil aanspreken.

aanraadt, dat dan maar in
rechten te eischen.
III. 4. Terwijl Teens heengaat, beklaagt Warnar zijne dom
dat hij zich heeft inge--heid,
laten met Rijckert, die zonder
twijfel de koks had gezonden,
om zijn pot te stelen. Maar hij
zal er voor zorgen , zooals hij
ook al den haan heeft dood
zeker op aanstoken-geslan,d
vvti de koks, in den vloer
krabbelde. Nu echter ziet hij
Rijckert aankomen, dien hij wil
aanspreken.
III. 5. Rijckert heeft er met
de familie over gesproken, die
allen zijn plan goedkeuren. Hij
vindt ook , dat meerderen evenals hij een arm meisje moesten
trouwen; zelfs was het beste,
dat een meisje nooit een bruid schat meekreeg. I)e vrouwen
zouden dan beter zijn, minder
eigenzinnig en ze zouden minder
geld verspillen. Uitvoerig vertelt hij ons nu, waaraan zij haar
geld zoek maken. Maar boven
babbelzucht der vrou--diens
wen een groote last en het is
ongelooflij k , wat er op hare
bijeenkomsten al niet verhandeld,
wordt, , in de eerste plaats de
chronique scandaleuse.
Warnar heeft met genoegen
de alleenspraak van Rijckert gehoord en deze maakt van die
goede stemming gebruik , om hem
er op te wijzen , dat hij op de
bruiloft fatsoenlijk voor den dag
moet komen. Warnar zegt geen
nieuwe kleeren te kunnen koopen
en als Rijckert weigert te gelooven , dat hij niets heeft, wordt

^

III. 5. Megadorus heeft er
met zijne vrienden over gesproken , die allen zijn plan goedkeuren. Hij vindt ook, dat
meerderen evenals hij een arm
meisje moesten trouwen ; zelfs
was het beste , als een meisje
nooit een bruidschat meekreeg.
1)e vrouwen zouden dan beter
zijn , inschikkelijker en minder
geld verspillen aan allerlei onnoodige zaken. Megadorns noemt
ons eene lange lijst leveranciers
van al dergelijke artikelen. 1)at
zijn groote nadeelen : met een
vrouw zonder bruidschat daarentegen is de man de baas.

III. 6. Euclio heeft met genoegen le alleenspraak `an Megadorus gehoord, en deze maakt
Ran de goede stemming gebruik
om hem er op te wijzen, dat
hij op de bruiloft wel wat fatsoenlijker voor den dag mag
korren. Enclio zegt dit niet te
kunnen doen en als M enadorus
weigert te gelooven , dat hij niets

•
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heeft , wordt hij achterdochtig
en begint uit te varen tegen
Megadorus, die hem het huis
vol dieven zond met eene onverzadelijke f uitspeelster en een
armoedig lammetje. Megadorus
begint nu over den wijn te
spreken en dat Euclio vandaag
toch wel eens een snee in 't oor
mag hebben, waarop deze, eene
nieuwe list vermoedende, besluit, den pot te verbergen in
den tempel van Fides.

,

IV. 1. Strobilus (niet de in
het 2e bedrijf genoemde slaaf
van Megadorus, maar de gelijk
slaaf van Lyconides)-namige
zegt, dat een goed staaf zijn
heer met alle toewijding dienen
moet, zooals hij zelf dan ook
doet. Nu heeft zijn lieer vernomen , dat de dochter van Enclio , die hij bemint, aan Megadorus ten huwelijk gegeven
wordt. Daarom heeft hij Stro bilus daarheen gestuurd, om te
bespieden, wat er gebeurt en hem
dat mede te deelen. Strobilus
gaat hiertoe op het altaar zitten,
dat daar op de straat staat.
IV. 2. Euclio komt uit den
tempel van Fides en smeekt
haar den pot met goud goed
te bewaren , dat er niemand hem
kome stelen. Strobilus hoort dit
en terwijl Euclio weggaat, besluit hij dadelijk te gaan zoeken.
Vindt hij het geld, dan zal hij
een flinke kruik wijn ter eere
van Fides opdrinken.

hij achterdochtig en begint uit
te varen tegen Rijckert, die
hem het huis vol dieven zond.
Rijckert wil het over een anderen
boeg wenden en begint over den
wijn te spreken en dat Warnar
vandaar toch wel eens een snee
in 't oor mag hebben, waarop
deze eene nieuwe list vermoedende, besluit den Pot buitens huis te verbergen. Maar waar?
In het knielsvat ? Dat i.e niet
vertrouwd, want daar komen
soms barbiers om doodshoofden
te zoeken. Dan op het Ellendige 'Kerkhof; daar zal het
veueq ze)n.
IV. 1. Lecker (de knecht van
Rijckert en Ritsert beide, die .
dus waarschijnlijk compagnons
zijn) klaagt over de drukte, die
hij van het huwelijk heeft. Hij
heeft de hale e stad rondgezocht,
tot hij eindelijk Ritsert in de
bibliotheek vond. Op het vernemen van zijn ooms huwelijksplannen, schrok deze geweldig;
zooals Lecker meent , omdat
daardoor de kans op de erfenis
verkeken was.

IV. 2. Warnar komt bij het
Ellendige Kerkhof en smeekt
liet kerkhof den schat goed te bewaren, dien hj daar begraven zal.
Lecker, die daar juist langs kamt,
verbaast er zich over, vat Warnar
daar toch te doen heeft en bespiedt hem, terwijl hij aan 't graven is. l)adelijk besluit hij eens
te gaan snuffelen, wat daar wel is.

zvr
IV. 3. Euclio keert terug,

omdat hij een slecht voorteeken
gezien heeft en gaat weer in
den tempel.
IV. 4. Euclio heeft Strobilus
in den tempel gevonden en jaagt
dezen nu scheldende en slaande
er uit. Steeds door eischt hij
dat Strobilus het gestolene zal
teruggeven. Maar deze ontkent
iets gestolen te hebben, en vraagt,
wat het dan wel moet zijn.
Euclio noemt niets, maar begint
hem te doorzoeken. Als hij
niets vindt, gelooft hij echter

nog, dat Strobilus het gestolen
heeft, tot hij zich bedenkt, dat
er ook een tweede dief kon zijn.
Scheldend jaagt hij nu Strobilus
weg en gaat naar binnen om
den ander te zoeken.
IV. 5. Strobilus besluit zich
van den schat meester te maken,
dien Euclio nu zeker ergens
anders verbergen zal.
IV. 6. Euclio komt met den

pot naar buiten en zegent de
kraai, die hem op de onbetrouwbaarheid van Fides opmerkzaam
gemaakt heeft. Hij zal hem nu
verbergen in het bosch van Sil
dit hoort,-vanus.Strobil,de
besluit hem daarheen vooruit te
ijlen, in een boom te klimmen
en dan te zien , waar de gierigaard zijn schat verstopt.
1V. 7. Eunomia komt op met
Lyconides, die haar nogmaals
smeekt, een goed woordje voor
hem te doen bij Megadorus.
Wanneer hij werkelijk in zijne
dronkenschap Phaedra verkracht
heeft, wil zij het wel doen.
Als om haren twijfel weg te

Warnar, bevreesd dat misschien
iemand hem bespied heeft, keert
terug, en vindt Lecker juist
bezig over den muur te klimmen.
Hij pakt hem beet en eischt
bet gestolene terug. Lecker protesteert tegen de slagen, die hij
krijgt en ontkent iets gestolen
te hebben. Op Warnar's aanhoudend terugeischen, vraagt
hij , wat hij dan wel moest ge
hebben en of W. ook gek-stolen
is. Deze begint hem nu te doorzoeken en niets vindende jaagt
hij hem met schelden weg.
Hierna gaat hij weer op het

Kerkhof om den pot op te
graven.

Intusschen komt Lecker terug
en bespiedt Warnar, dien hij
den pot ziet opgraven. Hij besluit hero te volgen, want W.
zal zijn schat zeker nog ergens
anders verbergen en dan is de
buit binnen.

IV. 3. Geertruyd klaagt over
de lichtzinnigheid der jongelui
in het algemeen en vooral over
Ritsert's domheid. Zij vraagt
hoe het toch wel gekomen is,
waarop hij een omstandig verhaal van alles geeft. Een oogenblik hoopt ze nog dat zijn daad

XVII
nemen, hoort men nu uit het

huis van Euclio de kreten van
Phaedra , die in barensnood is.
Euuomia en Lyconides gaan nu
het huis van Megadorns binnen,

nadat hij eerst nog tevergeefs
heeft omgezien naar Strot ilus.

geese gevolgen gehad heeft, maar
hij ontneemt haar dien twijfel
en vraagt hare medewerking om
Klaertje hare eer terug te geven.

Geertruyd vindt dit wel christelijk, maar kan niet nalaten
nog eens eenige meisjes op te
noemen, die naar haar zin eene
betere partij voor hem geweest
waren. Toch besluit zij vrij ge-

bcom gezien, hoe de vrek zijn
pot begroef. Nauwelijks was deze
nu heengegaan, of hij groef den
pot op, dien hij nu in veiligheid
wil brengen, want hij ziet Eu-

makkelijk om er Rijckert over
te spreken; het nadeel zal toch
niet zoo groot voor haar zoon
zijn, als R. nu ongehuwd blijft.
Lecker komt op met den pot,
juichende dat hij rijker is dan
eenig beursman of koning. Hij
heeft nl. gezien, hoe Warnar
zijn pot onder een steiger ver
Nauwelijks was deze nu-borg.
heengegaan , of hij haalde den
pot daarvandaan, dien hij nu in
veiligheid , moet brengen, eer
Warnar er weer naar gaat

clio reeds aankomen.

kijken.

IV. 9. Euclio jammert om
het verlies van zijn pot. Hij is
verloren en vraagt help aan het
publiek, om den dief ole te sporen.
Als hij ziet , dat men lacht,
zegt hij, dat ook onder het
publiek dieven zijn. Wie van,
hen echter is het? Hij wordt
gek bij de gedachte, dat een
ander nu mooi weer zal spelen
van het geld, dat hij zoo zorgvuldig bewaard heeft. Lyconides
hoort in huis het gejammer en
buiten komende om te kijken ,
wat er is, ziet hij Euclio. Hij
vreest dat zijne verhouding tot
Phaedra ontdekt is en weet niet
wat te doen, blij ven of v luchten.
IV. 10. Als Euclio Lyconi-

IV. 4. Warnar jammert om
het verlies van zijn pot. hij is
verloren en vraagt hulp aan het
publiek om den dief op te sporen.
Als hij ziet , dat men lacht,
zegt hij , dat ook onder hen
dieven zijn. Wie echter heeft
bet P Hij wordt wanhopig en
akelig bij de gedachte, dat een
ander nu mooi weer zal spelen
van het geld, dat hij zoo zorgvuldig bewaard heeft. Ritsert
korst op het gejammer naar
bulten en herkent Warnar. Hij
vreest dat zijn geheim ontdekt
is en weet niet wat te doen ,
heengaan of Warnar aanspreken.
Hij besluit tot het laatste.
Als Warnar Ritsert gewaar

1V. 8. Strobilus komt op met
den pot, juichende, dat hij
rijker is dan eenig koning. Hij

is nl. Euclio vooruitgeloopen naar
het bosch en heeft van zeit een

Ware-nar.
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des gewaar wordt, gaat hij dade.
lijk klagende naar hem toe. Lye.
bekent, dat hij het feit misdreven heeft , waarover Euclio
klaagt, en vraagt hem vergiffenis.
Deze weigert en begint hem zijne
misdaad te verwijten. De ver
dat de-ontschuldigvaLy.
wijn en de liefde hem er toe gedreven hebben , neemt Euclio
natuurlijk niet aan. Maar hij
ontsteekt in woede en dreigt
Lyc. voor den praetor te brengen , als deze beweert, dat de
zaak nu niet meer te veranderen
is en zij (hij meent Phaedra,
maar Euclio begrijpt de aula)
hem nu toebehooren moet. Eindelijk wordt het misverstand
opgehelderd en nadat Lyconides
zijne onbaatzuchtige hulp beloofd heeft tot het zoeken van
den pot en den dief, krijgt hij
verlof zijn eigen zaak voor te
dragen. Hij begint nu zijne
familie te noemers , om zichzelf
voor te stellen , en vertelt dan ,
dat Megadorus van het huwelijk
afziet. Euclio verwenscht dezen
daarom , maar Lyconides zoekt
hem moed in te spreken, vertelt wat de reden is en verklaart
zich bereid Phaedra te trouwen.
Euclio begint nog harder te
,jammeren en gaat in huis, om
de waarheid van de zaak te onderzoeken. Lyconides blijft nog
even buiten wachten, om dau
ook naar binnen te gaan, als
Euclio eerst alles weet.
V. Strobilus heeft den pot in
huis gebracht en komt nu nog
altijd juichend over zijn geluk
naar buiten: niemand te Athene

wordt, gaat hij dadelijk klagende naar hem toe. Ritsert bekent , dat hij het gedaan heelt
en vraagt hem vergiffenis. Warnar weigert en begint hem zijne
misdaad te verwijten. De ver
dat-ontschuldigvaRer,
hij het uit dronkenschap en uit
liefde gedaan heeft , neemt Warnar natuurlijk niet aan. Maar
hij ontsteekt in woede en dreigt
Ritsert bij den Schout aan te
klagen, als deze beweert, dat de
zaak nu niet meer te veranderen
is en zij (hij meent Klaertje,
maar Warnar begrijpt de pot)
nu de zijne moet blijven. Eindelijk wordt het misverstand opgehelderd en nadat Ritsert zijne
onbaatzuchtige hulp beloofd heeft
tot bet zoeken 'van den pot en
den dief, krijgt hij verlof zijn
eigen zaak voor te dragen. Hij
begint er op te wijzen , dat hij
van eene fatsoenlijke familie is
en vertelt dan dat Rijckert van
het huwelijk afziet. Warnar ver
dezen daarom , maar-wenscht
Ritsert zoekt hem moed in te
spreken , vertelt wat de reden is
en verklaart zich bereid Klaertje
te trouwen. Warnar begint nog
harder te jammeren en gaat in
huis , om de waarheid van de
zaak te onderzoeken. Ritsert
blijft nog even buiten wachten,
om ook naar binnen te gaan,
als Warnar eerst alles weet.
V. 1. Lecker komt op, noq
altijd met den pot bij zich, steeds
juichend over zijn geluk. Ritsert
ziet hem, roept hem bij zich en
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vraagt , waar bij zoolang geweest is. De jongen begint uitvluchten, maar Ritsert bemerkt,
dat hij wat verbergt en wil
weten wat het is. Nu bekent
Lecker, dat hij een pot met
goud gevonden heeft en wil met
Ritsert deelen. Maar deze zegt,
dat hij het van Warnar gestolen
heeft , van zijn aanstaanden
schoonvader. Daar begint Lecker
nu over door te praten, maar
De rest van de Aulularia ontRitsert verlangt , dat het gell
breekt.
aan Warnar tëruggegeven zal
worden.
V. 2. Reym gaat Geertruyd
halen, om te helpen bij de bevalling van Klaertje. Ze is nu vroolijk en vol verwachting
van de toekomst.
V. 3.
Terwijl Geertruyd met Reym meegaat, zoekt deze
haar gunstig te stemmen voor Klaertje door al hare deugden
op te noemen.
V. 4. Lecker zoekt, maar te vergeefs, Rilsert af te brengen van het plan, om den pot aan llTarnar terug te geven.
V. 5. Ritsert geeft Warnar den pot terug, maar deze heeft
nu zooveel ellende van het geld ondervonden, dat hij het
liever als bruidschat aan Klaertje meegeeft.
V. 6.
Reym komt den jonggeboren zoon aan den vader
aanbieden, waarvoor zij de gebruikelijke fooi ontvangt. Aan
Lecker, die beterschap belooft, wordt hei tekort in de kas
kwijtgescholden en zoo eindigt alles tot vreugde voor allen.

is zoo rijk als hij. Wanneer hij
Lyconides- ziet, gaat hij naar
dezen toe en vertelt na eenige
aarzeling, dat hij een grooten
rot met goud gevonden heeft,
of eigenlijk aan Euclio ontstolen. Nu wil hij zich daarvoor
vrijkoopen. Lyconides zegt, dat
hij het teruggeven moet en dreigt
reeds half met de pijnbank.

Zooals men ziet is, wat de intrige, het verhaal betreft,
het oorspronkelijke getrouw gevolgd. Evenzoo is het me t
de teekening van den hoofdpersoon.
Warnar is evenals Euclio, de geboren *) gierigaard, die zich
*) Ongegrond is dan ook de herhaaldelijk gemaakte aanmerking,
dat de gierigheid van Warnar-Euclio ongemotiveerd zou zijn, om dat het plotseling vinden van eene groote som gelds den arme
niet gierig maakt." Reeds Bakhuizen van den Brink heeft er op
gewezen en later nog de Heer J. H. Rössing (Het Nederlandsch
Tooncel 1874, bl. 108), dat Warnar niet gierig behoefde te worden,
„
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zoo arm weet te houden, dat geen der buren ook maar eenig
vermoeden heeft van zijn rijkdom (vss. 235, 444, 97, 1026),
al ging liet ook vroeger in zijn huis niet zoo zuinig toe
(vs. 1366) Het vinden van den schat heeft echter zijn
gierigheid tot waanzin doen stijgen, zoodat hij in ieder een
belager van zijn pot ziet, zelfs in den haan (vs. 654). En
zijne geldzucht verlaat hem niet (vs. 142), al staat hij ook
eindelijk zijn schat af: Giericheydt wordt wel uit zijn huis
verjaagd, maar zijne liefde behoudt zij (vgl. vs. 63, 64).
Maar voor het overige zijn er veel meer veranderingen en
wijzigingen in de vertaling aangebracht, dan men uit het
bovenstaande misschien zou opmaken. Geene veranderingen
echter zijn er gemaakt, clan die noodig waren, om de han deling als in Amsterdam voorgevallen te kunnen voorstellen.
In de eerste plaats moest de hoofdgedachte van het stuk
gewijzigd worden. Euclio is de vrek, die door de omstandigheden gedwongen wordt zijn schat af te staan Aan cien
eenen kant is het de zwangerschap en de bevalling van zijne
dochter en het verlangen om hare eer (die immers ook de
zijne is) te redden; aan den anderen kant het feit, dat het
geld in handen is van Lyconides, die de arme Phaedra wel
uit liefde zou willen trouwen, maar de rijke Phaedra niet
zonder bruiclschat wil ontvangen. Zoo moet Euclio dus wel
ten minste een gedeelte van zijn schat afstaan *).
Dit alles nu kon in de vertaling niet zoo blijven. Wel
ovas liet geld ook hier te lande een g ansch niet onverschillige
zaak hij een huwelijk, maar zooals we ook aan Rijckert en
Ritsert zien, was het toch niet alles. En het gemis van een
omdat hij het al was, zooals blijkt uit vss. 169, 557-559, waarbij
men ten overvloede nog vergelijke vss. 25, 537 en 763. Zoo oordeelt ook prof. Franeken in zijne uitgave van de Aulularia, bi. IX.
Door de vermeerdering van zijnen rijkdom was niet zijne gierigheid ontstaan of zelfs toegenomen , maar was daarbij bekomen de
angst, dat men het hem ontstelen zou. Deze argwaan nu is zeer
natuurlijk: men vindt ze ook bij niet gierige menschen, . die b.v.
cene erfenis krijgen. Maar bij den vrek stijgt deze angst tot
zinneloosheid , vgl. vs. 111.
*) Wel ontbreekt dit slot, maar in het stuk zelf zijn gegevens
genoeg, om met vrij veel zekerheid aan te nerven , dat zoo de
ontknoopin' geweest is. Vgl. ook prof. Francken's inleiding ,
bi. X, vlgg.
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bruidschat maakte hier niet, zooals in Athene, voor éen arm
meisje liet huwelijk zoo goed als onmogelijk. Bovendien zou
het niet met de Hollandsche opvatting van eerlijkheid) gestrookt hebben, als Ritsert voorwaarden gesteld had voor het
teruggeven van den pot. Wilde de vertaler dus liet verhaal
zoo goed als onveranderd overnemen, dan troest de afstand
van het geld anders gemotiveerd worden. En daartoe strekte
de angst, die de gierigaard uitgestaan had: hij had er genoeg
van, orn schatten te bewaren. Zijne gevoelens mochten dezelfde
blijven, zijne handelwijze veranderde. In plaats van de bedrogen
gierig aard komt de bekeerde gierigaard. En slat moraliseerend
tintje aan het slot is echt Nederlandsch, echt nationaal.
Ook in de teekening der personen moest vrij wat veranderd
worden. Dat Ritsert bij het teruggeven van den schat anders
moest handelen dan Lyconides, zagen wij reeds. Maar ook
zijne verhouding tot Klaertje moest gewijzigd worden. Terwij l Lyconides' stilzwijgen gerechtvaardigd is door de overweging, dat Phaedra geen bruidschat kon krijgen , was dat
voor Ritsert geen voldoende verontschuldiging. Hij was besluiteloos, hij aarzelde en hoezeer hij er steeds aan bleef
denken (vs. 980), toch moest hij door den loop tier feiten
gedwongen worden tot (le bekentenis van hetgeen hij niisdaan had. Dat het geen berekening was, blijkt uit (le gemakkelijkheid, waarmee hij den draak steekt met de goede
partijen, die zijne moeder voor hem uitgezocht had. Deze
uitbreiding van het origineel strekt dan ook om de loszinnigheirl van Ritsert voor het Nederlandsche publiek te vergoelijken. Lyconides had voor de Atheensche en Romeinsche
schouwburgbezoekers cene dergelijke rechtvaardiging niet
noodig. Om dezelfde reden ook laat de vertaler Ritsert
door Lecker vinden in de Libry (vs. 844).
Geheel in overeenstemming met het frissche, krachtige
leven der jonge 17' eeuwsche maatschappij zijn Geertruyd
en Rijckert ook flinker, doortastender dan Eunornia en Megarlorus. De maatschappelijke positie der vrouw was hier
anders dan in Athene ot' in Rome. Geertruyd behoeft daarom
niet zooveel verontschuldigingen te maken, dat zij zich met
haar broeders aangelegenheden bemoeit en deze behoeft dan
ook niet zoo gauw toe te geven.
Evenmin als Phaedra komt ook Klaertje op het tooneel.
Maar terwijl men de smartelijke kreten van de eerste hoort,
is in den Warenar ook dat weggelaten. Hoe weinig men de
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naakte waarheid schroomde te zeggen, dat was toch te kras
voor cien Amsterdamrner, die immers ook met vrouw en dochter
naar Glen schouwburg wilde. En Ritsert was eerlijk genoeg,
dat zijn woord Geertruyd voldoende was, en zij geen nader
bewijs verlangde.
Een meisje, c .ie hier, op eene kermis b.v. , zich vergat
met een haar onbekend jongman, zooals Phaedra op de
Cerealia, zou tot »het groote gild" gerekend worden De
woorden van Ritsert (vs. 997)
De persoon is eerlij ck , 'tis noch niet van 'tbooste,
konden alleen waar zijn, wanneer er verkrachting had plaats
gehad. Deze was bepaald noodig, en de wijze, waarop de
vertaler hiervoor eene ongezochte, alledaagsche, in de zeden
van dien tijd liggende, aanleiding vindt, is eene even meesterlijke greep als de wijze, waarop hij die verkrachting moge
ij k maakt door Warnars bedreigingen *). De achterdocht van-l
den vrek is de oorzaak van al zijne rampen. Hier is de
voorstelling niet alleen echt nationaal geworden, maar bovendien heeft de vertaler zijn voorbeeld overtroffen.
De overige personen in de Aulularia zijn allen slaven en
konden dus niet onveranderd in den Warenar opgenomen
worden. Voor de beide fluitspeelsters en Pythodicus, den
slavenopzichter, was er in 't geheel Beene plaats en al wat
van dezen gezegd wordt, moest dus in de vertaling wegvallen, zoo b.v. het 7e tooneel van het 2e bedrijf.
Twee koks, d. w. z. twee koksbazen, konden in den
Warenar niet gebruikt worden en daarom werd van den
Benen een hofmeester gemaakt -r).
Dat er twee slaven niet den.naam van Strobilus waren,
heeft misschien in het ontbrekende slot nog tot eenige ver
aanleiding gegeven, maar in het overgeblevene is-wikelng
daarvoor niet de minste aanwijzing. Het behoud daarvan kon
*) Minder juist spreekt dan ook Alb. Thijm (Amsterdammer van
17 Oct. 1880) van meen rneisjen .... , dat de plein gré geschoffeerd
is door een vermomden onbekende."
-t) Onder hofmeester moeten we hier iemand verstaan , die voor
de reeling van het geheel, de keuze der spijzen en dranken, de
bediening, de plaatsing der gasten enz. zorgt; de kok daarentegen
zorgt alleen voor de bereiding der spijzen, bij rijke gastmalen
daarin geholpen door den bestay- en den bancket-maker.
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slechts verwarring geven. Maar hoe gemakkelijk kon er ook
van die twee één gemaakt worden: Rijckert en Ritsert
konden toch wel niet anders clan kooplui zijn en wat was
nu eenvoudiger, dan slat oom en neef compagnon waren?
Maar de gemeerizaamheid van den in huis geboren slaaf
tegenover den zoon des huizes , met wien hij was opgegroeid, zou niet gepast hebben in den mond van een gewoon
bediende tegenover zijn patroon. Daarom is Lecker de aankomende jongen, die bij een koopman in dienst treedt, om
zoo den handel te leeren (vs. 1271). Doordat hij dus van
eenigszins betere familie was, kon hij niettegenstaande zijne
jongheid reels kassier zijn. Door zijne onbezonnenheid, (een
eigenschap, die hij met zijn heer gemeen had) vergreep hij
zich aan (le kas en de kwijtschelding van het te kort kwam
hier zeer geschikt in de plaats van de vrijlating, die Strobilus
zich als loon voor het vinden van den pot bedong.
Staphyla kon onveranderd als Reym worden overgenomen.
De oude, trouwe dienstmeid is evenzeer een familiestuk als
de oude slavin. Op het eerste gezicht zou men meenep,
dat de verzuchting van Reym, oni maar liever dood te zijn,
onnatuurlijk is, omdat zij immers vrij was om den dienst
op te zeggen. Maar een zoo oude meid krijgt geen dienst
meer en bovendien was hare gehechtheid aan Klaertje te
groot. Maar ook Warnar krijgt nooit cene andere meid zoo
goedkoop en daardoor kan zij vrij wat tegen hem zeggen en
durft hem zelfs wel in de maling nemen (vs. 380).
De Lar eindelijk kon niet behouden blijven, omdat men
in Amsterdam » van sulck goet niet veel (had) hooren seg
;hen." Daarom kreeg Miltheydt die rol. Maar het Neder
publiek was in de spelen van sinne gewoon aan-landsche
een proloog van twee allegorische personen, en zoo kwam
hier nu Gierigheydt als tweede er bij. De dialoog tusschen die
beide (vs. 4í-64) is dan ook een toevoegsel van den vertaler.
Doch niet alleen de personen moesten Amsterdamsch worden, ook de toestanden en gebeurtenissen.
Gelduitdeelingen van staatswege, zooals te Athene en Rome
voorkwamen, kende men hier niet. In (le plaats daarvan
heeft de • vertaler gebruik gemaakt van de jaarlijksche uit
lepels bij de schutterij, waardoor weer een echt-delingva
Nederlandsche trek in het stuk is ingevoegd.
Waar bij ons niet meer de gewoonte bestond, dat de bruid
in optocht van het huis haars vaders naar dat van den bruide-
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gom gebracht werd, zou natuurlijk het aanrichten van een
maal in beide huizen geen reden gehad hebben. De verdee ling der koks moest dus vervallen, en evenzoo de vraag,
wie het best kookte. Maar de woordenstrijd moest blijven
en de opgeblazenheid en aanmatiging, waardoor de Brabanders
zich zoo belachelijk maakten, was hier eene uitstekende aan leiding voor den twist. Natuurlijk verviel nu ook het 9e
tooneel van het 2e bedrijf.
Geen Lar was hier, ter wiens eere wierook gebrand werd,
en terwijl dus Euclio nog iets meebracht naar huis, moest
Warnar wel met leege handen terugkeeren.
De tempel van Fides en het bosch van Silvanus worden
vervangen door het bij iederen Amsterdammer bekende Ellendige Kerkhof en een » steyger in de nieuwe stadt," en
terwijl de vrek op het Kerkhol' bezig is, komt juist Lecker
uit de in de onmiddellijke nabijheid zich bevindende Libry.
Dat men zich door een voorteeken zou laten leiden bij
zijne handelingen, was voor onze voorvaderen een te heidensch
begrip, maar (le onrust van den vrek begreep ieder.
Weggelaten in de vertaling zijn ook de toespelingen op de
beide fabelen van den ezel in het e tooneel van het 2e bedrijf, omdat die fabelen hier niet bekend waren *). Evenzoo
de vermelding van den gebrek lijdenden oudgediende.
De plaatsen, waar de veranderingen het grootst zijn ((le
meeste zijn hierboven besproken) zijn: 213-230 (156-169) t),
399 -444, (276-9), 499 -523 (31 7-345), 683-719

(490-532), 841-858 (582-603), 859 —884 (604-6214),
923 --939 (657 -677), 1217-1257 (805-826).
Buiten deze veranderingen zijn het echter ook de uitbreidingen en bijvoegingen, die aan het stuk een echt Neder
echt Amsterdamsch aanzien geven.
-landsch,
Sterke uitbreiding van het origineel, terwijl toch in hoofdz ak de voorstelling gelijk blijft, vinden we 369-398
(264-275), 939--1030 (68-69), 1045-1085 (708-723).
Geheel nieuw zijn 44-74, 459-479, 720-753, 814-810,
*) Tevergeefs heb ik getracht de tweede ergens elders terug te
vinden, maar in Athene of in Rome moet ze toch bekend geweest zijn.
¡) De tusschen haakjes geplaatste cijfers zijn de regels uit de
Aulularia volgens de uitgave van pro:. Francken ; die van Taubmann telt alleen de regels van ieder tooneel.
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158-1486, met uitzondering van het eerste, alle echt Hol
vol geest en levendig.
-tandscheolj
Waar bij zooveel verandering, wijziging, uitbreiding toch
ook eene zoo nauwe aansluiting aan het origineel is, kan het
haast niet uitblijven of er moet hier en slaar wel iets ge
worden, dat niet geheel met de werkelijkheid overeen -vonde
goed past bij hetgeen elders gezegd wordt.-komtfinder
Toch kunnen we slechts ééne dergelijke hedenking tegen den
Warenar inbrengen. Warnar moest voorgesteld worden als
een oud, een zeer oucl man. Anders konden de familieleden
van Rijckert hem niet prijzen: een arme rentenier toch kon
in de oogen der kooplieden niets anders zijn dan een lui
een vei achtelij k wezen, tenzij hij te oud was om te-ard,
werken. Anders ook konden Lecker en de koks zich niet
laten ranselen zonder terug te slaan: nu weerhield de eerbied
voor den ouderdom hen daarvan. Anders was ook zijne
houding tegenover Rijckert niet gerechtvaardigd, die toch
ook al »op zijn jaren" kwam. Warnar is dan ook oud
(vss. 97, 308, 576, 1449). Maar hoe kwam hij dan bij de
schutterij ? Eenvoudig omdat de vertaler eene gelduitdeeling
noodig had en (lie anders niet kon vinden.
Blijkt uit het bovenstaande voldoende, dat de Warenar
niettegenstaande zijn klassieke voorbeeld, een echt nationaal
stuk genoemd mag worden, het is niet genoeg om te ver
waarom hij ook populair was. Het beschaafde publiek-klaren,
voelde zich zeker wel getrokken door de beschaafde taal,
waardoor het stuk zich zoo gunstig onderscheidt van de
meeste kluchten dier dagen. Stuiten we elders herhaaldelijk
op viezigheden, hier vinden we er slechts enkele en dan nog
veel minder plomp uitgedrukt, dan we ze van de anderen
gewoon zijn. De woordspelingen, hoewel lang niet altijd
kiesch, zijn zelden grof, maar in glen regel geestig, terwijl
de meest onkiesche zoo zijn ingekleed, deft ze voor een
groot gedeelte der hoorders of lezers verloren gaan, een
enkele zelf's zonder kennis van het Latijn geheel -onverstaanhaar is *).
Wel worden vele zaken ronduit genoemd, die wij thans
liever verzwijgen, maar als we zien, wat in de deftige
treurspelen van dien tijd alzoo genoemd wordt, dan zou het

*) B.v. de vertaling van Aul. 643.
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hoogst onbillijk zijn, Glen blijspeldichter daarvan een verwijt
te maken.
Maar de groote meerderheid der toeschouwers en niet op
de laagste rangen alleen, wordt door een schoonen opzet van
het geheel minder getrokken dan door detailschoonheden
en pikante kleinigheden. Bij de herinnering van hetgeen men
gezien heeft, wijst men elkander op eene grappige handeling, een snedig gezegde of een kluchtig gebaar, verkneutert
zich bij de gedachte, hoe deze of gene zich dit of slat kan aan
scherpt de persoonlijke toespelingen, die er in-trekn
voorkomen, wat aan of zoekt er nieuwe, men reciteert
enkele regels of haalt eene schalksche uitdrukking aan,
werkt eene dubbelzinnigheid of woordspeling nailer uit, enz.
En tot dit alles gaf eene opvoering van den Warenar stof in
overvloed.
De belofte in de Voor -reden gedaan, dat »bekende plaetsen
en straetjens" genomen zouden worden, is uitstekend vervuld
Overal treft ons de nauwkeurige plaatsbeschrijving , hetzij
Warnar van de Vismarot naar het huis van den Schout gaat
of slat hij vertelt, hoe de barbier met zijne vrouw om (le
Nieuwe Kerk naar het Water wandelt, wanneer Lecker uit
de Libry korvende Warnar op het Ellendige Kerkhof verrast
en wanneer verteld wordt, waar rle vrek zijn pot zocht te
verbergen onder een steiger. Het Princen -hof was niet minder
aan ieder bekend als de gewone verzamelplaats der schutte rijen ter behandeling van ernstige zaken dan de Doelen als
plaats voor de feestelijke bijeenkomsten. Als Lecker vertelt,
waar hij Ritsert gezocht heeft, wist ieder Amsterdammer, in
welk gezelschap deze gewoonlijk zijn vermaak zocht.
»Niemant treck hem yet aen", heet het in vs. 71, maar
deze waarschuwing is juist een bewijs, dat velen er zich
iets van konden aantrekken en dat we waarschijnlijk ver
portretten te zien krijgen, dat ten minste de tijd -scheidn
daarin bekende figuren konden zien of hoo.ren noe--genot
men. De weeuw van Claesje K lick, miester Jeurjaen, Grietje
Goossens, de dames uit het babbelcollege en hare slacht offers, en de huwelijkscandidaten van Geertruyd mogen andere
namen gedragen hebben, van (len barbier moge de naam niet
genoemd worden, het publiek zal ze als goede bekenden begroet hebben, en het is zeker niet zonder bedoeling, dat
sommigen van hen tweemaal genoemd worden. Misschien
zelfs werden wel bekende bijnamen gebruikt, als het ten
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minste iets meer dan bloot toeval is, dat »Sieur Braetvarcken", ook elders vermeld wordt *). En dat sommige
dingen, die van Warnar verteld worden, door een of anderen
bekenden gierigaard uit dien tijd vertoond zijn, kunnen we
veilig aannemen, het moge dan de bij Pontanus vermelde
Willem Barentsz -i-) geweest zijn of een ander.
Maar behalve in de teekening van personen en zaken, ook
in andere opzichten had het stuk groote actualiteit. De
klachten over duurte en weelde passen in iederen tijd,
maar de vermelding der »droeve questien", der »nieuwe
setting", der tweeërlei rederijkers, der nieuwe uitlegging
van de stadsmuren, was een weerslag van hetgeen ook
buiten den , schouwburg druk besproken werd, terwijl de
»courante nouvellen", de bel en de »rauwe brillen" voor de
meesten zeker nog lang geene alledaagsche zaken waren §).
Dat hij zijn eigen dialect op het tooneel hoorde, gaf aan het
stuk voor den AYnsterdanlmer zeker eene eigenaardige bekoorlijkheid , vooral nu hij door het krom praten van Casper
gelegenheid had om op te merken, dat hoe »mal" het »out
Amsterdamsch" ook was, daartegenover toch het » plat Antwerpsch te walgelijk" **) genoemd moest worden. De spreek
andere kernachtige uitdrukkingen, die telkens-worden
zoo juist te pas gebracht werden, maakten deel uit van zijn
*) Gedichten van P. C. Hooft, I, bl. 71.
$) Op dezen werd liet eerst de aandacht gevestigd door P. Leen
Wz. in de Gedichten van P. C. Hooft, II, bl. 292. Later-dertz
heeft Ter Gouw in zijne Volksvermaaken, bi. 691, nadere bijzon derheden omtrent dezen vrek en zijne familie medegedeeld, welke
zijn aangehaald en aangevuld door den Heer 3. H. Rössing (Nederl. Toon. 1874, bl. 109).
§) Uit «heer-oom" in vs. 476 maakte Bakhuizen van den Brink
(Gids, 1843, I. 571) op, dat Hooft Amsterdam teekende, niet
zooals het in zijnen tijd, maar zooals het eenige tientallen jaren
vroeger was. De onjuistheid van deze opmerking, die ook door
anderen is overgenomen, is aangetoond in de aant. op dit vers.
**) Vondel, Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste. Het doen
optreden van een Antwerpenaar kan nagevolgd zijn in Brederoo's
Spaenschen Brabander. Liever echter zou ik het in beide stukken
beschouwen als een uitins van de geringe sympathie, die de Brabanders bij een groot gedeelte van het Amsterdamsche publiek vonden.
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eigen woordenschat en de geestigheid der spelers meende
hij dus zich zelven ook te mogen toekennen. Voegen we
hier nog bij de levendigheid van den dialoog, de plasticiteit
van de voorstelling (b.v. waar verhaald wordt, hoe de ooievaar door Warnar wordt aangeklaagd of de haan doodgeslagen;
de beschrijving van het babi elcollege; het verhaal van den
barbier, enz. enz.) , waardoor de toeschouwer de gebeurtenissen meeleefde, wat nog bevorderd werd, doordien de
spelers zich herhaaldelijk onmiddellijk tot het publiek wendden, soms zelfs tot een bepaalden toeschouwer, plan is de
groote populariteit van dit stuk volkomen verklaarbaar.
Hoeveel opvoeringen de Warenar beleefd heeft, is onmogelijk te zeggen, maar uit het groote aantal drukken
mogen we wel opmaken, dat ook het aantal opvoeringen
zeer groot geweest is. Ook buiten Amsterdam werd het
vertoond, b.v. in De Rijp (zie cie cant. bl. 100) en in Haarlem
(zie den Spectator, 1876, hi. i6).
De laatste klein 8 - uitgave is van 1l7G?9. Na dien tijd is
dus cie Warenar waarschijnlijk niet meer opgevoerde), na
gedurende meer clan 100 jaren op het tooneel geweest te zijn.
De toespelingen op personen en toestanden, vele uitdruk kingen werden niet nicer begrepen -p), zoodat het stuk niet
populair kon blijven. En ook de meer ontwikkelde schouw
►ezoekers stelden andere eischen. Zij ergerden zich-burk
aan de platheid en ruwheid van vele voorstellingen en ge
dan ook reeds in 1663 Leseailje in den-zegdn,alh
Warenar evenals in andere bij hem uitgegeven tooneelstukken,
de vloeken wat verzacht en liet woord God geheel uit den
tekst verwijderd. De klucht had haar tijd gehad en zou eerst
weer in eere komen en genoten worden na Bakhuizen van den
Brink's beoordeeling van De Tries' uitgave in den Eicis van 1843.
,

Wie nu was de maker van dit meesterstuk »zoo vol beelden
en gedachten, (lat onder de twaalf- of veertienhonderd verzen
*) De opvoeringen in 1881 ter gelegenheid der herdenking
van Hoofts 300en geboortelag blijven hier natuurlijk buiten beschouwing.
-¡) Duidelijk blijkt dit uit de onzinnige verknoeiingen van den
tekst in de laatste uitgaven.

XXIX

die liet tellen mag, er nauwelijks één gevonden wordt dat
niet meetelt," (ßusken Huet)? De zes eerste drukken zijn
anoniem verschenen, maar Routhaeck schijnt in 1638 Hooft
voor den schrijver gehouden te hebben (zie de aant. op vs. 7k).
Anderen echter hielden Coster voor den dichter, zooals blijkt
uit Tengnagel's Amsterdamsche Lindebladen (1639) , bl. 13:
Want (by ja, by neen !) de ronden
Rollen nimmermeer te ras:
En de pot is lang gevonden,
Die vol dubbeloenen was:
„

Niemand lioeft'er naer te zoeken.
Warnar is al dood; verrot;
En al in de Kosters boeken
Aengeteikent: maer den pot
Heeft zijn zwager in de kluiven;
En die word te langzaem klaer
Om ze hier, of daer te schuiven
Onder steigers, als zijn vaer.

De hoofdletter is hier een stellig bewijs, dat in »Kosters"
Bene woordspeling ligt, zooals we er in Tengnagel's werken
zoo vele aantreffen. ;Maar Coster zou die eer niet alleen
houden. Op de aanplakbiljetten voor Bene tooneelvoorstelling
te Haarlem den 3 Juli 1656 te geven (medegedeeld door den
Heer J. H. Rössing in den Spectator 1876, bl. 126), wordt
gesproken van »de onvolprijselijcke Boertigheeden, die ons
den geleerden Plautus heeft naegclaten, in zijn Latijnsche
Poësie, ende verduytst door twee van de gheleertste die in
ouden tijdt hebben g eleeft, ende ghenaemt Waere Nar met
zijn Pot." De Heer R. meent, dat hiermede Hooft en Coster
bedoeld zijn, omdat deze beide ook als de schrijvers enoemd worden in twee pamfletten *).
Wat de uitgave van 1657 hieromtrent zegt, weet ik niet,
omdat ik (lie niet heb kunnen vinden. Maar de uitgave van
*) Welke? Op een brief aan den Heer R. met verzoek mij de
titels te willen mededeelen, kreeg ik geen antwoord. Ik hoop, dat
hij misschien in deze uitgave aanleiding zal vinden ze alsnog mede
te deelen.
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1661 bij Van Santen heeft »Gerijmt door P. C. Hooft, en
S. Coster." Zoo heeft ook, volgens den Heer R., de uitgave
van 1663, die ik echter ook niet gezien heb. De uitgave
van 1667 noemt alleen Hooft.
Toen Aernout Hellemans Hooft en Brandt besloten hadden
tot eene uitgave der verzamelde werken van den Drost, vonden
zij in zijne brieven een paar malen den Warenar vernield op
eene wijze, die hun de overtuiging gaf, dat niemand anders
dan Hooft de vertaler was. Waarschijnlijk was dit voor hen
eene gewichtige ontdekking en was het evenzeer groot nieuws
voor de vrienden, wien zij hunne vondst mededeelden. Hoe
toch is het anders te verklaren, dat Vondel juist in 1670
een gedichtje op den Warenar maakte, terwijl hij er vroeger
altijd over gezwegen had, zelfs in het Bruiloftsvers van 1627,
waar wel Rooft's vertalingen uit Vergilius en Seneca genoemd
worden en dus ook de vermelding van Plautus zoo goed op
hare plaats zou geweest zijn. En dat ook Brandt vroeger
de vertaling der Aulularia niet aan Hooft toeschreef, mogen
we wel opmaken uit het feit, dat hij er in zijne Lijkrede
niet de minste toespeling op maakt.
In de uitgave der verzamelde werken van Hooft, die in
1671 liet licht zag, werd dus de Warenar opgenomen. Maar
ofschoon hij er in de voorrede van zwijgt, schijnt Brandt
toch noodig geoordeeld te hebben, zich wegens die opneming
te rechtvaardigen, door aan het stuk zelf een gedeelte van
een brief van Hugo de Groot en het reeds genoemde gedichtje
van Vondel te laten voorafgaan. Het laatste bewijst natuurlik
niets , en ook de brieven kunnen niet meer bewijzen dan dat
Hooft het eenige afschrift bezat en dus misschien ook de vertaling
gemaakt had, maar diezelfde woorden konden ook gebruikt
zijn , indien hij er slechts aan meegewerkt had.
Op gezag van Brandt hebben alle latere uitgevers van den
Warenar dezen aan [Iooft toegeschreven, ook al namen zij
een anderen tekst clan den zijnen tot grondslag hunner uit
Toch was nog niet ieder overtuigd. Zoo nam b. v. de-gave.
verzamelaar van de Leidsche collectie van Coster's werken
daaronder nog den Warenar op, ofschoon deze verzameling
eerst lang na 1671 bi,j elkaar gebracht werd (zie Dr. Iiollewijn's uitgave, bl. XIV).
Zien we nu nog, dat. de eerste druk niet bij Hooft's gewonen uitgever, maar bij dien van Coster is uitgekomen en
dat deze beide dichters wel meer samenwerkten, dat b.. v. ook
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de Isabella van zulk eene samenwerking de vrucht is dan is
het, dunkt mij, meer dan waarschijnlijk, dat ook de Warenar
op dergelijke wijze is tot stand gekomen. Wat ieder van
hen gedaan heeft , is natuurlijk niet met zekerheid uit te
maken, tenzij misschien liet naar Engeland gezonden klad
nog eens weergevonden werd. Maar de zaak zal zich wel
zoo toegedragen hebben , dat Hooft eerst eene vertaling gemaakt heeft, waarin zij gezamenlijk de voornaarnste veranderingen »nae 's Landts ghelegentheit" aanbrachten, dat
vervolgens ieder een gedeelte heeft berijmd, en daarna de
eerste nog eens alles heeft »betutteld." Dat Ilooft dan de
vertaling bezorgd zal hebben, kunnen we vermoeden uit het
feit, dat dit niet het eenige stuk was, waarvan hij de ver
maakte, om die door een ander te laten berijmen : de-taling
Ipocrito van Aretino werd door hem vertaalel, terwijl Brederoo(?)
hem berijmde; met Reael gezamenlijk vertaalde hij de Troades
van Seneca voor Vondel, die daarnaar zijn Hecuba bewerkte;
en zijn »Virgilijs eerste boeck van Aeneas int Rijmeloos" is
zeker ook wel bestemd geweest om later berijmd te worden *).
Over ieders aandeel in de berijming ontbreekt ons echter
niet elke aanwijzing. We vinden het een en ander in den
uiterlijken vorm van het gedicht. In de eerste plaats valt
in het oog, dat (le meer of minder metrische verzen in de
eerste helft (tot vs. 668) van den Warenar ((le Voor-reden
laten we er voorloopig buiten) veel talrijker zijn dan in de
tweede helft; evenzoo de enjambementen (9 tegen 3). Daarentegen zijn de langere verzen met vijf heffingen talrijker in
de tweede helft; evenzoo de regels met middenrijm (45
tegen 1) en dubbelrijm (82 tegen 2) en ook de vloeken
(43 tegen 14). De Voor -reden (met uitzondering van de vier
laatste regels, die ook wat de gedachte betreft. op zich zelf
staan) heeft doorloopend middenrijm en dubbelrijm, maar
ook meer metrische verzen j-). Op grond van dit alles komt
*) Zon het zonder bedoeling geweest zijn, dat Vondel juist met
de toezending van zijn proza-Virgilius den vrede zocht te herstellen?
t) Ook in de woordvormen zijn vrij opmerkelijke verschillen;
zoo wordt in de eerste helft steeds dencken geschreven, in de
tweede deyncken. Maar bij het ontbreken van het handschrift en
de slordigheid van den druk (of van het afschrift?) hebben deze
verschillen niet genoeg bewijskracht, dat het de moeite zou loonen,
daarvan eene volledige lijmt te geven.
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het mij waarschijnlijk voor ; dat Hooft liet eerste gedeelte
herijmd heeft, tot liet 5e tooneel van het 3e bedrijf en Coster
de rest benevens de Voor -reden , behalve de vier laatste
regels hiervan, die weer van Hooft zijn.
Dat Hooft niet met een anders veeren wilde pronken en
tus den \Varenar niet in de uitgave zijner werken van 1636,
noch in die van 16!i 1í opgenomen wilde hebben, is verklaar
Maar waarom heeft hij Ilan zijn cleelgenootschap-bar*).
aan deze vertaling, behalve voor enkele intieme vrienden,
zoo zorgvuldig voor iedereen verborgen gehouden, (lat zelfs
zijn stiefzoon er waarschijnlijk niets van wist? Dat hij (le
aesthetische waarde te gering vond, om zijn auteurschap te
willen erkennen is wel niet waarschijnlijk bij den grooten
bijval, dien het stuk niet alleen bij het groote publiek, maar
ook bij mannen als De Groot en Huygens gevonden had.
Het zal in dit opzicht met den Warenar wel geweest zijn
als met den Schijnheiligh : er waren zooveel toespelingen in
op bepaalde persomen, dat Hooft voor onaan enaamheden
vreesde, indien hij als de schrijver bekend werd.
Coster was wat minder bang uitgevallen clan de Drost en
verzweeg dus misschien niet zoo angstvallig zijn aandeel aan
deze klucht; vandaar dat Tengnagel hein kon noemen, maar
van Hooit's deelgenootschap aan het werk niets wist. Later
echter, nadat hij zich ook uit de Akademie had teruggetrokken, was hij wat minder strijdlustig en zoo heeft hid zich
evenmin als Hooft met de zorg voor latere uitgaven willen
bemoeien, noch toe gestaan , dat zijn naair op den titel ver meld werd. Ook zal het hem tegen de horst gestuit hebben,
alleen de dichter te heeten, terwijl Hooft toch een `root
gedeelte van het werk gedaan had en niet, als van de Isabella, slechts een betrekkelijk klein gedeelte. Zoolang Hooft
echter leefde en het geheim niet ontdekt wilde hebben, moest
hij zwijgen, maar toen deze reeds verscheidene jaren over
leden was, en evenzoo de meesten van hen, die in den
Warenar zichzelf op het tooneel zagen verschijnen, kon hij
spreken en heeft dan ook misschien zelf in het laatst van zijn
*) l)at hij dit niet zou gewild hebben , omdat Van der Plasse
als uitgever van den eersten druk, recht op de kopij zou hebben,
is allerminst waarschijnlijk : immers ook de uitgaven van 1626,
1630, 1634 (?) en 16-'48 waren bij anderen verschenen.
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leven aan Van Santen of aan een van diens vrienden, de
,juiste toedracht der zaak medegedeeld, zoodat deze bij zijne
uitgave van 1661 (of reeds 1657?) de schrijvers kon noemen.
De meening, dat twee dichters aan Glen Warenar gewerkt
hebben, is met kracht tegengesproken door P. Leendertz Wz.
in den Navorscher van 1876, bl . 555 vlgg. Zijn betoog, dat
verder door allen is aangenomen, ten minsten door niemand
weersproken, berust op de volgende gronden:
'1°. De taal is zuiverder, beschaafder dan wij van Coster
gewoon zijn en doet meer aan Hooft denken. Men zou misschien willen aannemen , dat Hooft later het werk van zijn
medearbeider had nagezien, maar daarmede is Hooft's medédeeling in strijd, (lat het werk in negen dagen voltooid is.
2°. Hooft schijnt plan gehad te hebben, den Warenar
tegelijk met de Granida uit te geven, waarbij hij dan met

een

anders

veeren zou gepronkt hebben.

3°. De overdrevene nederigheid, waarmede Hooft over den
Warenar spreekt in zijn brief aan De Groot, vertoont hij
alleen waar het zijn eigen werk betreft.
Het gezag der uitgave van 1671.
5°. Het gedichtje van Vondel.
Waarschijnlijk was er, volgens den s^-hrijver, iets uitgelekt van Hooft's medewerking aan de Isabella, en werd dit

nu op een ander tooneelwerk overgedragen.
Dat de hier aal het slot genoemde gang van zaken niet
onmogelijk is, geef ik gaarne toe, maar waarschijnlijk dunkt
het mij niet. Voor ik de verschillende argumenten van den
schrijver naga, wijs ik er echter op, dat hem alleen de mededeeling van den Heer Rössing ten dienste stond.
Wat nu het eerste argument betreft, aan (le taal en den
stijl ontleend, geloof ik, dat het boven omtrent den vers
opgemerkte een veel krachtiger argument is vóór de-bouw
twee- schrijverstheorie . En de »nethen daghen" van Hooft
houd ik, vooral in het verband, waarin zij genoemd worden,
voor een nederige blufferij. Eene zoo zorgvuldig overwogen
navolging, als we gezien hebben dat de Warenar is, wordt
niet in zoo korten tijd in orde gebracht.
Ook het tweede argument v erv alt, want bij de verande
spel in spelen in het bericht voor de Granida, had-ringva
Hooft het oog op den Baeto, niet op den Warenar, zooals
straks zal blijken.
Verder was ook de overdreven nederigheid van Hoof in
-

Ware -gaar.
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zijn brief aan De Groot niet zoo geheel misplaatst, terwijl toch het grootste gedeelte van het werk van zijne
hand was.
Het gezag eindelijk van de uitgave van 1671 kan niet
groot zijn: het Hs. toch van den Warenar bestond niet meer,
en Hooft schijnt zijn deelgenootschap daaraan steeds geheim
gehouden te hebben.
En hoe weinig ten laatste het gedichtje van Vondel bewijst,, hebben wik boven gezien.
Er is dus alle reden om aan te nemen, dat we hier werkelijk den arbeid van twee dichters hebben. Hoe zij tot die

samenwerking kwamen? Beiden verlangden ons tooneel op
te heffen , beiden oordeelden dat slechts het classicisrne
redden kon; wat was nu natuurlijker dan dat de Drost
met zijne degelijke kennis der ouden en de Dokter met zijn
onuitputtelijken humor en zijne schalksche pen besloten,
gezamenlijk eens te laten zien, hoe een klassiek stuk voor
ons tooneel bewerkt moest worden. Waarschijnlijk was de
eerste daar dan wel reeds aan begonnen, voordat hij de
medewerking van zijn vriend vroeg. Eene vraag blijft er
slechts over en wel, waarom na een zoo schitterend succes
de vennootschap toch zoo s oedig werd ontbonden. De
oorzaak hiervan is niet ver e zoeken. Hooft trok zich al
spoedig uit de tooneelwereld terug, waarschijnlijk wel omdat
het tooneel te veel in de op p ositie was, en oppositie toen
al evenmin fatsoenlijk was als nu; bovendien, omdat hij
zich zijne eigenlijke roepin g als historicus bewust geworden
was. Ook Coster moest, nadat heeren Burgemeesters hem voor
roode deurgenomen
enomen hadden en zijne geldschieters waarschi'nlijk hun geld opeischten, van Jde, Akademie
scheiden.
Natuurlik was eer nu
p geen sprake meer van gezamenlijken
tooneelarbeid. Of er echter eeen riendscha eli'ke omgang
tusschen de beide mannen gebleven is weep ik ^ niet. Maar
opmerkelijk is het zeker wel, dat in hetzelfde 'r, waarin
we Coster weer te Muiden zien, Hu gens door Koft wordt
genoodigd »op een potjen oft twee van de kost, die (hem)
in den Warenar zoo bijster scheen te monden *).
,

*) Hooft's Brieven, no. 305 (van 21 April 1631). Coster was er
o. a. 29

Juli

.
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Wanneer de Warenar geschreven is, is vrij nauwkeurig
te bepalen. Den 1 7en Jan. 1617 schrijft Hooft, dat ))de clad
al over lange in Engelandt is gesonden" *). Deze tijdsbepaling
is vrij vaag, maar wij nemen het toch zeker niet te ruim,
indien we daaruit afleiden , dat die verzending op zijn laatst
in het begin van October 1616 heeft plaats gehad. Toen was
dus het stuk al klaar. Ook van den anderen kant kunnen
we eene nadere tijdsbepaling vinden. De »nieuwe setting"
toch is niets anders dan de nieuwe bepaling der waarde van
de verschillende munten, vastgesteld bij plakaat van 26 September 1615, zoodat de vertaling na dien datum moet vallen.
Maar er is meer. In den bovengenoemden brief zegt Hooft,
dat cene opvoering van den Warenar de kosten moest helpen
goedmaken »noodigh om den Baeto wt te voeren. Want
te dien einde zijn er bijnaa neghen daghen aen gespilt." De
Warenar is dus geschreven, toen er reeds sprake was van
cene opvoering van den Baeto, dus zeker wel nadat deze
geschreven was. Het komt er dus op aan, te weten, wanneer deze geschreven is. En ook daaromtrent geven de
brieven ons licht. Toen Hooft zijn Baeto afgewerkt had,
zond hij een afschrift daarvan aan Hugo de Groot, om diens
oordeel te vragen. Deze zond hem den 23en Sept. 9 616 een
exemplaar der uitgave zijner Latijnsehe gedichten en stuurde
meteen den Baeto terug, waarin hij tegelijk eenige verbeteringen voorstelde (Brandt's Leven van Huig de Groot,
2e uitr., bl. 86). De eerste redactie van den Baeto was dus
toen zeker reeds eenigen, misschien vrij langen tijd
gereed ¡).
Alles bij elkaar genomen, geloof ik derhalve, dat de Warenar in den zomer van 1616 bewerkt is. Coster was toen
*) Waarschijnlijk aan zijn neef Willem Jansz. Hooft, koopman
te Londen, met wien hij in dezen tijd op zeer goeden voet stond
en zelfs gezamenlijk zaken deed, zooals de brieven ons leeren.
t) Den 19 Oct. 1616 schrijft Hooft (Brieven n°. 54) aan
De Groot, dat bij nu den Baeto uitgeven zal en daarbij letten op
de door De Groot gemaakte opmerkingen. Toch was het stuk eerst
29 Mei 1617 klaar en werd eerst in 1626 gedrukt.
Waar hij er zoo langzaam aan werkte, is het zeer wel mogelijk,
slat hij er reeds in 1615 mee bezig was en er een oogenblik aan
gedacht heeft, hein tegelijk met de Granida uit te geven.
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waarschijnlijk de gast van den Drost op »het hooghe huis te
NNuvden en de •»neglien daghen", waar de laatste van spreekt,
zullen besteed zijn aan den eersten opzet van het stuk,
terwijl Hooft vervolgens, nadat Coster het afgewerkt had,
alleen alles nog wat beschaafd heeft. Coster heeft clan later
voor een uitgever gezorgd, nadat misschien biet stuk eerst door
een ander was overgeschreven, opdat ook de drukker niet
zou weten , wie de schrijvers waren. Dit is ten minste de
eenvoudigste verklaring van verscheidene grove fouten reeds
in den eersten druk, b. v. het weglaten niet alleen van
enkele woorden, maar zelfs van geheele regels. Van zetters
ziet men deze fout zelden of nooit, van afschrijvers zeer vaak.

Eene lijst der uitgaven van den Warenar, moge deze inleiding besluiten. Het is echter ook noodzakelijk te onder
welke waarde aan iedere uitgave te hechten is met-zoekn,
het oog op de tekstkritiek. Het nalaten van een dergelijk
onderzoek heeft herhaaldelijk cene verkeerde lezing in den
tekst doen opnemen. In deze lijst zullen (lus de resultaten
van cene nauwkeurige vergelijking van de meeste uitgaven
opgenomen worden, bewijzen echter niet meer dan bepaald
noodig zijn.
A. Ware-nar. 11 Dat is: JI Aulularia van Plautus, 11 Nae 's Landts
gheleghentheyt verduytschet : JI En ghespeelt in de eenighe en
eerste II Nederduytsche Academi. II (Blazoen der Akademie) ^)
t' Amsterdam, J I Voor Cornelis Lodowijcksen vander Plassen,
aende ij Beurs, inde Italiaensche Bybel. 1617. li
4°, 44 bladzz.: 1 titel, 2 wit, 3-5 Voor- reden, 6 Personagien, 7-42 klucht, 43 drukkersmerk *), 44 wit.
De Voor -reden is met cursieve, de rest niet Duitsche letter gedrukt. De druk is slecht: er zijn een groot aantal onvolkomen of slecht afgedrukte en ook verschoven of op den
kop staande letters. Het aantal drukfouten is vrij groot
(zie bl XLIX) . Men schijnt er zich nog al mee gehaast
.

*) De lelie onder de doornen, met het onderschrift: t'Am.
sterdam, 11 By Nicolaes Biestkens, op de Keysers 11 gracht, in de
Lelie onder de Doornen. 11 Anno 1617. 11
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te hebben, vooral niet de correctie. Vandaar slat onder
het afdrukken nog enkele grove fouten ontdekt werden ,
die clan ook verbeterd werden; niet echter in de drie eerste
vellen, waarvan er dus waarschijnlijk toen reeds genoeg afgedrukt waren. Van het 4e en van het 6e vel zijn zoo ver
afdrukken *). De verschillen zijn in vs. 825 (wortel-schilend
of mortel) , 950 (Gosses en Bruydt of Gossens en Bruyt) en
in vs. 1441 (onweer of ancker). Van de verschillende combinaties, die hiervan het gevolg kunnen zijn, bezit de Stede lijke Bibliotheek te Haarlem er drie met de lezingen:
vs. 825. 950. 950. 1441.
, wortel Gosses Bruydt onweer
, wortel Gosses Bruydt ancker
tel. mortel Gossens Bruyt ancker.

B. Cluchtighe-Comeclie, 1l Van Ware -nar. 11 Dat is: 1l Aulularia
van Plautus (l Nae 's Landts gheleghentheyt verduytschet: I1
Ende ghespeelt in de eenighe en eerste I1 Nederduytsche
Academi. ij (Blazoen der Akademie) t) (1 t'Amsterdam, 11 Ghe=
druckt voor Willem Iansz. Wijngaerts, Boeck- 11 vercooper inde Gast-huys Steech, by het Stadt -hugs, 11 Anno 1626. (I
Deze uitgave is in vele opzichten een getrouwe herdruk
van de vorige. De keuze der lettersoorten op het titelblad
en in den tekst, het getal bladzijden, het getal regels op
iedere bladzijde zijn volkomen gelijk. Zelfs het afbreken der
regels is bijna overal gelijk. De tekst is gelijk Ay. Waar schijnlij k had dus de drukker een exemplaar hiervan ge
opdracht dit zoo nauwkeurig mogelijk na-kregn,mtd
te drukken. Maar dan heeft hij zich met de bij 17e eeuwsclle
*) Dat het geen vellen van verschillende drukken' zijn , blijkt
uit de slecht afgedrukte of op den kop gezette letters, de haren,
die er over liggen, enz.
t) 1)it vignet is niet gelijk aan dat uit A. In A staat het schild
met den bijenkorf en het randschrift in een lijst, waarop de afbeeldingen van Apollo en de negen muzen. Het geheel wordt gedragen
door een lijst, waaraan in het midden het wapen van Holland hangt
en ter weerszijden het wapen en het zegel van Amsterdam (door
den Heer Unger in Bredero I, 204, bij vergissing een hem onbekend
wapen genoemd.) In B staat eenzelfde, maar veel minder goed
geteekend schild in een eenvoudige lijst zonder beeldwerk.
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drukkers zoo gewone slordigheid van deze taak gekweten,
zooals hlijkt uit het volgende.
V' ooreerst zijn er een aantal veranderingen in de spelling
gemaakt, waarvan ik de voornaamste hier laat volgen :
103 maal vinden we een hoofdletter voor eene kleine letter
in de plaats, 6 maal het omgekeerde ; 39 maal i voor j,
5 maal het omgekeerde; 20 maal gh voor g, 8 maal het omgekeerde; 19 maal ij voor y, 6 maal het omgekeerde; 12 maal
is in twee woorden geschreven wat een was 3 maal het om
maal is een uitroepteeken achter och bijgevoegd-gekrd;6
en 3 maal een koppelteeken ingelascht; 71 verschillen in de
leesteekens (buiten de puntkomma's) heb ik aangeteekend,
vooral dat het aan het einde van den regel is weggevallen
(waarschijnlijk uit plaatsgebrek) of een komma in plaats van
een punt.
Dat dit alles geen toeval is, maar overleg, blijkt daaruit,
(lat de veranderingen het talrijkst zijn in het begin en aan
het einde van het stuk en verder in het begin van ieder vel
talrijker dan verderop. Maar (lat er ook veel slordigheid bij
is, blijkt uit vs. 125't, waar juweeltjen is veranderd in
iuweeltjen en tegelijk ien in Jen.
Van meer belang voor ons is echter deze verandering. In
het Its. van den Warenar stonden waarschijnlijk een aantal
puntkomma's. Op de drukkerij had men echter dat teeken
niet voor de Duitsche letter en daarom behielp men zich in
1617 niet een Latijnsche puntkomma. Maar de zetter van B.
liad daartegen bezwaar en verving dit leesteeken door een
ander, in de eerste 500 regels meestal gloor een komma, later
door een dubbelprint, maar sores ook door een punt of een
vraagteeken ; een enkele maal werd het eenvoudig weggelaten.
Een puntkomma wordt in B. nergens gevonden.
Maar niet alle verschillen zijn eenvoudige spelling wijzigingen. Op verscheidene plaatsen is een drukfout uit A verbeterd, nl. in vss. 97, 138, 162, 203, 374, 801, 887, 981, 1221,
154, 1469. En op nog meer plaatsen is eene verandering ge
waardoor niets verbeterd is, maar ook niets slechter-makt,
geworden, nl. vss. 39, 58, 76, 87, 458, 523, 551, 596, 600, 640,
644, 785, 799, 801, 945, 1168, 1176, 148,1303,1346,'l356,
1393, 1476.
Men zou misschien geneigd zijn hieruit de gevolgtrekking
te maken, slat een der schrijvers zich met de correctie der
proeven belast had, of ten minste een door hem verbeterd
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exemplaar van A aan den drukker had afgestaan. De onmogelijkheid van deze veronderstelling blijkt echter spoedig.
ten eersten betreffen de hier genoemde verbeteringen slechts
zeer duidelijke en meestal zeer onheteekenende drukfouten
uit A. Ten tweeden is geen van de werkelijk belangrijke
fouten uit A verbeterd, niet b.v. 593 reden; ook zijnde uit gevallen regels hier niet ingevoegd, wat de schrijvers zelf
zeker niet nagelaten zouden hebben. En ten derden zijn er
een veel grooter aantal nieuwe fouten ingekomen, nl. vss. 37,
59, 71, 204, 239, 347, 167, 512, 594, 646, 672, 698, 721,
730, 746, 765, 1042, 1122, 1173, 1266, 1276, 1343, 1365,
1374, 1398, 1405, 1447, 1463; zelfs zijn er verscheidene
woorden uitgevallen nl. in vss. 350, 371 , 459, 631, 936,
1265, 1371.
Een laatste verschil tusschen deze uitgave en A is, (lat op
blz. 43 in plaats van het drukkersmerk het gedicht »Den
Drucker tot den Leser" gevonden wordt (zie Bijlage).
Van de drie eerste vellen van deze uitgave bestaan ook
twee afdrukken , waarvan ik den oudsten a , den anderen
zal noemen:

116 200 203 229 362 368 394 397
. me eernst Wie Peert keuje comter inde muyeren
ß. my ernst Niet Paert kenje comtet indt muveren
417
. vriende
ß. vrienden

563

570

684

697

Och
Och!

Och ? .... Och ?
Och ! .... Och !

niet,
niet ?

vloer
vloer,

Daarentegen hebben beide b.v. de volgende drukfouten
gemeen:
271 gheee ft, 422 hbbent, 455 avoneuer, 689 gont.

Het exemplaar der Haarlemsche Bibliotheek heeft alle drie
vellen van a ; het mijne heeft vel 1 en 3 van a, maar 2 van
ß en de nadruk heeft alle drie van P.
Deze nadruk, waarvan een exemplaar op de Haarlemsche
Bibliotheek is, onderscheidt zich van de andere door het
buitengewoon slechte papier en door het slot van den titel,
dat luidt: t' Amsterdam. (1 Ghedruckt by Gerrit Hendricksz.
van Breughel, 11 woonende in Dirck van Asten, straet, inde
Werelt vol Ii Druck x. Anno 1626. 1
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Het is waarschijnlijk eene gesmokkelde oplage, d. w. z.
dat de drukker, die voor Wijngaerts werkte, tegelijk in het
geheim een aantal exemplaren voor Van Breughel afdrukte.
Om liet bedrog te verbergen, werd nu op den titel gezet
bij G. H. van Breughel, alsof deze zelf gedrukt had.
C. Kluchtighe-Comedie ij Van Ware -nar. 1) Dat is 11 Aulularia
van Plautus: 11 Na 's Landts gelegentheyt verduytscht,
Ende ghespeelt tot Amsterdam, op de eerste 11 Nederduvtsche
Academie. 1I (Wapen van Rotterdam) j1 Tot Rotterdam, 11
Bv Ian van Waesberge, op 't Steygher, aen de 11 Koorn-merckt,
Anno 163011. 4o.
Deze uitgave is gemaakt naar B. Bijna overal waar B van
A verschilt, stemt C met B overeen. Vooral van beteekenis
is het feit, slat hier nergens een puntkomma staat , waar die
in A stond, maar in B veranderd is; op 28 van de 5't plaatsen
vinden we hier hetzelfde teeken als in B. Wel heeft C ver scheidene puntkomma's, waar A een punt of een komma heeft.
De in B uitgevallen woorden ontbreken ook hier, behalve in
vs. 1371. Bovendien is hier op nog 24 andere plaatsen een
woord weggevallen.
Een bewijs voor de afstamming van C uit B is ook de
gelijkheid der lezingen vooral in vss. 59, 239, 672, 1173,
1266, 1343, 1365, 1374, die moeielijk onafhankelijk van
elkaar gelijk konden worden. Tegenover dit alles beteekent
de herstelling der oorspronkelijke lezing in vss. 204, 512,
646, 698, 721, 1303, 1371, 1398 en 1405 niets, omdat ze
daar overal duidelijk genoeg was.
Nog een groot aantal (ruim 200) plaatsen heb ik aangeteekend, waarin C zoowel van A als van B verschilt, voor
liet grootste gedeelte eenvoudig drukfouten of onbelangrijke
wijzigingen. Maar voor de genealogie der verdere drukken zijn
van belang de lezingen in vss. 2 15, 139, 188, 262, 324, 453,
804, 883, 1214, 4471 en de uit gelaten en ingevoegde woorden.
Bovendien vertoont C nog heel wat spellingverschillen met
B: het heeft meer hoofdletters; gewoonlijk met, ben, een,
sal, my voor mil, bin, ien, sei, myn; vaak ij voor y; vaak
i voor j in diminutiva, naar niet in jij, jou enz., behalve
als ze enclitisch staan; de voorvoegsels ge- en e- staan dikwijls aan het woord vast; dikwijls z aan het begin evenals
d aan het einde der woorden, waar A en B s en t hebben;
het teeken voor middenrijm ontbreekt overal, behalve in vs. 7.
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De Voor-reden is niet met cursieve, maar met gewone
Latijnsche letter gedrukt.
Een defect ex. hiervaii is in de Bibliotheek der Maat
Letterkunde, een compleet exemplaar op de-schapijvn
Koninklijke Bibliotheek.
.D. In het Uitlegkundig Woordenboek, op Mortel wordt Bene
4° uitgave van 1634 te Amsterdam versneld, die ik niet lieb
kunnen vinden.
E.

Cluchtighe-Comedy, (( Van Ware -nar, (( Dat is: (( Aulularia ((
Van (( Plautus, (( Nae 's Landts gheleghentheyt verduyscht : ((
Ende ghespeelt in (le eenighe en eerste I1 Nederduytsche
Academi. II En nu gespeelt op d'Amsterdamsche Carver, 1638 (1
(Wapen van Amsterdam.) (( T'Amstelredain, () Gedruckt bv
Nicolaes van Ravestevn, (( Voor Dirck Cornelisz Hout-haeck,
Boeckverkooper, (( op de Nieuwezijds Kolck, Anno 1638. 114 0
Deze uitgave is een vrij getrouwe afdruck van B. De
spelling en het gebruik der hoofdletters en der leesteekens
en de aanwijzing van het rnicldenrijm zijn gelijk aan B, behoudens natuurlijk de noodíge drukfouten. Alle eigenaardig heden van B vinden we hier terug en waar B en C verschillen, stemt D niet de eerste overeen.
De nieuwe afwijkingen in dezen druk zijn in den regel
zeer onbeteekenencl. De belang rijkste als 57 slechs, 7,1 Hoo fdeloose (met een hoofdletter, z. aant.), 300 licht, 657 in ontbr.,
870 en erven, 1057 mijn leven ontbr. enz., komen in latere
drukken niet. voor. Deze druk is dus niet het voorbeeld
voor andere geweest.
In de lijst der » Personagien" was oorspronkelijk een druk
Lecker nl. was uitgevallen en nu stond er: »Ritsart,-fout.
Jonghen". Later werd dit gemerkt, maar nadat het reeds
was afgedrukt en toen werd ling over de n van Jonghen
heen gedrukt en onderaan , »Lecker, Jonghen" bijgevoegd. Of
er exemplaren zonder die verbetering in den handel gekomen
zijn, weet ik niet, daar het. ex. der Haarlemsche Bibliotheek
het eenige mij bekende is.
.

-

F.

In den »Catalogus van Henskes (1754) wordt cene 8° uit gave van 1657 vermeld. De bij voeging , dat ze een plaatje
bevat, wijst op verwantschap met G of I. Het zou wel van
belang zijn te weten, of ook deze uitgave Hooft en Coster
beide op den titel noemt.
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Waarschijnlijk bij Lescailje uitgegeven, vgl. de noot onder
deze bladzijde.

G. Aulularia van Plautus, 11 Dat is: 11 Ware -nar 1) Met de Pot. 11
Gerijmt door II P. C. Hooft, En S. Coster. 1 Gespeelt op
d'Arnsterdamsche Schouhurgh. 1661. 11 (Plaatje) *) 11 t' Amsterdam, (1 By Jan Jansz. van Santen, Boeck-verkooper, II
achter de Oude Derck. Anno 1661. 11
Deze uitgave berust op C, misschien door bemiddeling van
D en F. Wat de laatste betreft is het zelfs zeer waarschijnlijk, waar we zien, dat de uitgevers der 8° drukken zich
steeds aan andere 8° drukken hielden en b.v. ook in het.
geheel geen gebruik gemaakt hebben van de folio- uitgave J.
Evenals in alle andere 8° uitgaven is de Voor -reden cursief gedrukt, de rest met Latijnsche letter.
De tekst is gelijk aan die van C, behoudens natuurlijk
een aantal nieuwe drukfouten. Maar cie boven opgegeven
kenmerkende lezingen van C worden hier bijna alle gevonden, zoodat de afstamming ontwijfelbaar is.
Waar iedere nieuwe druk honderden afwijkingen in de
lezing, maar vooral in de spelling oplevert, kan het niet
anders, of soms keert de oorspronkelijke vorne terug. Maar
het geringe aantal van die gevallen valt geheel weg bij de
massa andere, zoodat we dit eenvoudig aan het toeval moeten
toeschrijven, vooral omdat het zonder uitzondering onheteekenende kleinigheden zijn.
Nieuwe opmerkelijke lezingen in dezen druk zijn: 200 om

't was, 237 schulderen, 361f mijn ontbi•. , 900 f anstatijck,
1069 drilt enz.
N.B. Van de verdere 8° drukken, verschenen nadat de
beide schrijvers reeds gestorven waren, zal ik niet meer de
varianten zelve meedeelen, snaar alleen het resultaat, waartoe
ik door nauwkeurige vergelijking gekomen ben.
*) Dit plaatje (zie de aant. op vs. 841) heeft op den voorgrond
nog de afbeelding van Waruar, terwijl hij met de linkerhand wijst
naar den naast hem op den grond staanden pot.
Hetzelfde plaatje vinden we ook in de uitgaven van Lescailje,
maar daar is de teekening veel zuiverder en afgewerkter. Blijk
dit laatste dan ook het oorspronkelijke. Hieruit volgt,-baris
dat er eene uitgave van Lescailje moet zijn, ouder dan deze van
Van Santeji. Dat zou G 2 kunnen zijn, maar waarschijnlijker is het F.
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G 2 In de uitgave van 1782 van de Naamrol der Tooneelspelen
behoorende onder de Privilegie van den Ainsterdamschen
Schouwburg wordt eene 8o uitgave van 1661 bij Lescailje
vermeld. Of dit eene fout is, of dat we twee uitgaven van
1661 hebben, kan ik niet beslissen In de uitgave van de
Naamrol van I7511 wordt wel als drukker Jan Jansz van Santen
opgegeven, snaar daar heet toch Hooft alleen de schrijver,
wat ons volkomen duidelijk wordt, als we zien, dat in het
ex. van G der Amsterdanische Universiteitsbibliotheek op den
titel de woorden »en S. Coster" overgeplakt geweest zijn
Niet onmogelijk is het, dat er ook exx. geweest zijn, waar
de naam van Lescailje over dien van Van Sa i ten geplakt
was; dan zou G 2 geene afzonderlijke uitgave zijn.
-

H. In den Spectator van 1876, bl. 127 vermeldt de Heer
Rössina Bene uitgave van 1663, waarin Hooft en Coster als
de dichters genoemd worden. Of slit eene uitgave van Van
Santen of van Lescailje is, wordt er niet bij gezegd.
H (2) In mijne verzameling is nog een exemplaar, waaraan de
titel en de voor -reden ontbreken. De typografische uitvoering
(lettersoort, indeeling der bladzijden) wijst aan, dat het tot
eene uitgave van Lescailje behoort. De varianten bewijzen
dat deze jonger is dan G en ouder dan 1. Het is dus G 2
H of een onbekende uitgave. Het waarschijnlijkst dunkt mij,
dat het H is en ik zal ze dus in de varianten met H (?)
,

aanwijzen.
Dit is de oudste mij bekende uitgave, waarin de vloeken
veranderd zijn: by gort, gans lyden, gans sackerlijsjes
b.v. worden veranderd in byloo, gans feiten, gans eleweken
.

1. Aulularia van Plautus, 11 Dat is: {1 Ware -nar 1) met de
pot, I) Gerijrnt door 1) P. C. hooft. 1) Gespeelt op d' Amsterdamsche Schouwburgh. 11 Op nieuws oversten en verbetert. 1) (Plaatje *) ) f i t' Amsterdam , if by Jacob Lescailje,
Boeekverkooper op den Middeldam, if naest de Vismarckt,
in 'tjaer 1667. ii
Deze uitgave is afgedrukt naar H(?).
Een exemplaar op de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam.
J.

In de folio uitgave van P. C. Hooft's Werken, Amsterdam
1671, vindt men Glen Warenar bladz. 255 —286 der Gedichten.
*) Vgl. de noot bij G.
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P

De tekst is naar A : we lezen hier wortel naast ancker.
Maar de spelling is in overeenstemming gebracht met de
wijze, waarop Hooft in zijn laatsten tijd spelde, terwijl ver schillende drukfouten uit A verbeterd zijn. Er zijn er echter
te veel en te opmerkelijke g ebleven., (b.v. het ontbreken van
vs. 16) en 187) om te kunnen aannemen, dat de uitgevers
het oorspronkelijke handschrift tot hun dienst hebben gehad.
K.

De folio uitgave van Hooft's Werken van 1677 is dezelfde
als die van 1671 , met een ander jaartal op Glen titel, om
samengebonden te kunnen worden met de in dit jaar ver schijnende Historien.

L.

Eene 8° uitgave te Amsterdam bij J. Bournan , 1678, »op
nieuws oversien en verbetert" en met een plaatje *), ver meldt De Vries in zijne uitgave, bladz. xxxviti. Ook deze
uitgave is het mij niet gelukt terug te vinden.
Uit de door De Vries hieruit overgenomen varianten blijkt,
dat deze uitgave afgedrukt is naar H(?).

ilL Eene 8° uitgave van 1695 bij Lescailje , niet denzelfden
titel als I (de 8e regel luidt echter »De laatste Druk" en
voor den naam van den drukker zijn de woorden »de Erfgen:
van" ingevoegd), waarnaar ook de tekst is genomen.
In dezen druk worden de ter zijde gesproken woorden
tusschen aanhalingsteekens gezet. Bovendien komen er enkele
spelaanwijzingen in voor.
N.

Aulularia van Plautus, 11 Dat is: 11 Ware -nar (1 met de
pot, I1 Gerijmt door 9P. C. Hooft. 11 Gespeelt op d'Amsterdamsche Schouhurg. lj Op nieuws oversien en verbetert. 11
(Vignet: bloempot). 1{ lot Amsterdam, 11 Fly de Wed'we van
Gysbert de Groot, Boeckverkoopster op den Nieuwen -Dijck ,
in(le groote Bvbe!. 1698. 11
Deze uitgave, waarvan ik geen ander exemplaar ken dan
het mijne, is afgedrukt naar 1, maar zoo slecht, als ik zelden
een druk gezien heb. B.v. vs. 37 bev ryen, !0 sien ontbr. ,
6!r van mynent, 92 buyck, 200 Meenje Oom het was,
393 bet y ofis stuck, Ii 80 met seldense , enz.
O. In de folio uitgave van P. C. floofts Mengelwerken van
1701 in (le Warenar opgenomen, bladz. 55---585.
*) Vgl. de no3t bij G.

XLV

De tekst is nauwkeurig naar J met slechts enkele verschillen, b.v. vs. 945 niet, i. pl. v. niets.
P.

Een 8° uitgave van 1709 bij Lescailje, met denzelfden titel
als M, (de 7e regel echter is weggelaten en daarvoor na den
Jen ingevoegd
» Blyspel". Verder is »Vismarkt" vervangen
door »Vischpoort"), waarnaar ook de tekst is afgedrukt.
Een aantal fouten nit M zijn hier echter verbeterd naar 0.

Q.

Eene 8° uitgave van 1724, » by d'Erven van de Wed:
G. de Groot, en Antony van Danz, Boekverkopers op de
Nieuwendijk 1724." Verder is de titel gelijk die van N,
waarnaar ook de tekst is afgedrukt. Maar sommige fouten
zijn verbeterd, waar de zetter namelijk de fout gemakkelijk
begreep; de onzinnigste zijn dus blijven staan.

R.

Eene 8° uitgave van 1726 wordt vermeld in den Catalogus
van Tooneelspellen, welke verkogt zijn ten hure van G. Warnays, Amst. 1775 Waarschijnlijk is dit wel eerre uitgave

van Lescailje.
Dat in denzelfden Catalogus ook cene ir° uitgave van 1726
vermeld wordt, zal wel een drukfout zijn voor 1626.
S.

Eene 8° uitgave van 1729 met denzelfden titel als P.
waarnaar ook de tekst is afgedrukt, maar »by de Erfgen:
van J: Lescailje en D. Rank, op de Beurssluis."

T.

In de door Bilderdijk -bezorgde uitgave van P. C. Hoofts
Gedichten, Leyden 1823, wordt de Warenar gevonden in
het eerste deel, bl. 189-258. De hierbij behoorende aanteekeningen in het 3e deel, bl. 135-190.
De tekst is naar O, vgl. b.v. vs. 945.

U.

P. C. Hoofts () Warenar, ij niet cene ij inleiding en aanteekeningen 1I door M. de Vries 11 (Plaatje *)) i) Leiden, ij
H. W. Hazenberg & C1e. 11 1843. (1 8°.
(i --XII opdracht en lofdicht, XILI —XLIII inleiding, XLIV bij
tekst, 77.244 aanteekeningen.)
-lagen,176
De tekst is naar K, maar in de normaliseering van de spel
verder gegaan dan Brandt. Bovendien-lingsDeVro
heeft hij vergeleken A, B, E, L en M, uit al welke drukken
*) Vgl. de noot bij G.
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enkele varianten worden medegedeeld. Ook zijn de spel
-anwijzged
tekst ingevoegd.
V.

P. C. Hooft's 1) Warenar 1l en 1) Schij nheiligh. 11 Met inleiding en aanteekeningen 1 van 1) Dr. .1. van Vloten. (1 Schiedam, 11 H. A. M. Roelants. 1l 1869. (1 kl. 8 0
(i -vIiI titels, inleiding en bijlage, 1--70 tekst van den
Warenar met aanteekeningen aan den voet der bladzijde).
De tekst is naar U, maar met vrij veel afwijkingen in cle
spelling en in cle leesteekens.
Van deze uitgave is (één of meer malen?) eene nieuwe oplage gemaakt, die zich van de, vorige alleen onderscheidt
door de doorloopende pagineering, het weglaten van het jaartal op den titel en de drukfouten.
Een aantal exemplaren van deze laatste zijn, verrijkt met
een woordenlijst en eenige aanteekeningen van Dr. J. Bergsma,
die met afzonderlijke pagineering (1-21) achteraan bijgevoegd zijn, en voorzien van een nieuwen omslag, in 1895
door W. J. Thieme & C1e. te Zutphen als Bene nieuwe uitgave
in den handel gebracht.
.

W.

In de door P. Leendertz Wz. bezorgde uitgave der Gedichten van P. Cz. Hooft, Amsterdam 1811--75, vinden we
den Warenar in het 2e dl., bi. 271-338.
De tekst is naar A, met enkele afwijkingen in de spelling,
meer in de leesteekens en vrij veel in het gebruik der hoofclletters. De tekstverbeteringen zijn aan den voet der blaclzijde verantwoord in de korte verklarende aanteekeningen,
die ook daar geplaatst zijn.

X.

P. Cz. Hoofts () Warenar met de Pot, 11 Gewijzigd en aan gevuld 11 ten behoeve van het 1 Tooneel onzer dagen, 11
door (¡ J. A. Alberclingk Thijln, ii Hoog leeraar aan de Rijks
beeldende kunsten. Il (Nieuwe Spelling). 11 -akdemivn
Amsterdam, 11 C. L. van Langenhuysen. fi 1881. 1i 8°
Toen in 1881 de 300e gedenkdag van Hooft's geboorte
gevierd zou worden o. a. met cene opvoering van den Warenar in den Stadsschouwburg te Amsterdam was Thijm van
oordeel, dat het stuk, zooals het daar ligt , voor eene opvoering in onzen tijd ongeschikt was en stelde in den Amnsterdammmner van 17 Oct. 1880 een aantal wijzigingen voor.
Eenige leden der commissie vereenigclen zich daarmee; Thijm
bewerkte deze uitgave en daarnaar werd het stuk opgevoerd.
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(Vgl. hierover de Bijlage bij W. Doorenbos, Pieter Cornelisz.
Hooft, Feestrede, Amst. 1881).
Y.

In de Bibliotheek van Nederlandsche Klassieken te Doetinchem bij C. Misset uitgegeven door G. Veldernian, ver scheen in 1883 als no. 3 de Warenar (14 ongenummerde bladz.,
bij lagen , 1-119 tekst en aanteekeningen).
De tekst van deze uitgave is naar A, maar twee reg els
korter door het uitvallen van vss. 959 en 1331. liet aantal
afwijkinoen (drukfouten) is overigens niet zoo heel groot.
De, soms nog al breedvoerige, aanteekeningen staan onder
den tekst.

Z.

In de Nederlandsche Klassieken, te Leeuwarden bij Hugo
Suringar uitgegeven, verscheen in 1885 als no. 8 de Warenar »met cene inleiding en aanteekeningen uitgegeven door
Dr. J. Verdam, Hoogleeraar te Arnsterdarn." (i —xii inleiding
en bijlage, 1-121 tekst en aanteekeningen).
De tekst is naar U. met eene enkele, in de aanteekeningen verantwoorde, afwijking. De aanteekeningen staan
onder Glen tekst.
Waar er zooveel uitgaven zijn, waarvan geen of maar een
enkel exemplaar te vinden is, is het niet alleen mogelijk, maar
zelfs waarschijnlijk, dat er nog meer geweest zijn. Als we
Bilderdijk gelooven mochten, zou er zelfs een direct bewijs voor
te geven zijn. In zijne aanteekeningen op vs. 539 nl. zegt hij
»Andere Drukken hebben zeelen, (lat zijij riemen om oln het
vat te slaan, dat men op deze wijs aan den wijnloorn droeg."
Dat dien de meid om dergelijke »zeelen" uitstuurde, zou
zeker al heel vreemd zijn. tiaar we vinden in somnmige
(_]rukken zulke onzinnige lezingen , dat deze er best hij kon.
In geen enkelen druk echter heb ik deze lezing gevonden.
En terwijl ik zooveel verschillende drukken vergeleken heb en
ze alle zoo nauw niet elkaar samenhangen, zou het al heel wonderlijk zijn, dat. Bilderdij k er juist een gevonden had, die zoo
geheel op zich zelf stond. Nog veel wonderlijker, (lat hij liet
in meer dan
druk gevonden had. Wel hebben M, P, S seien,
maar dat is nog geen zeelen. Al heeft hij dus misschien deze
drukken gezien, dan moeten we toch nog de »zeelen" op rekening stellen van de rijke fantasie van Bilderdijk, die daardoor
aan zijne uitgave een schijn van geleerdheid wilde geven.

een
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Om een overzichtelijke voorstelling te geven van de ver
verschillende uitgaven, zooals die hierboven-wantschpder
is vastgesteld, voeg ik hierbij een stamtafel, waarin die
uitgaven, wier plaatsing niet volkomen zeker is, van een
vraagteeken voorzien zijn.
A
B
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e
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w
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Alle uitgaven berusten dus op A, en aangezien de schrijvers zelve zich met geen der volgende bemoeid hebben,
kunnen de varianten uit de latere uitgaven geen hoogere
waarde hebben clan die van conjecturen, door de latere uit gevers gemaakt tot herstelling van den bedorven tekst. Om
de slordigheid van bewerking der overige, komt hiervoor
van de oudere alleen J in aanmerking, terw ij l van de nieuwere
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alleen in T, U en W tekstcritiek geoefend is in de andere
ten minsten geene nieuwe lezingen zijn voorgesteld.
Een paar opmerkingen nog over onze wijze van uitgeven.
De tekst is een nauwkeurige herdruk van A. De in A
uitgevallen woorden en regels zijn hier ingevoegd, cursief
tusschen haakjes *). De verbeteringen, die naij noodig schenen,
zijn in den tekst opgenomen, terwijl (le lezing van A alsdan
aan den voet der bladzijde meegedeeld wordt.
De aanwijzingen van midden- en dubbelrijm zijn geheel
als in A. Waar de eerste ontbreken is dat (behalve in
vss. 1-24) in de Aant. aangewezen, en wordt daarheen
verwezen met een sterretje. Waar de aanwijzing van het
dubbelrijm in A ontbreekt, is dat ook in de Aant. aangewezen
en wordt daarheen verwezen met een sterretje. (Vgl. de
aant. op vss. 5 en 25).
Bovendien zijn een aantal drukfouten in den tekst stil
verbeterd. Alle gevallen afzonderlijk te vernielden,-zwijgend
waar e voor e staat, u voor n, f voor s, of omgekeerd, zou
dwaasheid zijn. Ten eersten zijn er veel te veel, (c voor e komt
alleen in de Voor-reden ten minste 8 maal voor) en ten tweede
is de druk zoo slecht, dat dikwijls niet te onderscheiden is,,
welke letter er staat. Andere stilzwijgend verbeterde fouten
zijn: 54 genoecb, 108 gkenoech, 345 ghelhck, 702 het ft ,
851) 'kseyd, 1139kweter, 1221 breek, 1254 jouwetten,
1341 'ksout, 1398 Keym ..... 'khebber, 1466 sou, 1172 mach.
Wat het aaneenschrijven der woorden betreft, heb ik mij
stipt aan A gehouden; op enkele plaatsen was het echterniet te onderscheiden of het aan één of twee woorden g eschreven was, en daar heb ik eene keuze neoeten doen.
In één opzicht heb ik mij eene vrij groote afwijking van
A veroorloofd. Waar de woorden van meer dan één persoon
tot hetzelfde vers behooren, begint A gewoonlijk toch bij
iederen persoon vooraan den regel. Hier heb ik echter de
woorden meer of minder naar achteren geplaatst, om gemakkelijk zichtbaar te maken, wat bij elkander behoort.
De sterretjes in den tekst verwijzen soms naar de Aan
-teknig,
soms naar het Glossarium.
-

*) In vss. 97 en 542 zijn bij vergissing de ingevoegde letters
niet cursief tusschen [ ] gezet.

In de varianten onder aan de bladzijden zijn opgenomen
alle lezingen uit de uitgaven, tijdens het leven van Hooft en
Coster verschenen, voor zoover ze iets meer zijn clan spel lingverschil. Maar ook in dit geval zijn ze opgenomen,
wanneer ze in eenig opzicht van belang gerekend konden
worden. De conjecturen van latere uitgevers mochten ook
niet ontbreken, waar dit toch ook niet de eersten cle besten
waren. [let verschil in de leesteekens met A is in de
varianten verantwoord , met de andere uitgaven slechts bij
uitzondering, waar het werkelijk iets beteekende.
Be aanwijzing ent. achter een letter beteekent, dat alle
van de genoemde uitgave afhankelijke drukken dezelfde
lezing hebben.
In de aanteekeningen is alles verklaard, wat ik meende,
(lat verklaring noodig kon hebben, of wat dienstig was, om
een beter inzicht in liet stuk te verkrijgen. Aangezien de
taalvormen hier een belangrijker aandeel nemen aan het
teweegbrengen van den verlangden indruk, moest aan de bespreking der dialect- eigenaardigheden soms eene grootere
plaats ingeruimd worden dan anders in verklarende aanteeke-

ningen gewenscht was.
Bij de verklaring van woorden en uitdrukkingen heb ik
alleen dan bewijsplaatsen gegeven, ' wanneer er werkelijk
iets bewezen moet worden. Er meer te geven, ware noodelooze omhaal geweest.
Aan de aanteekeningen over vroegere toestanden en ge
toespelingen op plaatsen en personen, meende-bruikenov
ik eenige meerdere ruimte te mogen schenken.
Met de spelaanwijzingen mocht ik niet al te spaarzaam zijn :
het is zoo moeielijk van te voren te bepalen, wat ieder al
of niet begrijpt. Soms geeft liet ontbreken daarvan aanleiding
tot tekstverandering, die door de bijvoeging van een spel
blijkt, b.v. vs. 1469. Een paar dozijn ter-anwijzgod
zijde's en af's hadden er nou wel bijgevoegd kunnen worden,
maar zouden zeker voor niemand noodig zijn.
Waar Bene treffende overeenkomst met de Aulu?aria zich
beperkte tot een enkele uitdrukking of versregel , is dit ook
in de aanteekeningen opgenomen.
In het Glossarium z ij n opgenomen: lo. alle woorden en
uitdrukkingen, die in cle aariteekeningen besproken zijn,
Zo. die woorden uit den tekst, die in een of ander opzicht
merkwaardig zijn.
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Wanneer achter het tekstwoord meer dan één woord staat
opgegeven, kunnen die niet altijd alle als vertaling dienst
doen: meermalen zijn dan de eerste alleen opgegeven om
den beteekenisovergang duidelijk te maken. Soms ook geeft
het eerste woord de algemeene beteekenis, en is het tweede
hetgeen op de aangehaalde plaats den zin juist weergeeft.

Ten slotte zij het mij vergund hier openlijk mijn dank
te betuigen aan de besturen der Haarlemsche, Leidsche,
Amsterdamsche en Koninklijke Bibliotheken voor de bereid
waarmede zij mij de onder hen berustende-wilghed,
exemplaren ten gebruike hebben afgestaan.
Groningen, 7 Febr. 1896.

P. LEENDERTZ Ja.

VERBETERINGEN.

BI. 1, r. 1 v. o.: in de, 1.:

inde.

vs. 799: van 'thylijek, 1.: van 't hylijck.

ire-nRL.
Dat is:

Aulularia van Plautus,
'^ jandts gweghmithot v^rdun^zchet:
(En ghe fpeett in be Beni 1 e en eerie

NEDERDVYTSCHE ACADEMI.

[Vi-7net.]

t' Amsterdam ,

asoor Corneli obomijcf fcn vanger 13faffen, aenbe
bc1. 1617.
zeur in be tatfaen`cf e
,

V OOR-R EDEN.
Miltheydt. Giericheydt.

MILTHEYT.

Ghy Amsterdammer * Burgers en ingheboren , *
En die boven al hebt tot woonplaets verkoren
d'Edele Stadt , die deurboren gaet * de woleken met
heur kroon, *
Van Keyserlijcke handt ontfanghen te loon,
5. Zijt niet verwondert of schoon * mijn gewaed wat
wilt„*weyt ,
Iek ben u mee Poortres, 'de ruymschottelde * Miltheyt,
Die niet als een vilt „leyt,,arm leven van groot goedt;
Maer vrolíjek haer selven, en den behoeftighen voet
Vanden overvloet. Iek sal u niet swyghen
10. De reden waerom ick dus herwaerts koom styghen, *
Het is om te kryghen dit Huys » in mijn ghewout,
'tWelck mijn doodt Vyandin beseten hout,
En sit te breen * op het gout, 'twelck daer in een
Pot leyt begraven,
Dwinghende den eyghenaer te leven als de Slaven,
15. Daer by wel met graven mocht maken goe tier. *
Des Huys -heers Bestevaer begroef het eerst * hier
2. C. G enz. tot woonplaets hebt. — 3. C. G enz. haer. —
6. C. G enz. ruym-schotelde. — 7. B. E goedt ? , C. E hebben
een komma, J. T en de latere = A. — 15. C. G enz.
goede tier.

1*

4
Inden * haert by 't vyer, op dat het niemant sou kippen.
Iae doen hein de doodt gilam op de lippen,
Wt vrees dat het soud slippen, en seyd' hy noyt * woort
20. Teghen * zijn eyghen Seun: daer nae sloech hem de

moort , *
En zijn Seun die moest hem * voort op zijn renten *
gheneeren,
Die'er niet nae waren om wel op te smeeren,
Maer kost en kleeren * had hy sober ghenoech,
En moest sich soo behelpen, tot dat hem de doodt
oock sloech.
25. Over den selven boech„* zeylt nu dees zijn* zoon mede,
Hoe wel't hem nu langh geenen noodt en dede. *
Want verleggende de stede „van den Ouden haert, *
Heeft hy de Pot gevonden met het gout daer in ver gaert. *
De welcke hy bewaert„oft hy nar waer te deghen, *
30. Daerom heeft by Warhar tot zijn rechte naera gekregen.
Op verscheyde * weghen„heeft dees dese schadt ,
Hier in huys tot meer mael begraven gehadt. *
.En de penninghen glat„ *heeft noch de vloer te bewaren,
Maar sijn Dochter heet Claertje die selse wel claren , *
35. Soo s'er openbaren „nae dat * ick kan bevroen.
Dees is swanger (en weet niet by wien) * te vermoen,
Pats immers een seltsaein doen„ *doch sult ghyt be
vynen ,
Hoe leughenachtich oock dat het soud' moghen schynen.*
De Iongman en de zyne„ *zyn wel vermoghen Lien,
40. Van dit Paer soud' ick gaern een huwelijck zien.
17. J. K. 0 vuur. — 21. C. G enz. sin eggen Zeun — 22. C. G
enz. na en waren. — 28. A gevonden, , , B en alle latere hebben een
komma. B enz. hebben aan het einde van vs. 28 geen leesteeken,
maar achter vs. 29 een punt. G heeft achter beide een komma. —
29. C De welck. C. G enz. of. — 31. C verscheyden. — 34. A claren.,
B en alle latere hebben een komma. — 35. A. B enz. J bevroen , , G en de andere hebben een punt. — 37. B enz. hy,
J enz. A. — 39. B enz. 7noghende , J enz. = A.
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'tWelck comende te schien „*salmen my beter eeren,
En iek in plaets des giericheyts, dit huys ' beheeren.
Alle kanssen keeren„en alle tydt heeft zyn besteck.
*Her uyt Oude toveres met jou mag're beck,
45. Die u eygen Dreck „wel van begeerlyckheyt * soud
eetei.
Ghy hebt dit buys langh geiioech beseten,
Ghy moet het weten „u tydt is verby.
Gierich.
Vaert wel schoone gelt dat ick soo vierich vry, *
Al schey ick van dy„*met droevich schreyen,
50. Mijn hart en can daerom * van u niet scheyen.
*Och laetme wat beyen „dat ick haer noch eens kus.
Mil t lie yt.
Voort , u tijdt is om.
Gierich.
Och hoe overvaljeme dus?
Iek sal noch flus „*beswymen door 't benouwen.
Miltheyt.
Ghy hebt hier lang genoech mag're koocken gehouwen.*
Gierich.
55. Och laet my den Ouwen* „noch leeren een Les.
Mi1t hey t.
't Heeft veel te langh gheduert. Iek wacht my des. *
Gierich.
Soo sal ick hem het Bles„ *toe roepen van veere,
0 Waernar„Waernar„oiithout mijn Leere.
Siet datmen niet weere„my heel uyt u gemoet,
60. Gelijckmen my uyt u wooninghe doet.
42. B. E beheeren, C puntkomma. — 43. B. E besteck, , alle
andere = A. — 44. A. B. E. J. K. 0 beck.. — 48. C. G enz.
schoon. — 49. C scheyd. — 50. C. G enz. hert. A en alle
andere scheyen,. Zie Aant. — 51. C. G enz. Ey. — 57. In
C. G enz. ontbreekt het. E slechs, G enz. slechts. A en alle
andere veere, , V heeft een dubbelpunt. Zie Aant. — 58. B. C.
E Warnar„ Warner, L. N Warenar, Warenar, U War'nar,
War'nar, de andere = A. — 59. B enz. heel.

*Syts altijdt vroet„al moet ick spoen mijn ganghen,
Iek weet hy heeft zijn hart soo vast aen mijn*gehanghen
Dat hy sal blyven ghevangen„met liefde tot my,
Al ist dat ick door dwang van synent* ty.
Miltheyt.
65. Dit spel sal Pottery„*heeten soo ghy 't meucht veelera ,
Spraeckmakende gemeent. Plautus heeft het doen speelen
Voor Burgers en eelen „vaat Roomsche* bloet.
'tIs een huys-Godt die by hem de voor reden doet.
Maer om dat ghy van sulck goet „niet veel hebt hooren
segghen,
70. Soo heeft de Oversetter diens rol my Miltheydt toe
gaen leggen.
*Plautus stelt] de gheschienis al hadmense t' Athenen
bespeurt,
Maer wat isser oock * dat t' Amzsterdanz niet en beurt.
Dus nemen wy best bekende plaetsen en straetjens ,
Niemant treck hem yet aen , 't sijn maer hoofdelose
praetjens. *
62. C. G enz. leert. — 63. In C. G enz. ontbreekt hy. A. B.
J. K. 0. T my. , alle andere een komma. — 66. A. B. E.
J. K. 0 yemeent zonder punt, C. G enz. hebben een komma,
eerst T heeft een punt. A speeten. , B enz. speelen, , J en de
latere zonder leesteeken. — 70. A. B enz. leggen zonder leesteeken , G enz. en J enz. hebben een punt. — 71. A. E stel de,
B stelde , C enz. stelde de, J. enz. T en de volgende stelt de.
74. A. B. een,, C. G enz. an. E. Hoofdetoose (cursief).

PERSONAGIE14.

WARNAR,.

REYM.
'GEERTRUYD.
RIJCK ERT.
RITSART.
LECKER,
CASPER

jong►hen.

, Hof meester.

TEEUWES ,

de Cock.

EERSTE BEDRIJF,

EERSTE TOONNEEL.
WARNAR. REYM.
WARNAR.

75. *Her uyt, seg ick, her uyt: ick segje flucks her uyt.
Sy wroet mit beur oogen as ien varcken mit zijn snuyt.
REYM.
0 mijn rug, mijn kop, mijn neus, mijn wanghen.

o

o

o

WARNAR.
Ja, jae, je backes moet altemet vlieghen vanghen. *

REYM.
En waerom slaejeme nou, mijn neus en mongt * die bioen ?
WARNAIL.
80. Vraechje waerom totebel? om dat * ickje sier sou doen.
REYM.
En waerom mach ick dan in huys niet langher bancken?
,

WARNAR.

Siet dese baviaen , wat heb ick hier veur rancken ?
Sei Ik ick jou, denck ick, reen gheven van mijn bedrijf ?
Iek tyje tans wel mit ien kneppel op't lijf.
85. Spoeytme vande deur, flucks; of je backes sei vlieghen
vanghen.
76. B. enz. troel , J enz. = A. -- 84. G knoppel. —
85. C. G enz. sal.
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REYM.

Hoe wel waermen'er an diesalich waer ghehanghen,*
Ten minsten hoefd'men niet te dienen sucken geck.*
WARNAR.

Wat preutelje ?
REYM.

Niet. *
WARNAR.

Soo speult den nicker mit jou beck.
't Ierst dat ick weer wat doe, koomj eme dan daer
op„ storen ,
90. Iek secje mit ien avager de ooghen uyt de kop„boren.
Flucx hier, of ick legje ien tang tussehen hals en bayck. *
Hoe gaetse voort, as ien luys op ien terighe huyck. *
Hier , bet * hier nae toe, seg ick, nu nu ist te deghen,
Blijftme daer * sitten spinnen, conger voet te beweghen,*
95. En kijckje om, of wijckje ien stroo briet van daer,
Je krijcht goe koop de galgh totje iiuwe jaer.
*Ick bin dus out, en heb meughelijck vijftichma[i]sjens*
versleten,
Maer van mijn leven noyt haers ghelijck gheweten:
s'Is argh as de droes, en wilse haer best „temen ,
100. lek sorgh se selme noch fens uyt den nest „nemen, *
Soo deurtrapt slim isse, en soo duyvels heus.
Krijchtse de snof vande Pot mit * ghelt inde neus,
Iek bin armer man as * de ghevanghen slaven.
Nu moet ick de vloer fens weer op gaen graven ,
105. En sien ofse * noch staet coo ickse heb e stelt.
As iek denck datter yemant mocht raken after 'tghelt,
Soo word iek kilkout van boven tot onderen.
86. C. G enz. een. — 87. G hoeftmen. B enz. sulcken, J enz.
zakken. — 89. C. G enz. komje me. In C. G euz. ontbreekt
dan. -- 90. C. G aveger. — 94. C. G enz. sonder ien,
E songder. — 97. A masjens, B enz. meysjens , J enz. mais
98. C. G enz. noch noyt. — 100. C. G enz. de,-en,r.—
E het.
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.R,E Y M.

Jae wel ick en weetme niet ghenoech te verwonderen,
Hoe mijn miester dus van sinnen komt berooft.
110. Wat dulheyt mach hem wesen in't ydele hooft
Tot mijn ellende, dus onlaricks gheslaghen,
Dat hy mijn thieninael op een dach ten huys uyt gaet
jaghen?
De man heeft een wonderlijcke worm inde kop; *
Een hielen nacht leyt hy wacker, en staet vijftich mael op.
115. Een hielen dach sit hy in huys, ghelijck as op de winckels
De kreupele snyers met haer ghekruyste schinckels. *
Nu ist immers ommekomen *, en ick weet gheen raet,
Van Klaertjens eer te bedecken, die op haer uyterste* gaet
Beladen met kindt , en haest * sal moeten baren:
120. Nu ist al verlooren, ick en sie't niet te klaren.
Wee my verneemt hy'er of 'tminste maer sles;
Best dat ickme verhangh hier erghens inde Nes,
Aen een Pastey-backers haeck, soo ben ick uyt het
vresen; *
Mijn tanden wateren als ick denk watten kalkoen dat ick
souw wesen.
TWEEDE TOONNEEL.
WARNAR. REYM.
WARNAR.

125. *Nu alle dingh behouwen is, en fijntjens op zijn stee,
Bin ick wat beter e moet * als ick flus wel dee.
Gaet binnen Reym, nu ist datjet huys bevolen,wort.
109. A enz. berooft, , T en de volgende hebben een punt. —
110. A enz. hooft ?, J enz. hooft, , W en volgende zonder leestéeken. De fout is ontstaan , doordat in A met dezen regel
de bladz. uit was, en de zetter nu meende . dat ook de vraag
uit was. 111. C. G enz. onlangs. — 112. A enz. jaglie2 , J en
de latere een vraagteeken. — 117. C. G enz. glen. — 123. In
C ontbreekt een. — 124. C. G enz. wat een. —125. C. G ste. —
126.C.Gde.
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REYM.
"Wel ick mach het bewaren dat het niet e stolen,wort;
'Want voor dieven isser aers te halen niet een kruys ,
130. Daer is toch niet as de wint en spinnerach in hays,*
Of by noch sorcht dat ymant die sei komen,taecken.
WARN AR..
Toch * onse lieven Heer mochtmen om jouwent wil wel
Paus van Romen,maecken : *
Of Koningh van Spangen, watje best qua nii te pas ,
Bewaerjeme * de Spinneraghen, na binnen toe ras:
135. Arm ben ick, dat weet ick wel, en draech't lijdtsaem en
geduldich.
Wie datter komt kloppen en laet niemant in, weestme
sorchvuldich, *
Iek loop om een bootschap, * en kom terstont weer hier.
REYM.
En offer * een buerwijf quam (om) een kooltje vier?
WARNAR.

Dooftme al 't vuyr * uyt so hebbense gien spreecken,
140. Of ick selje selver * met de kop inde doof-pot steecken.
Komter ymand om water, soo roept metter veech,
We menghen niet missen, onse back * is leech,
Roept het de Luy deur de veynster,» so krijchtmen gheen
sluyper.
Comter ien om een Emmer, s'is tot de kuyper,
145. Om een dreg ,» orn een puthaeck, of ander leur,
'k Hebse op straet vergheten, de dieven zijnder me deur :*
Want by gans dopt,» hoe schoon datse praten,
As ick uyt bin wil ick niemant in hebben e laten:
Jae al quam 't gheluck selver, ick waerschouwje, siet
150. Je meuchter op passen, doet gheen deur open niet ,
Of je seltme te byster schrickelijck vertoornen.
130. C. G enz. doch. -- 131. In C ontbreekt noch. C. G
138. In
mochmen.
enz. die ymandt. — 132. G lieve
A ontbreekt om dat B en alle andere hebben ; in C. G ont143. G enz. voor.
breekt een. — 139. C. G enz. vier.
148. In C ontbreekt ick. — 150. C deur op.
...

—

,

—

—
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REY M.

'tGheluck, sonder sorgh, voor haer brand'men hoornen.*
'tGheluck sou hier ande deur kloppen? poep.
'tLiep aerseling * kreeght de lucht in de neus vanje stoep:
155. En as noodigh hier verby moet haer wech zijn ghenomen,
Soo wacht sy haer wel an deel zy de middelstraet * te
komen,

Se kreegh wel een koorts op haer hals* sachse de gevel
maer aen.
WARNAR.

Je seit je mongt houwen en binnen gaen.
REYM.

Iek hou mijn mongt en gae binnen.
WARNAR.

*'t Gheboeft loopt dapper snuyven,
160. Daerom se.lje bey de grendelen toe moeten schuyven :
(Iek korn terstond weer, doetser eerder niet of.)

Iek schey wel nood' van hier, maer ick moet nae
't Princen H o f,*
Daer selmen resolveren* hoemen mit het ghelt sal spelen,
Ofinen 't op de Doelen verteeren sei, of an lepels
ommedelen;*
165. Compareer ick nu niet soo mach ick gissen wel,
Datmen al het resj en* te samen opsnappen sei:
Daer en boven sellense niet anders dencken konnen
Waerom dat ick wegh blijf, als dat ick 't ghelt heb e
vonnen.*
Se hebbe me lang e kent voor suynich en vroet,
170. Des sei het seer lichtelijck worden vermoet
Dat ick nu versuym haer te raden tot sparen,
153. C. G enz. aende. — 157. C. G enz. op den. — 161. In
A is hier, blijkens het rijm, een regel uitgevallen, die dan
ook in alle uitgaven ontbreekt. De aanvulling is uit W. —
162. A Princes Hof. Alle andere Princen Hof,, evenals
ook A in vs. 245. — 164. A. J. U. Z doelen, alle andere
Doelen.
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Om dat ick doende * bin mit wat grooters te winnen of
te bewaren ,
En hoe nauw * dat ick het heel, noch schijnt het dat
meest *
Al de Wereit dat droomen ken; met sulcken feest
175. Segghense go'en dagh die my nu ontmoeten ,
Daermen my te voren hiel magertjens pleech * te groeten.
'tIs go'en dach Warnar, waer heen Warnar? hoe
vaertet al vaer ?
Adieu , t'uwen besten , vaert wel, een goet jaer.
Iek sorgh sy ruycken longt, dit ken veur niet * niet
komen.

180. Maer ick wil gaen daer ick voor heb e nomen ,
En helpen daer 'twerck op 'tspoedichst' aen een zy,,
Dat ick haest op de bien weer nae hays toe ty.
DERDE TOONNEEL.
GEERTRUYD. RIJCKERT.
GEERTRUYD.

Ick wilde wel Broeder dat de woorden die ick hoyden
Teghen u spreken sal, ghy my ten besten duyden, *
185. Ghelijck een Broeder -hoort te doen zijn Susters reen,
Hoe wel ick seer wel weet men acht ons Vrouwen kleen,
1

(En seyht ghemeenlijck, dat ons mneeste werck is kallen.)

Ick laet dat voor 'tgheen liet is en heb daer niet met
allen
Teghen te segghen voor dees-mael, maer is mijn begeer,
179. C. G enz. voor. A enz. (comen. , B. enz. komen„
H enz. puntkomma. — 187. Hier is, blijkens het rijns , weer
een regel uitgevallen. Onze aanvulling is eene wijziging van
die uit Z. — 189. C. G enz. meer dit is; T. U. V plaatsen
achter segghen een punt of puntkomma en laten de komma
achter dees-mael weg. J en W hebben de lezing van A, die
ook de juiste is. Vgl. Aant.
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190. Datje denckt hoe* ick jou Suster ben, die voor uw eer
En welvaart schuldick ben sorghe te draghen.
RIJCK ERT.
Wat hebje te segghen ?
(iEEETRUY D.

Maes' * je wordt vast * een man op jou daghen,
En soo ick jou verlies sonder kinderlijcke * erven,
Soo sal de naera van mijn Vaders gheslacht heel versterven:
195. Dus heb ick al de nacht vast * legghen paynsen, hoe
Ickje best mocht uythylijcken.
RIJCKERT.
1)aer slae gheluck toe,
En tot meerder soetich eyt , een heel pont vyghen. *
UEEKI,TIIUYD.
Siet, je mocht schier * of morghen een dut komen te
kryghen,
En raken ergens an een Hoer vast, lichtvaerdich
en vals.
RIJ CKERT.
200. Mienje om 't wats * Suster?
GEERTRUYD.
Jae ick, in eernst.
RIJCKERT.
Och, ick bin om den hals.
GEERTRUYD.
Wel , hoe soo?
RIJCKF [LT.
Maer sulcken reden kan ick niet ghedoghen,
Binjer op belust, siez daer, slaet mijn een paer blaeuwe
ooghen:
191. C surghe. — 194. In B enz. ontbreekt van, C. G enz.
lezen bovendien mijns en geheel. — 195. C. G enz. peynsen. —
199. In C. G enz. ontbreekt ergens. C. G enz. lichtveerdich. —
200. C om 't wat , G om 't was. B enz. , ook J enz. ernst. C. G
enz. ben. — 201. C. G enz. sulcke. — 202. C. G enz. belasst ? .
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Niet mochtjeme segghen datme meer verdroot.
GEERTRUYD.

Luyster.
RIJ C K ERT.

Soo mennighen woort Baer of soo mennigen
stien veur mijn poot.
GEERTRUY D.

205. Doet het op mijn woordt.
RIJCKERT.

Raejet mijn? ick doet.
GEERTRUYD.

Anders, licht datje sneefde. *
BIJCKERT.

't Mocht wel dattet salich waer als ick het slechs
niet en beleefde. *
GEEItTRUYD.

Hoort eens nae mijn woorden, laetje raen, salighe* man:
Slaet het niet hide wint, je welvaert* hanghter an.
RIJ CKERT.

Wel ick ben te vreen, doetme morghen een Bruydt„op;
210. Mits bevoorwarend' dat ickse overmorgen 'tgat uit„schop ;
Weet je daar raet toe, ick loop terstont nae de Barbier,
En laetme scheeren, * adieu.
GEERTRUYD.

Ghy deunter me, hoor hier ,
Let'er fens te deech op, alle jocke * laet varen;
lek heb een Weeuw op spoor * van veertich Jaren:
215. Hoe veel meer of min, weet ick niet, 'tis Baer ontrent,
Die door een seecker ghetrogghelt Testament,
Met temen en lemmen van haren Man heeft verworven,
203. A Wie, alle andere Niet. C. G enz. meerder. A. B. J
enz. verdroot ? , C. G enz., U enz. verdroot. . De fout is ontstaan uit Wie in A. — 204. C. G enz. mennich woort. B
mennige stien. E menninge. — 206. C. G enz. dat ic. —
207. C. G enz. raden. — 212. B. E mee. — 217. C. G enz. haer.
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Dat de beste plock van zijn goet op haer is verstorven:
Zy kan ryen en omsien, * en maeckte dat klaer,,
220. Dat zy voordeel van hein hebben zou, en by niet van
haer.
RIJ CKEh'1'.

Die t rijp?*
GEERT RU Y D.

En steurtje niet, al lij ckt het wat na guyten „spel,
Tis huydensdaeghs de werelt, zy vaert vande duyten
„wel ,
Wel ghereet , wel ghekleedt, en heerlijck behuyst,
Van onderen tot bovenen , alle dingh even juyst; *
225. En soo quieks » te vryen alsmen een Vryster * int
Lant„siet.
RIJ CKERT.

Hels vuyr op een stockjen, * soo verbrandtse haer
hant „niet,
Iek weet wel wieje mient, de Weeuw van Claesj e
Klick:

We dienen mekaer niet, Lobberich en ick:
De valsche schoon-praet * souw gheen Peert nie mijn
stal „wesen :
230. En as ick ooc fens mal wil worden, so wil ick te degen
mal,wesen.
Het waer wel moghelijck dat ghy me had bekoort,
Hadje een Meysje van achtien jaer op e spoort,
Gelijc hier Warnar buers dochter, die mocht mijn kommer stelpen.
GEERTRUYV.

Asje daer an woud' ick mien je waert te helpen:

235. Maer daer en sit niet ten besten, * het volck is te slecht.
222. C. G enz. huydendaechs. — 225. C. G enz. onz te. —
227. A. B enz. J. klick, G enz. en de nieuwere Klick. —
229. B enz. Paert. — 230. A. enz. wesen, , B. E zonder leesteeken , C. W. punt, T dubbelpunt, Z puntkomma. — 232.
C. G enz. Jaren. A. B enz. op e spoort. , J enz. komma.
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R,IJCKERT.

Maer 't Meysjen is goelick, » en de Vaer is oprecht:
'kWil gien Schoon-vaer die'er den heelen tijd om zijn
schulde ren ,
Noch een huys vol Meysjens om den gantschenl dach
te buld'ren ,
Iek bin die stoetery * en dat ghevaert al moe.
GEERTRUY D.

240. Wel ist jou sinn'lijckheyt, God gheef ghelucker toe.
RIJCKE LIT.

Kort berget, goet beraet, ick Baer * de Vaer af spreecken,
Ziet ginder komt by juyst van daen, na huys toe ghestreecken. *
VIERDE TOONNEEL.
WARNAR. RIJCKERT.
WARNAR.

*Iek dacht het seecker wel , en 'tlagh my op mijn leen, *
Zoo -nood' wild' ick van buys, dat ick vergheefs gingh
heen :
245. Iek by 't Princen-Hof komende, noch binnen, noch
buiten,vant
Corperael of Lanspezaet, Capi teyn , of Luytennant;
'tVolck past niet op haer* tijt, het is seecker van 't mal,
Nu ty ick weer na huys, want mijn hert isser al.
RIJC K ERT.

Warnar-buer, goe'n dach man, hoe staet het leven?
WARNAR.

250. Heb ick jou daer Rijck-buer, goe'ii dach wilje Godt
gheven.
237. G enz. schulderen. - 239. B enz. , ook U stoejery ,
J en de nieuwere = A. U neemt uit L de lezing gevaer
over. — 244. C. G enz. noo. — 245. A. J. K. 0 vent,, alle
andere zonder' leesteeken.
Nrare -Izar.

2
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RUCK ERT.
En u een goet Jaer, datje giere verdriet,schiet.
WARNAR.

As de Rijcke d'arme soo toe spreecken , dat is om
niet,niet ;
De meyt sorch ick, heeft hem 'tspul * van de Pot
gemept.
RIJCKERT.
Hoe gaetet al?
WARNAR.

Hart * ende swart, onbelaen met ghelt,
255. Ghelijck slechte luytjens van mynen doene pleghen.
RIJCKERT.
Wat het is juyst allemael aen het ghelt niet gheleghen;
Hebje goedt ghenoeghen , * je hebt een goet lot.
WARNAR.

Hoe smeerich * kan by kallen, dits al om de Pot:
Zoo ras as ick t'huys kom , ten baet gheen smeecken
260. Sei ick voor mijn eerste werck de meyt de ooghen
uyt steecken ,
En daer na de tongh gaen tornen uyt heur keel.
RIJCKERT.
Buer-man wat staeje en praet * inje selven dus veel ?
WARNAR.

Iek klaech over de armoed' die ick moet lyen;
Iek hebb' daer een eenighe Dochter te vryen,
265. Daer ick niet me » gheven kan, mijn lieve maet,
Zoo komt het toe datter oock niemant na staet;
En ick soudse gaern by mijn leven met eeii man besorghen ;

Waagt ick vrees soo ick sturf datse schier of morghen,
In dese onghereghelde tyden mocht slaen op het wilt. *
251. C. G enz. geen. — 253. C heeft, (soryh ick). — 256.
C. G enz. altemaet. — 261. C heer. -- 262. C. G enz. staje
te praten in jou selven. — 263. C. G enz. armoe. — 265. B.
E. G. J enz. mee. C. G enz. ken. — 266. B enz. Soo. —
269. C. G ongherelde.
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RIJCKERT.

270. Soo je anders gien noot hebt uw klachten vry stilt,
Iek willer wat by doen, * gheeft den moet niet verloren.
WARNAR.

'kWeet wel waer hy wesen wil, maar dat gat sal hy
niet boren ,
Hy heeft het op het kats -hooft * e munt, daerom ist
dat hy vrijt.
RIJCKERT.

Iek hebje wat sonders * te segghen.
WARNAR.

Och ick bint ghelt al quijt.
275. Hy heeft het opghegraven soud' ick ramen,
En nu komt hij quansuys alle vonghen me samen,
Om mittue t' accorderen; och hoe wee isme te moe. *
RIJCKERT.

Wel buur-man waer loopje soo nechtich nae toe?
WARNAR.

Iek heb in huys wat te bevelen dat ick vrees te vergheten,
280. Iek koom terstont weer by je.
RIJCKERT.

Als hy komt te weten
Dat mijn bootschap is om zijn dochter te versoecken tot
Mijn Huys-vrouw', hy sei dencken dat ick met hem spot,
Wa(n)t soo onghelijek ghegoedt men seiden siet trouwen.
WARNAR.

*God sy ghelooft, de Pot is behouwen,
285. Alle ding is soo't was, door mijn hert ging een vlijm
Doen iek nae binnen trat, en ick vil schier in swijm:
Wat segje nou Rijckert.
RIJCKERT.

Wilj e wel antwoorden op mijn vraghen?
276. C. G enz. al e vont' /ien. — 277. In C ontbreekt wee. —
278. G enz. neerstigh.
282. C Tot min. — 283. A. B. E
Wat, alle andere Want.
2*
—

` ARNAIt.

Sy moghender nae Wesen datse nie wel behaghen :
Sy moghen oock wel soo wesen datj e't weet,
290. Ick en antwoordje van al den dagh * niet een beet.
RIJCKERT.

Onbillickheyt sei ickje te voren niet .legghen. *
Wat dunckje van mijn geslacht ?
WALNAR.

Daer is niet * op te segghen.
RIJCKERT.

Wat dunekje van mijn leven, schoeyt het wel op
de selfde leest?
WARNT WiR.

Wat je hebt al jou leven een goed slocker * gheweest.
RIJCKERT.

295. De jaren die ick out bin weetje oock wel te micken.
WARNAR.

Die hebben vry wat tellens an, se slachten je bricken. *
RIJCKERT.

Wel ick heb oock van jou altijt ghedacht
Datje een eerlijck * burgher waert, daer ickje noch
voor acht,
Al binje van slechte luytjes, se waren onbesproken.
WARNAR.

300. Iek weet niet waert hem lieght, n maar by heeft de Pot
gheroken.
Wat is nou voort Rij ckert-buur jou begheer ?
EIJCKERT.

Daer toe gheef zijn seghen de opperste Heer,
Nae dien dat ghy mijn wel kent, en ick jou mede,
Soo hoop ick je seltme niet weygheren een bede,
305. Dat is datjeme jou dochter te wyve * wilt gheven.

291. C. G enz. te veeren. — 297. C. G enz. oock altijd
van jou.- — 300. E licht. — 302. C gheeft. B enz. zeghen ,
J enz. zegen. — 303. C. G enz. datje.

21
WARNAR
Maer Rijckert ick hoorde noyt van mijn leven
Datje sucken quant waert; heeft dit oock slot,
Mit een out arm man, as ick bin, te dryven de spot?
Heb ick dit opje * verdient ? ick kan't niet vermoeden.
RIJCKERT.
310. Je moet mijn reden niet anders duyden als ten goeden,
Het versoeck is mijn eernst, ick segje dat ick het meen.
WARNAR.
Ey lieve, laat my en mijn dochter met vreen.
RIJCKERT.
Ghelooftme buur -man , ick doet niet om te jocken.
WARNAR.
Ghelij ck by ghelijck plech alderbest te focken. *
315. Den rijeken dient wat rijcks, den kalen dient wat kaels,
Je soutme niet kennen * willen, en maken mijn dochter
overdwaels ,
Dan waer ick hiel in't onderspit, my dunst het selme
niet gelijcken. *
RIJCKERT.
Dat is wel de mannier van sommighe rijcken :
Maer ick sei jee kennen voor een Vader aast behoort.
WARNAR.
320. Beloofjeme dat?
RIJCKERT.
Jae'ck.
WARNAR.
*Vaerter wel me, daer isme woort,
Je seit de mayt hebben, waer toe veel te sammelen.
Gans bloedt wat hoor ick daer binnen rammelen?
Daer isser voorseker een achter de buyt.

308. In C. G enz. ontbreekt arm. — 309. C. G enz. op
jou. — 313. C. G enz. ick en. — 314. A. J. K. 0. T. W
plech, alle andere pleegh. — 318. B enz. manier.
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RIJCKERT.

Wat het maysjens sinlijcheyt angaet: * wel, h y vaerter
weer uyt ,
325. Deur is hy, waer mach hy daer zijn ghebleven ?
Me dunckt by speult neefjen, * hebje van al jon leven,
Wie quammer oyt soo veer daer suicks is e schiet?
'tIs mit hein, nou siejeme, nou siejeme niet,
Mit een wup is by buyten, mit een wup is hy binnen:
330. 'tIs trouwen niet vreetut al mnaecktet hem beteutert van
sinnen ,
d'Arme luy, als de rijcke haer spreken aen,
Mienen doch altfijt sy zijn gheslaghen of ghevaen, *
En soo versuymense somtijts een goe gheleghentheyt. *
WARNAR.
*Hout dit voor Euangely, je moocht dit overweghen
meyt ,
335. En treck ickje niet mit wortel mit al uyt de id, *
Soo gheef ick jou last, vol macht, en sonderling bevel
Datje mit miester Jeurjaen de quacsalver, mit de kromme
rubben,
Accordeert de beste koop datje kent, om me te laten
lubben ,
Iek segtje mit een koele moet, zyter op verdacht.
RIJCKERT.
340. Wel buur -man me diunekt datje me niet en acht,
Waer * heb ick dit verdient, datje mitme de geck soot
scheeres ?
WARNAR.
Neen seker, ik houje veur een man mit eeren,
Indien ick mit jou geck soo slaetme de moort.
ThJCKERT.

Hoe hebben wy't dan t'samen ? staej e noch jou woort ?
324. B enz. .2llaysjes. In A staat maysjès. C. G enz hebben
het in des veranderd. — 329. B wip . ..wup, C. E. G enz.
wiv,, J enz. = A. — 330 C viemt. — 333. G enz
wip
niet somtijds. — 336. B. E volmacht, C. G enz. volle macht '
,

....
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WARNAR.

345. Jae; maer ghelijck gheseyt is, ick kan'er niet * mee
gheven.
RIJCKERT.

Dat weet ick wel , daer en legt niet an bedreven,
Zy sal op die voorwaerd van my werden ghetrout.
WARNAR.

Hoor hier, beeldje niet in dat ick een Pot heb e vongen
met gout.
RIJCK ERT.

Wat een blies , ik trouse om haer goede manieren.

11

WARNAR.

350. Datje't dan wel verstaet, ick sel gien hylij cks goet
uytkieren.
RIJ C K E R'L'.

Wy zijn't volkomen eens.
WARNAR.

Jae, maer ick kenje wel,
't Is met de rijcke luy gheef stockje, neem stockje, stockje
in den hel, *
Nou beloofjese me te nemen sonder beurs sonder bricken,
'Thans comers je de poppen in't hooft, * so ist hylck
an sticken,
355. Jy luy en houtje woort niet dan by gheval. *
RIJCK E RT.

Iek seg wat ick beloof dat ick het houwen sal, *
En tot meerder bevesting van mijn verclaren ,
Soo laetme vrienden * t'avont by de jouwe vergaren *
Om het hylick te beschryven met ghemeen accoort,
360. Iek sel gaen bestellen nu rechtevoort,
Datter wat comt daer wy of bancken meughen ,
Want ick weet wel de tosten daer keunje niet teughen.

345. C. G enz. yelgek ast.
347. B enz. de — 348. A. B
349. C. G enz yoe. — 350. In B enz. ontbreekt
de n. — 360. B enz. sal. — 362. B enz. kenje.
—

gout?.

—
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Adieu tot flus toe, ik ty op de been,
En sal me mijn best spoeyen.
WARNAK,.

Daer stapt hy heen.
365. 0 lieven Heer, wat een dinñh ist oock ghelt „hebben.
Dese man sou op mijn dochter zijn sin noyt e
stelt„hebben ,
En had' hij niet int hooft (denck ick) van de ghe=
vonden schat,
Soo comtet dat hy dus aenhout as een clat. *
VIJFDE TOONNEEL.
WARNAR. REYM.
WARN AR.

*Waer benje snapster die over de buert hebt * gaen
verbreden ,
370. Dat ick mijn dochter met groot goet ten huwelijck
gae besteden,
Flucx rept me jou handen nou en wachter niet mee,
Wascht knap de vaten om,* schikt alle* ding op zijn stee,
Voort, maecktereen eynd' of,* en sonder te spotten„lanC ,
Schrobtme vaerdich de deel, 'en scheert de potte „banck,
375. Hemelt * de Coocken op, en stoft het Voor-huys uyt, *
Schuert de glasen wacker, maer breeckje ien ruyt,
lek seise an jou huer korten, wit de neuer inde kamer,
En haelt voor een pennewaerd sagheles * tot de kramer,
Se meughent op de kerf-stock setten, 'tmacher nu wel of.
REYM.

380. Miester wiljer deur * wesen, hoe gaeje dus grof ?
363. C Adieuw. — 364. In G enz. ontbreekt men. —
366. C. G enz..De8en. C. G enz. noyt sin sin. — 371. In
B enz. ontbreekt en. — 373. C. G enz. eyed van. — 374.
A potte„panck. Zie Aant. — 377. C. G enz. wit7ne de meer. —
378. C. G saghels, 11(P) enz. saglis. — 379. G. 11(P) lob.380. C. G enz. me deur.
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Een hiel penningh aen sagheles om de vloer te bestroyen ?
Dus doende selje al jou schoone goet wel vermoyen,
Denekt alsje dat noch iens doet soo ist een duyt.
WARNAR.

Dats alliens , 'tmoet nu vol staen ', mijn dochter is de
Briivt.
REYM.

385. Daer slae gheluck toe: maer wie * seise trouwen?
WARNAR.

Onse Buer-vryer Rijckert, t'avont sel men maeltijt
houwen
Op't sluyten van't hylick met de vrienden van eicke zy.
REYM.

Bylo dat sel wat costen.
WARNAR.

De Bruygom houtme vry,
'Tmach gien quaet, by sel cost en dranck beschicken.
390. Iek gae fens anden Dam, pasje op je sticken. *
lek koom terstont weer in , de deur dicht sluy t.
Siet toe maeckt het schappelijck, ofje raecktet gat uyt.
Soo mach pas * ten ander het bruylofts stuck ghenieten.
REYM.

Nu steecken ick en Claertjen ten ooren toe inde verdrieten ,
395. De Bruyt, de Bruyt te worden, en s'is op het uyterste
swaer,
Nu sie ick'er gien muyeren langher an mit me kaer.*
Ic mach terwijl binnen gaen en doen mijn dinghen,
Verwachtende hoe 'tongheluck met ons om sel springhen.
382. C. G enz. goetje. -- 387. C. G enz. aen eleke zy. —
391. In C. G enz, ontbreekt in. — 392. C. G raket. —
394. C tot den ooren. — 396. C. G enz. an langer.
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TWEEDE BEDRIJF.

EERSTE TOONNEEL.
LECKER JONGEN. CASPAR HOFMEESTER. TEEUWES COCK.
LECKER.

Wel maets , dus gaen de Munneken by mekaer , u
400. Dat den eene niet en weet dat weet den aer.
Dus nyver in de praet ? * zijt samen ghegroet.
TEE US.

Wel Lecker waer heen?
LECKER.

Jayst koom je me te moet.
Iek ging nae jouwent.
TEEUS.

Wat isser te quicken ? *
LECKER.

Maer * je moet met jou beyden de kruycken beschicken.
405. Mijn miesters hylick gaet t'avont voort. u
CASPER.

Wel das wat news, ick hebber noyt yet offe hoort.
Wat krij cht hy voor een? ick bidts ou * dat ghese
dan,,nomt.
LECKER.

Nebje niet altfijt hooren seggen hoe een mens t'hylick
an„coint ?*

Soo dunckt me dattet den Baes oock over valt.
410. Hy heeft van een wijf Hoyt zijn leven ghekalt,
Nu kreech hy van daech een buy en is eens loefs
gheteghen
399. C. G enz. .Maet. — 400. C. G enz. de cene.
408. C altijdts. C. G enz. 't hylicken.
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Om T arnar onse Buerman te beweghen,
Dat by hem zijn dochter son gheven ten echt,
En ten duerde niet langh of sy hadden t'samen beslecht.
"

TEEUS.

415. Dats haest gheklaert: wats jou bootschap nou ?
LECKER.

Maer ditte ,
Men salder as kac * t'avont op het hylick sitte ,*
En de vrienden * als dan tot de Bruyd worden vergaert.
Hier wil mijn Baes zijn eer hebben bewaert ,
En dat sy al t'samen daer blyven ten eten.
420. Dit is zijn meeningh, * daerom heeft hy me gheheten
Terstont te lopen om Hofmeester en Cock.
TEEUS.

We hebbent nu rechtevoort vry wat drock,
CASPER.

Sieur Braetvarcken * heeft gasten ghebeen teghen
morghen,
Daer moeten wy al de sp ij s met haer ordonnancy
besorghen,
425. Bidd' ouwen Baes dat hy tot overmorghen wacht,
Sieur voorschreven heeft ghenoyt al zijn gheslacht,
Soo wy hein begaven * dat waer te stout „dolen.
TEEUS.

Wy legghen't rechtevoort over* mit krijt en mit
hout„kolen ,
Wt de schotel int napjen, uyt de roemer in't glas,
430. Hoe dat wy't daer wel sullen maecken te pas.
CASPER.

Wa 'tzij n kurieuse * Liens, en daer gaet tijt„toe.
LECKER.

'k Weetje niet mier te segghen, * mijn Miester wil dat
ick vlijt „doe
422. H (?) , J en alle latere drock.. Zie Aant. — 420. C.
G enz. toe wacht. — 429. B roemen. — 432. B enz. meer, C.
G. J enz = A.
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Om alles toe te rechten , sonder eenich dralen ,
Keunje me niet helpen, soo moet ick een ander halen:
435. Daer gae ick heen.
TEEUS.
Hoor hier: 'Vertoeft noch een beet.
CASPER.

Ontbayt, men sailer op paysen, en gheven on bescheet.
LECKER.

Datje't Ventj en allien zij t *, hoefje niet te mienen ,
'Die'r t'avont op past* sei de Bruyloft oock bedienen.
TEEUS.
*Alsewe te nacht niet slapen gaen, soo hebbewet
ande tijt.*
CASPER.

440. Nu men zal on gherieven, om dat het oulieden zijt,
Miner waer't yemant vremts, men liet hem verleighen,
Hoe kommet by dat den Bruygoom dees kosten zal
dreighen ?
Dit plach by * de Bruydts Vrienden te werden ghedaen.
LECKER.

Hoo , boo! sou men om de kosten de Bruyts Vaer
spreecken aen.
TEEUS.
445. Eleman veer van daer, dat sou niet willen locken;
Iek ken hem wel, by is soo drooch * as een Maertsche
Boeken,

Daer mach niet of, by vloeckt en hy driecht
Het al te vermoorden, assen slechts wat roock uytvliecht,
Dat is, laet hy hem duncken, * soo veel warmt verloren.
LECKER.

450. Daerom heeft hy een zeyl over de schoorstien e schoren,*
Dat de roock met een tocht soo niet deur en kan gaen;
Maer een half etmael legh en soeck * na 'topen tusschen
de draen.
436. C. G enz. Om bayt. — 448. B enz. alsser, J enz. as'er. —
450. C. G enz. gheschoren. — 452. C. G enz. vende draen.
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Eer hy 'savonts zijn hooft neerleydt op de sloopen,
Stopt by de pijp van de blaesbale, datter gien wint uyt
sou loopen,
455. Op avontuer ofse haer versuymde * terwijl datse sliep.
TEEUS.

Hy mocht hem selfs oock wel stoppen datter geen wijnt
uyt liep.
CASPER.

Maer wat vintmen hier in Hollandt scharpe ghesellen. *
LECKER.

Men souwejer wel een hiele Story of vertellen:
Lestent soo was hy eens tot zijn Trijn-Niften * te gast,
460. Die gheleghentheyt nam hy waer, en heeft ghevast
Drie daghen te voren , soo veel als hy mocht lyen ;
En doen hy nu begon an 'teten te tyen ,
Soo heeft hy zijn buyck met soo veel spijs ghestoffeert
Als in drie daghen daer an * kan werden verteert;
465. Soo was hy uyt te gast voor volle seven daghen.
TEEUS.

As een man, had in Claes Lou, * maer kond zijn maech
verdragen,
Of bequam hem dit gast gaen as de hondt de Worst?
LECKER.

Hy kreech sulcken Monopoly in zijn buyck, in zijn borst,
Mit gorren, mit knorren, mit murmereren,
470. Al haddender vijftich Luy over hoop e leghen mit
disputeren.
CASPER.

Ba wat zeyde de Medecijns van zijn urien ?
LECKER.

Watmen praten hy begheerden gien Doctoren te zien,
453. C om te slopen, G op te slopen. — 455. C. G enz.
dewijl. — 458. J. K. T. W. Y = A, de andere souwejje.
C. G enz. story van. — 459. In B enz. ontbreekt zijn, in
C. G enz. ook soo. --- 464. C kon, G konden. — 467. B enz.
het gast yaen. — 470. B enz. met.
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Hy hadd' veel te grooten schrick van dat eeuwighe
gheven:
Doe't nu so veer was dat hy hem self al had deur
e schreven ,*
475. Warnar Neef, denckt omje zie], seyde doe zijn oude Nift,
Of men om een Heer-oom liep, die jou een woortje seyde
uyt de Schrift : *
Want 'tis mitje al dood' stroom, jou leven is an't ebben,*
Hij soud' (seyd hy) al een Daelder willen hebben,
En daerom bleef het achter, wat dunckje van sulcken
vreck?
TE Eus.
480. Gierighe Luy souwen sparen , al metseldense met de
dreck,
Een daelder liever te hebben as een Hemelsch troosjen.
LECKER.
As hy zijn nag'len kort, bewaert hy de spaenderen
in een doosjen.
CA SPEK.
Ba dits de grootste vreck van het gheheele Landt.
LECKER.
Lestent ging hy eens op de Vis-marct met een netgen
anR sijn haut,
485. Daer hadd' hy wat kat -aels inne koft, en spieringh
om te asen,
Mit komt de Ouwevaer , (slock) en rockten een door
de masen.
Hy op de bien, mit een staend' zeyl *, al kosten't een
ton mit gout,
De Veugelsteeg deur, de Kercx-brug over, na mijn Heer
de Schout;*
Daer neat hy 't feyt ten breetsten uyt, en gingh staen
met veel menty „temen,
487. B enz. met. . . . mit. — 488. A kerex-brug , zoo ook
B. C. E. De latere hebben ook veugetsteeg zonder hoofdletter,
of beide met.
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490. Hoe datmen suleken Ouwevaer most' in apprehenty
„nemen , *
En duysent sucke dinghen meer, recht hy sijn leven an;
Wat, daer isser soo veel, dat ickse niet al onthouwen
en kan.
Oock en dienen wy de tijdt niet te laten verloopen,
TEEUS.

Wel , maer as wy de provisy zouden gaen koopen,
495. So mostmen segghen hoe veel volcks datter wesen sal,
En wy onse reeckeningh maken na dat ghetal.
Siet dat dienen wy daerom * van te voren te weten.
CASPER.

Men sal de pletsen nettekens af moeten meten, *
ZECK ER.

Wel gaenwe dan derwaerts, en schiekje nevens my.
CASPER.

500. Ba den Hofmeester betamet te gaen aan de hoogher zy,*
Als hy met zijn tweejen gaet, dus hebbe kick gheen ghenuyghen
Dat ghy oulieden * dus in't mits comt vuyghen;
Want dats d'eerlijckste * plets alsmen gaet by drijn.
LECKER.

Neen bilo, daer hadjet niet * : dat mach niet zijn,
505. Iek se`r houwje rust eer dat ickje om veer „schop.
Mijn komt het midde n toe, ick representeer 'theerschop.
Wie steltje te werek as ik ? an wie winje jou broot ?
CASPER.

'k En does niet iek ick, * al sloeghdy my doot.
Sodd'ick een and'ren mijn plets laten bewaren ?
510. Iek ick heb t'Antwerpen voor Hofmeester ghedient over
dertich jaren,
En soude nu Benen lacker my doen dees hoon?
TEEUS.

Ay lie ve , ick acht die leurery niet een boon. z
492. In C. G enz. ontbreekt en. — 493. G. J en alle latere
verloopen. — 498. G. J en alle latere meten .. — 500. C. G enz.
betaemt. — 507. C steife. — 512. B. E de.
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'tIs my alliens of .ick achter oft voorga, of boven or onder:
Maer hoort na mijn segghen , op dat wy sonder
515. Gheschil en questy moghen raken over straet ,
Soo duncktme best Lecker dat ghy voor henen gaet,
Op dat sonder schandael * elek blijft in zijn eere.
LECKER.

Pats gang, * je meucht volghen , ten is niet veere.
CASPER.

Siet ick waer liever doot gheweest eer dat soud' gheschien.
520. lek converseer daghelijcks niet eerlijcke lien,
Wa mochtense paysen dat ick ick dat ginck ghedoghen .
TEEUS.

Ghy hebt ghelijck oock, soo gh'u self niet verhoocht
niemant sei jee verhoghen ,
Elek na zijn kaleteyt dat tribelt alderbest. *
LECKER JONGHEN. REYIVI OUDE DIEN STMAYT.
LECKER.

Voor den dach Reym, hier uyt, doet de deur op van
dit nest.
525. *Schickt uyt de weech, maeckt ruym baen, dit volek
moet nae de Koocken.
REYM.

Wel we hebben ghien vyer in huys.
LECKER.

Soo meuchje't stoocken.
REYM.

Offer turf is of niet, denck ick?
LECKER.

Al even gauw.
Hebje gien turf legt hout an, otje crijcht een grauw.
REYM.

T'isser niet.
523. C kaliteyt. B enz. tribbelt. — 521. In C ontbreekt iek.
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LECKER.

Hebje gien plancken op solder ? liert mit
verstapt„spreken.
REYM.

530. Wat brabbeltme dense vent , soud'ick het huys an
brant „steken ?
LECKER.

Waerom niet? 'twerck moet voort gaen, ten mach gien
'Tis bruyloft.
quaet ,
REYM.

Hy raest , Godt betert.
LECKER.

Of schaft ander riet.
Hier is Hofmeester, Kock en Kocx knecht, die moghen
Gaet in maets, gaet in. niet toeven.
Laet me de Bruyts wijn * eens proeven.
REYM.

535, Wijn? wijn in zijn mont nemen? men soud' niet
darren„hier.
Kafje van Bruyts wijn Lecker? vraecht na Bruyts
scharre „bier, *
Wijn quam hier noyt over de drumpel, hoe praetje dus?
LECKER.

Isse noch niet ' e komen? soo komptse dan fins,
De Baes heeftse al bestelt, de Mayt was om Ceelen.*
540. Adieu ick setje soo lang de wijsheyt bevelen.
TWEEDE TOONNEEL.
WARNAR. TEEUWES.
WARNAR.

Ick miende de eer te bewaren as vader des Bruyts,*
Maer dusschen sootjen Aeitjens as klinc-snoer[t]jens*
om seven duyts.
-

535. C. G enz, te nennen. — 542. A kline-snoerjens, B en

alle andere klirre-snoertjens. Zie Aant.
tirare-nar.

3
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Nae Schelle -vis, nae Kabbeljau en was gien kijckeii,*
Daerorn gingh ick vande Vis -marckt na de Hal toe

stricken,
545. Maer Lams-vleys, * Kalfs-vleys, Queen-vleys, al wast
uyt de kerf,*
Het pont ien reael kijnt, ick hebt wel hondert werf
Mijn leven soo goet om ien braspenningh sien kopen.
Iek docht in mijn self, dit volck sou ien mensch 'tvel af
stropen.

Dan kost het noch van dropen , * van turf en hout;
550. Jae wel alle dingh is soo duer datter ien mensch of grout,
Ten is niet an te halen, siet daer valt nie mier te segghen.
In 't lest heb ick het Dock by mijn self over gaen legghen,*
Dat of fick nu al groffelijck de milde legh en speul,
Als de Bruyloft over is, soo doet* het even veul.
555. Een deel jonghe Spil -penninghen moghender wat op
sm alen ,
Maer by de vroede sei icker eer mee behalen.
T)ie wat spaert, die wat het, dat leerderrie mijn Peet.*
Het isser soo mackelijck niet an te komen, datje't weet,
'tWort soo licht niet e wonnen, as verslempt of versopen.
560. Wel wat beduyt dit? de deur staet t'mynen't wijd' open,
Ofse de Pot Dock op graven? och se hebben't seo drock.
TEEUS.

*Wel isser gien spit? maeckter ien van ien besem-stock.
De riemen die men heeft, daer moet men nee roeyen.
Daer is de spijs op ien. brief ken, * jongen maecktme
wat te spoeyen.
565. Segt de Vleys- houwers en Voghel- wijven, dat ickje heb

e stuert.
*Speulnoot dese Pot is te kleyn, lient ergens ien
grooter by de buert.
Suycker en kruyt by den back, * dat ken hem niet
krencken.
546. C. G enz. om ien. — 551. B enz. niet. — 552. In
B enz. ontbreekt het. —• 560. C. G enz. tot mijnent. — 566. C.
G enz. in cde buert.
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WARNAR.

Och daer hoor ick den Pot noemen, wel mocht ick het
deneken,
Daer heb ick voor-seecker de dieven after 'tghelt,
570. Och hoe kloptme hert, och hoe ben ick ontstelt.
Ick seller after her tyen * mit roepen en kryten,
En soo laugh as ick staen kan niet op houwen van
smyten.
D ERDE BEDRIJF.

EERSTE TOONNEEL.
TERUS.

*Ick bin by gort de leste, het is al op de bien.
Heefter niemant miester Casper oft mijn j onghen e sien ?
575. Segtme doch vrome *Burghers, wat zijnse op e slaghen ?
Gans doot datwe ons allegaer van ien ouwe man voo r*
laten jagen,
Iek bin bloedich en blaeuw, soo sat hyer op mit de stock,
Ten bate niet of ick riep, hou op, ick bin de koek ,
Iek seg hy heeft ien quae dronckenschap , indien hy
buys„was.
580. Somma 'tgaet redelijck toe, nae latter glen hout in
huys„was ,
Hy heeft ons an hout gheholpen fens voor al. *
TWEEDE TOONNEEL.
WARNAR.

TEEUWES.

WARNAR.

*K om t mijn herwaert ghy rabaut, iek segje hout stal.
570. C. G enz. 't hert. — 575. C. G enz. Segme. -- 579. B
enz. quade. — 580. •C. G enz. 'tgafer. — 582. B enz. , ook U my.
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TEEUS.

Wel gecx-kap,* hier stae ick nou, wat hebje te vraghen ?
WARNAR.

Wat hebjeme daer sucken opsteecker te draghen ,
585. Weetje wel wat datje my dreyghde daer mee?
TEEUS.

Waren m1 Il mijn sonden soo leet , als dat ick dat niet
en dee ,
Het soumen opmen sterf-dach wel dapper vromen. *
WARNAR.

Ick seg datter gien argher schelm as jy uyt en mach
komen,
En dat ick op niemant ben ghebeten soo fel.
TEEUS.

590. Dat en liegje niet (fijn mall) * al kenjet wel,
De saeck is bli* ckelij k, * ghy hoefter gien tuygh of te
belegghen :
Maer jy ouwe Susannes -boef,, wat hebje op ons te
segghen , *
Datje dus et regement stelt sonder eenighe reell ?
WARNAR.

Vraeghje dat stucke diefs ? binje daer niet mee te vrees ,
595. Soo berouwtme dat joker niet bet op sat mit beucken.
TEEUS.

Iok sweertje, ick selje die kop weer fens soo murruw
meucken
Dat sy d'ierste maent het niet vergheten en sal.
WARNAR.

Moghelijck is misselijck, * by provisie hebjet al.
Wat hebje in men buys te doen as ick bin buyten ?
TEEUS.

600. Wel, selmen t'avont tot jou gien hylijck sluyten,
Ick en den Hofmeester quamen bereyen 'tmael aldaer ?
584. In C. G enz. ontbreekt me. — 591. C. G enz. leggen. —
593, 594. A reden: vreen, B enz. reden : vreden, J enz. reen :
vrees. — 596. B enz. sweerje. C. G enz. fens weer. — 600. B
enz. iouwent.

37
WARNAR.

Wat roert jou wat ick eten wil, 't sy raeuw of gaer,
Ick segje dat het veel is, * ghy zijt mijn voocht, jae
trouwen.
TEEUS.

Ick vraegh jou ofje t'avont gien gastebot seit houwen ?
WARNA a.
605. Ick vraegh jou of ick gien sorgh mach draghen voor mijn
huys ?
TEEUS.

Ick vraegh jou wie jou soo veel verkort as een gruys?
Segme waerom wy de maeltijt niet bereyen en moeten ?
WARNAR.

Vraechje dat stucke schelms ? wat hebje te wroeten
De kamer,, de binnen -haert , en 'thiele huys deur ? *
610. Men selje verlieren, * dat hebjer veur.
Waer't datje jou alben e moeyt halt mit de koocken,
Iek hadje mit de kneppel de kop niet e broocken.
*Staet of, seg ickje, en komme de drumpel niet te nae,
Of wil j e dat iekje voort de poot * in slae.
615. Gaet niet deur, blijft daer staen, ter plaetse voorschreven.
TEEUS.

Ick segje datje past mijn mantel weer te gheven,
En mijn eene koek-mes met silv'ren beslach,
Of ick gae van hier niet, vanden hielen dach.
*Gans lyden hoe gatet eels mensch uyt zijn mienen,
620. Iek docht gelt ande hoenderen, en de Barbier seit an my
verdienen.
DERDE TOONNEEL.
WARNAR. TEEIJWES.
WARNAR.
*Neen by gort, soo lang as het daer leyt en heb ick
Bien vree:
605. C surgh. — 610. J enz. W zel 't je. C liere;i. — 613.
C ick segje.
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Waer ick gae, waer ick stae, het kats -hooft moet mee,
Ofmen dat ghespuys daer eens ging inde aerde „wroeten :
Men loerd'me soo niet, het moest uyt de paerde „voeten,
625. Raecktenser after het was voorseecker hor.
Loopt nou binnen, wilje koek, mit al jou ghesnor,
Iek gheefje oorlof, en denek datje blijt toe „sint. *
Koockt en smoockt, klad en knocydt nou so lang totje
moe„bint :
Loopt in kamer en koocken, en waerje begeert.
TEEUS.

630. Schoon bescheyt, nouje ongs soo schendich of hebt
e smeert ,
't Hooft doet my soo seer dat ickme niet weet te laten.
WARNAR.

Jy sint e huert om te koocken, en niet om te praten,
Wiljet niet doen, gaet deur, ick passer niet veel op.
TEEUS.

Je seit het miester-loon * betalen van mij n gheblutste kop.
WARNAR.

635. Iek segje niet veul, maer ick raedje te swyghen.
TEEUS.

Fijn-man, ick bin e huert om te koken, en niet om slagen
te krygen,
Verstaeje dat?
WARNAR.

Wilje wat hebben roeptme veur recht,
Of loopt en , haelt jou maets, en weest een goet k necht.*
VIERDE TOONNEEL.
WARNAR.

*Hy gaet deur, wat sou by rechten, zijn bewijs heeft
gien klaerheyt: *
624. C. G enz. loerde. — 627. B. E denzckt. — 628. In C.
G enz. ontbreekt nou. B. E moet. --- 634. In B. C. G ontbreekt het, E. H (9) enz. sel't.
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640. Maer blommerhelten wat steect hem een arm man in
swaerheyt,
Die mit een rijck man anspant, * men is voor-seecker
inde l y ,
Ofjer, an hylickt, * of zijn compeer wort, of maetschappy*
Van eenighe komenschap me soeckt te makers,
Je sett voor-seecker in't onderspit raken.
645. Dat blijckt an dese Rijckert, die staet as kacx nae de mayt,
Muer hy heeftet'er voor-seecker op toe e leyt
Om me de Pot behendich t'ontmorssen.
Iek wed' hy dit volck, 'twelck hem verstaet op lorssen,
Expres e huurt had, en opghespeurt met vlijt, *
650. Om datseme de buyt souden maken quijt.
'tWas quansuys om mijn swager te worden: ay lieve
hoe druych„znaet :
Maer Warnar is soo slecht niet, as hein 'thooft wel
ruych „staet : *
Hy is dicht * op s'en penninghen, dat meuchje verstaen;
Daer heb ick noch een bataelje ghehadt met onse haen,
655. Die leydt ter doodt ghewont, ghesteecken en ghekurven;
0 ! die schelm hadd' my oock ten naesten by bedurven, *
Maer de kop worde * me kroes, in ick gaf hem sucken lap,
Hy was daer inde vloer doende * met zijn klaeuwen,
schrap, schrap,
Daer de Pot stondt begraven, by gans * eleweecken,
660. Iek loof * niet of de kooks haddent hem inne steecken.
Gans lyden ick was soo op men peertjen: ick was soo
quaet.
Souw ick niet? daer een dief te vynen * op hieter daet ?
Terwijl dat hy int breeckeu * was, ick lietme van de
noot,raen ,
Die een dief in zijn huys vijnt, mach hem sonder
ommesien * doot,slaen.
640. B enz. bloemmerhelten. — 646. C. G enz. heefter.
B. E voor -seeckert. — 649. C. G enz. op yhemaeckt. — 652. G
de hooft. — 656. In C. G enz. ontbreekt oock. — 657. In E
ontbreekt in. — 661. C. G enz. Peer/fee.
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665. Maer holla, daer komt mijn toekomende * Swagher aen,
Dat ick hem soo sonder spreecken verby souw gaen,
Waer in dese gheleghentheyt * een saeck die niet en
dienden. *

VIJFDE TOONNEEL.
RIJCKERT. WARNAR.
RIJCKE«RT.

*Somma daer heb ick e sproken mit al de Vrienden,
Zy prysen de Vryster, sy prysen de Vaer,
670. Me dunckt oock dattet wel dapper orber waer,
Dat de rijcke Vryers altemet * een arme Dochter * gingen
trouwen

,

'tSou dienen om de Stadt in beteren eendracht te houw en.
Voorseecker wy souwen * min ghequelt zijn vande nijdt,
En als zy hoopte van Rijckeluy kinderen * te worden
ghevrijt,
675. Sy zouden haer dan zoo lichtelijck niet begheven,
Als zy nu wel doen tot een oneerlijck leven,
WY souwent oock met de kostelijckheyt * niet maken so
bondt.
WARNAR.

Wat een Swager sei ick daer krygen, hoe wel is by ter
mondt ,
Hoe kan by vande suynicheyt kallen, wat Prayer reden.
RIJ CKERT.

680. Dat * men al de Dochters sonder goedt ten huw'lijck
besteden,
Zoo zouden zy altesamen daer na moeten legghen an,
Om mit haer goe manieren te raecken an een Man.
666. In B enz. ontbreekt soo, in C. G enz. bovendien ick. —
667. C. G enz. sake. — 672. A beter en, W. Y beteren, alle
andere beter. B. enz. eendrachticheyt. — 677. C kostet^jck. —
680. C. G enz. alle. — 681. H (?) enz., J enz. zy 't.
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Dan waer uyt het gheen men nu daghelijcks hoort
snappen,
Waerom souw ick niet,'tzijn mijn schyven die'er klappui,
683. Iek, hebber soo veel in-ghebrocht, of mier as jy,,
'kWil sondaechs int Tamast gaen, en 'swerckedaechs
iii A rm ozy.
'kBegeer een kettingh as mijn nicht, je meuchter jou
lijf na setten,
Uns ghebuerken het* een nieuw fatsoen van Braselettei ,
Die weghen ontrent hundert daelders an gout; *
690. lek heb stoelen laten maecken van ebben -hout ,
Het stuc kost slechs vijf pont-groot, ie en geeffer niet
meer „veur.
WARNAR.

Gans lichters by kan de rijcke wyven deur en
weer„deur,
Men mocht hem wel maecken toesiender daer op.
RIJCKER'r.

Een heelen dach hebje an de deur sulcken gheklop,
695. Oft altijt stater volck int voorhuys te tranten, *
Dan isser de N ey ster mit dundoeck en kanten,
Ten baet niet, al sitter staech een op de vloer.
Dan isser de Bontwercker met sabelen voer;
Schuersters en schoonmaecksters, schijnt datter schier
woonen. *
700. Dan isser de Borduerwercker met al zijn patroonen,
Dits een nieuw werckjen, ick hebt eerst met houtkool
ghemorst, *
Dat aer heeft Grietje Goossens af, * het is haer Bruydts
Borst ,
'tBloemtjen sal binnen gout wesen, en men sal om de
rant,groenen.
684. C. G enz. Boud. — 686. C. G enz. Damast. — 688.
C. G enz. heeft. — 689. C Daelder. — 691. In C. G enz.
ontbreekt en. — 692. C. G enz. kent. --- 703. H (?) enz.,
J enz. W sal't , C. G enz. den.
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Dat Patroon heeft jou Truytje Nicht aen een paer hantschoenen.
705. Als die een wijl gheteemt heeft, en noch niet hiel uyt, *
So komter een Pot Aard'beyen uyt de Leytse schuyt,
Die heeftse daer al op voordeel * laten koopel.
Dan komt de Goutsmits knecht uyt zijn naem gheloopen,*
Om noch eens te deech te vraghen na tfatsoen vande ringh,
710. Niet anders dan offer de zalicheyt aen hingh. *
Dan brenghter een 't Linnen van styven en recken.
Dan kointer de Schoenmaecker nieuwe schoenen an
trecken.
Dan brenghter een proefjens van Wijn, of uytheemsch
bier. *
Dan kompter een reeckeniilgh t'huys van drie vier vel
Pampier,
715. By den Slyer gheschreven op lest leden Maendach , *
Mit Itemptj e , by Itemtj e , so dicht alse gaen,mach,
Een Mensch die 't aensach * kreech de koorts op het lijf.
Dan worter garen t'huys ghebrocht van een oudt Wijf.
Of dit ghelt kost, 'k wed men't niet om een weldighe
somme,koopt.
720. Dan heeftse noch zoo veel larysters an haer snoer, dat
jer ('t) hooft of omine loopt,
Iek weet niet waer zyse al opsteecken uyt de gaet.*
Se hebben vier Burghermeesters en een hiele Raet,
Mit sulcken ordonnancy * datjet nimmermeer * vol
loven,zout,
Lijs Labbekacx is ongder, en haer snaer * is boven,
Schout. *
725. Wyb'rich Weetwel Pensenaris; wat mienje bylo?
Reym'rich Kaeckels Procureur,en Niesje Neuswijs Steebo.
707. In C. G enz. ontbreekt daer. — 708. C. G enz. ook U

aem. — 714. C. G enz. Papier. — 719. C. G weeldige. — 720. C. G
enz. J enz. 't hoofd. — 721. C. G enz. opsticken. B gat.
724. A enz., ook J. Y labbekacx , G en de latere Labbekacx. B
enz. onder. — 725, 726. A en de andere weet wel, kaeckels,
2leuswijs; T en de latere, behalve Y, Weetwel, Knee/eels, Neuswis.
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Sy wetent beter as de mans, Hwy zijn maer een diel
knollen,dom.
Gans sacker lij sj es daer gaen sucke tollen „om.
Tweemael ter weeck leestmer van bladt tot bladt ,
730, De courante nouvellen * nyt de vier hoecken van de
stadt,
Ghetrouwelijck » vergadert door Secretaris Snap,al,
Daer hoorje wie dat broets * is, en wie'er inde kap,sal :
Waer Halmen bot ghevanghen * heeft, waer Goris vrijt.
Dat Jan onder de pels moet, * en dat Krijn zijn Wijf smijt.
735. Dat Heymetjen een storting * gehadt heeft, en D i bberich
swaer,is ,
Wie dat de wurp sei kryghen,* en wie dat de Vaer,is :
Daer houdtmen pertinent Register en neemt naerstelijck
acht,
Hoe veel Banckerottiers dat Graninerchand heeft in zijn
gheslacht.
Wat Snorcker lijt jaerlijcx an zijn schepen, swaer
ghelane, ramps, *
740. Hoe veul bastarden dat Groote Broeck heeft, hoe veul
pollen Trijn Hanecams.
Wat elcke Bruyt veur klieren en veur juweelen al heeft.
Hoe veul duysendén elck ten hylijck mit zijn kyeren
gheeft.
En sy weten't mit sulcken gracy allemael, en soo
kloeck* „te seggen,
Iek laet de Hollanders staen, de Brabandtsche Rederijckers moghender heur broeck „by legghen.
745. 'tBeleydt van Lant-saken en vanden Oorloogh wort daer
op een prick e schat.
Men disputeerter uyt de Schrift, ergo dit, ergo dat.
730. B enz. bie. — 731. A en de andere snap, al; T en
de latere, behalve Y, Snap-al. — 733. G enz. Herman. —
738. C. G hieft. -- 739. A enz. sno,°cker•, de nieuwere Snor
740. A enz. groote Broeck, G. J groote broeck, O en-cker.—
de latere Grootebroek. A enz., J. 0 hanecams , G enz. en de
nieuwere Hanekam.s. — 746. B enz. disputeert.
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De droeve questie(n) diemen soo seer„beschreyt,
Zijn in dat colleo ie * al lang al neer „geleyt ,
Sy konnen resolveren, al is de saeck noch so swaer:
750. Sy gaender mee deur of het kloek-spijs waer.
Komter dan Kock, Hofmiester, bestay of bancket-maker,
die moet soo lang bayen,
Tot dat de besoingien of is, en den raet e schayen.
Somma sommarum daer is soo veul dat icker schier
of koock.
WA ILNAR.

Elementen , toekomende swagher, hoe keunj e oock. *
RIJCKERT.

755. Hebj et e hoort?
WARNAR.

Van stuckjen tot beetjen.
RI JCK E LIT.

Wie soud' niet veur sucker last„grouwenn ?
WA EtNA It.

Ick heb staen lachen dat ick mijn buyck mit bey mijn
handen most vast „houwen.
Jae vaer, trouwen* je keunt ondieft.
RIJ CKERT.

Noch heb ickje het duysenste deel niet van haer rancken
verbrieft. *
'k Lach liever in vijf en twijntich Veghevieren, dan ick
gingh mit een rijck wijf,,brallen.
WARN AR.

760. Wat hettet te beduyen, je soud' een mensch een jeught in
't lijf„kallen , *
Ick heb een welghevallen* an jou suynighen wert.
RIJCKERT.

Hoor hier, evenwel raed'ickje datje de eer opje Dochters
Bruyloft bewaert.
747. A que$tie, B enz. questi, J enz. questien. — 751. B enz.
Hoofmiester. — 752. In C. G enz. ontbreekt de. C. G besoinginen. C. G enz. of den. — 757. C. G enz. ontdieft.
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Zijn jou Bruygooms klieren al of?
WARNAR.

Of vaer ? neense trouwen.
'k Heb daer een grofgrayne kasj ack legghen, mit een paer
versette mouwen,
765. Daer sei ick hetje wel mee aftouwen„den eersten en
tweeden dach,
Een yeghelijck moet het anlegghen nae dat zijn staet *
vermach.
Die niet heeft, mach * niet te werek gaen oft rosenobels
sou regenen.
R,IJCKE aT.

Neen, je hebt noch al wat, en God kent meer seghenen,
En maken het kleyntje tot een grootje.
WARNAR.

Dat woort staetme niet aan.
770. Hy weet vande Pot, de mayt heeftme verraen.
Ick wod byget datse mit haer naers op een heeckel „voer.*
RIJCKERT.

Wel hebje de praet allien ?
WARNAR.

Die verbrantste peeckel„hoer.
RIJCKEILT.

Op wien hebje te preutelen ? hoe hebben wy 't nou ?
WARNAR.

Op wien sou ick preutelen aers as op jou ?
RIJ CKEItT.

775. Waer * heb ick anders ghesocht as jou wel te believen ?
WARNAR.

Dat meuchje wel vraghen, je sondme daer 't huys vol
dieven.
Wat had ick daer ien krioel, wat wasser ghewauwels,
763. Ekleerera. - 764. C ,irofyraynen. - 765. In B enz.

ontbreekt je. - 767. G te merck, H (P) enz. te merckt. - 772.
C. G enz. verbrancxste. — 774. B enz. ick $oo. — 775. A. Y
Waer, alle andere That. — 776. E sondenre. J. K. O meé.
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Een hiele galgh mit Cocks, en drie vier hondert
krauwels ,
Al eerloose schelmen , overgheven * en stout,
780. Elck mit twie paer handen, nae aslijn beste onthout,
Sy grepen siech toe, niet fens datse om ien pot of
pan „badden.
In somma, 'twas al diefachtich tot de klieren toe diese
an „hadden ;
Die besmeert van kladden * en kliecken, waren soo grof,
Dat, watter fens anraeckte, dat kreeghjer niet of
785. In de eerste drie weecken, of ten minsten viertien daghen:
Al hadjer oock ien drei; of ien ancker ingheslaghen,
En spandemer vier paerden an van lender haer. *
RIJCKERT.

Hoe gheefjer wat after.
WARNAR.

Ick segje 'tis waer.
RIJ C K ERT.

Nae dat ick dan hoor soo heb jyse al late„gaen.
WARNAR.

790. Al hadnien 't hiele lijf vol oogen, 't was heur niet meugelij ck gae „te slaen: *
Sy waren geduymt en gevingert, als ien raven gebeckt.
RJJCKERT.

Wat dunckje vande Wijn, heeft de kraen al iens
gheleckt,
Of wasse, doenje uytgingt , noch niet inghekomen?
WARNAR.

Dat sel* ickje niet segghen, ick heb gien Wijn vernomen,*
795. Iek ghever oock niet oras, sy komt ien hiel jaer niet tot
mynent in huys.
R,TJ CK ERT.

Evenwel moet ick jou t'avont iens maken buys:
780. C twee. C. G enz. best. — 781. C. G enz. slechts. —
783. C. G enz. besmeert met. — 784. C. G enz. niet weer
of. -- 785. B enz. veertien. -- 787. C. G enz. in van.

47
'tEii past niet met allen datmen ien hylijck so
drooghnsluyt.
WARNAR.

Iek houwer niet of.
RIJCKERT.
Ghy moet, of puys waer't oogh„uyt.
Jy moet het welvaren* van 'thylijck drineken, bin je jou
dochters vrunt.
WARNAR.

800. Iek ihouwer mijn geck nie: 'kweet waer hy't op het
e munt ,
Hy meenme mit ien abelheyt droncken te maken,
Om moytjens en mackelijck after de duyten te raken:
Maer lieve Broer* jy loerme soo niet,
Iek seller ien schot veur schieten, so ick aers Warnar hiet.
805. Iek sel't buytens huys erghens, daer't niemant en
rooft„ steken ,*
Soo sei zijn Wijn uyt * wesen, en by vergheefs zijn
hooft„breken.
RIJ CK ERT.
Wat segjer toe, sei jee duyts wesen van daech?
WARNAR.
Alle wesen moet wesen, seyd' de man, en ick moet nae

den Haech, *
Wy sullen jens ompoyen * as alle dingh klaer„is.
RIJCKERT.
810. Adieu dan tot t'avont , ick gae om ien Notaris.
WARNAR.

Wat worden jou laghen e leyt, ó ronde schijf.
0 Pot! wat gater mennich man op jou lijf.*
Wel mocht ick het dencken dat dese knecht niet veul
ziels*„hadt.
799. B enz. op 't welvaren. —
798. C. G enz. niet af.
800. C houwe. — 801. A. G. W. Y meenme, alle andere
meent me. — 804. B enz. seljer. C. G enz. schof. — 813. C.
G enz. veel.
—

48
Wáer schuyl ick de Pot nou best ? laet fens sien; int
kniels„vat. e
815. Bay saft, ick moet veurme sien wat ick bedrijf.
Lest ging ien Barbier inde Maneschijn wangderen mit
zijn wijf,,
'tKerckhofjen om, tot datset an't groot- school schier
brochten:
Doe seyd hy,wijfjen of* we hier ien Boots-hooft uytsochten,
Dat kars inne vars * was, inne gaef inne goedt.
820. Ien doodts-hooft seydse, ieii doots-hooft, wat binje ier
nuwelijck bloedt ?*
Jae ien doots-hooft seyd' hy weer, dunckt het jou jen
gril „sot ?*
'tSou proncken inde winekel as ien beckeu in't mil „schot,*
.Ty meucht soo lang wachten: mits * klom hyer in.
Sy begon te roepen, miester Wybrant wat hebje inje sin?
825. Komt ras of. Wacht, seyd' hy, dat icker ien sonder
mortel*,soeck.
Doen hy't had, quarr hy,* daer isser ieu , draechtet enger
jou schortel-doeck.
Doe ginghense 'tGravestraetje deur, de Nuwedijck over,
soo langh wast te deech.
Maer mits asse op het Water komen, recht veur de Soutsteech ,
Daer ien diel jongens liepen bochten,* kont de wij nt en
blaester
830. Het schorteldoeck op; daer wast tovenaester,
Tovenaester,, van roepen en mit goyen in't til.*
Somma se haddet soo quaet ast diende datse 'tlijf behil.
815. C. G enz. Bei. — 820. C nuwelicke. — 822. B. C. G

int 't milschot. — 825. In sommige exemplaren van A, eu in
J. K. 0. T wortel, B. E mortelen, alle andere mortel. -- 826.
C. G enz. je. — 827, 828. A enz. gravestraetje, nuwed ck,
water, sont-steech, C. G enz. en de nieuwere hebben hier hoofdletters. — 828. C. G enz. voor. — 829. C. G enz. blaster. —
830. C. G enz. Toovenasler.
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Neen, school ickje daer Pot, de droes mochtje moeten. *
Quamen de Barbieren daer onder de doots-hoofden te
wroeten ,
835. Sy trapanneerde jou, sy annatomiseerde jou van leen tot
leen.
Die ong'er heur hangden komt daer is toch al veur e been.*
Vloochse die weck op, ich sacher noyt veer of ien
vlerck„of,,
Iek gaese liever begraven op 't Ellendighe Kerck „hof,
Daer wort niemant begraven as verwesen lien,
840. En daer sel tusschen dit en morghen gien Justicy *
gheschien.

VIER D E BEDRIJF.

EERSTE TOONNEEL.
LECKER.

*Souter byget soe toegaen mit loopen mit ritten,
Iek wod niet datmer alle daech op ien hylijck sou sitten.
Daer heb ick ongse Ritsert esocht om heynd en om by,*
Ten lesten sey my ien van zijn speulnoots, hy was inde
Libry. *
845. Daer vond ick hem legghen mit de neus inde boecken;
Gans lyden Ritsert, seyd ick, hoe heb ickje loope soecken,
Tot Peteweynen, tot Heermans, tot de Waert inde Luyt,*
Op de dans-kamer, op 't scherm-school; kaets-baeii * in,
kaets-baen uyt.
Wel seyd' hy, hoe dus nechtich ? wat isser ? laet hooren.
850. 'kSeyd hem van zijn ooms hylick, 'twas rucken
donderslach in zijn ooren,
833. E mochje. — 834. C. G enz. Barbiers. — 837. J enz.
veer of vlerk, W ien veer of ien vlereh. — 838. A enz. ellendighe kerck„ hof, C. G ellendi,he Kerck, hof. — 842. B dach. —
846. C. G enz. seyde.
Ware -nar.4
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De kaerl besturf, so veranderd' hem zijn bloedt.
Dat looft, hy had zijn mongt alle maeckt op het goedt.
Rijck-oom miend' hy sout hylicken wel voort staken. *
Maer byget op jen ouwe Petemoey machmen reeckening
maken,
855. Met de Nooms gaet het diekwils uyt de gissing goe lay.
Al zijnse out en of, sy kryghen wel ien buy
Somtijts alsoo * licht as de ierst ankomende veyeren
En ien oud' man mit ien jonge vrouw, wisse kyeren.
TWEEDE TOONNEEL.
WARNAR. LECKER.
WAHNAR.

*Ick moest bylo behendich te werk gaen dat het niemant
en siet.
860. Is hier oock volck inde vaynsters ? * neen, daar is
niemant niet.
Hier sei ick mijn hert en mijn nieren * begraven.
0 Kerckhofje , Kerckhofje, bewaert de haven
Datse niet in handen en val van ien aer.
LECKER.

*Wie is daer op 't Ellendige Kerchof ?'t is biget de Bruyts

Vaer.
865. 'tls duere tijt graven, * se ghelden ghelt mit hoopen.
Iek gis dat hy de Kerck dit hoeckjen in't gros of wil
koopen,
Ommer ien graf voor zijn self te bouwen nae zijn staet,
En de rest onder de vrienden uyt venten by de kleyne
m aet. ,
851. G verandert. — 852. J. 0. T. U. V. W. X. Z loof
ik. — 854. C Peteinny. A. B maken.. — 855. C. G enz.
diekmaels. A. B ivy,. Blijkbaar zijn de leesteekens aan het
einde van dit en het vorige vers verwisseld. — 859. A. B
Vierde Toonneel. B enz. most. In C. G enz. ontbreekt en. —
864. A enz. ellendige. C. G des Bruyts. — 865. E desire.

51
Hy doet wei en wyselijck - dat by deynckt om sterven ;
870. En hout hy 't al,* by laet zijn nakomelingen groot goet
na an erven ,
Sy slaen gheweldich op, en rysen van dach tot dach.
Wel , hy wroet inde aerd', wat of dit wesen mach?
Iek deynck immer.* niet dat hyer * yet het verloren,
Ten waer yemant van zijn voor-Ouders daer hy uyt is
e boren.
875. Dit moet ick nae sporen , * wat dat het beduyt.
Iek souwer wel haest in wesen, waer hyer maer uyt.
Wat blinde Gerrits grepen zijn dit, hy maeckten 't noyt
grover.
Hy stamp-voet of hy turf trat.* daer klimt hy over.
Deur is hy, nu ist mijn beurt. soo de luy my hier sien,
880. Sy meughen deyncken dat ick erghens by ien tovenaer
dien.* ,
Den ouwen en ick bey dunckme dat we zin „mal.
WA KNAR.
*0 mijn hert begint te popelen, daer krijch ick ien in-val,
Offer yemant mocht hebben s.taen kijcken deur ieii glas.*
Het hert dreunt inane lijf oft ien dans-kamer was.
885. Jy schelm, wat doeje op de muur? de kop sei ickj e breken.
F l ucx , segickj e , gheef over.
LECKER.

Wat hebje opme te spreken ?*
Wat brabbel d (m) e dese Beek, wie doetje te kort?
WARNAS.

Iek seghje stuckediefs geeft over.
LECKER.

Iek weet niet watje schort.
WARNAR.

Fluex -señh ick je gheeft weer, ten sinnen gien leuren. *
869. B enz. denckt. — 870. E en erven. — 873. B enz.
clench. -- 878. B over zonder leesteeken, C een komma. —
879. B enz. beurt,. — 881. B enz. zijn. — 883. C. G enz.
staen kijcken hebben. — 887. A brabbelde , B enz. brabbelme,
C brabbeltme, J enz. brabbeld me.

4*
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LECKER.

890. Wat hebj e te trecken , te stooten , te scheuren?
Iek seghje by gans honden je seltme laten gaen.
WARNAR.

*Hout dat , en dat , en dat.
LECKER.

Wat letje te slaen ?
Wilje slaen, loopt heen, inne slaet jou eyghen.
WARNAR.

Gheeft weer , of je seit noch bet anloopen.'
LECKER.

Wat letje te dreyghen ?
895. Heb ick jou ghedaen eenich ongherief?
WARNAR.

V raechj e dat jou * kerck-roover, jy driedubbelde dief?
Flucx geeftet my weer, of je krijcht noch mier slaghen.
LECKER.

Wat, wi 1 j eme voor een dief schelden, wat heb ickj e
ontdraghen ?
WARNAR.

'kWiltje niet segghen, jy schelm, jy Judas ghelijck.
LECKER.

900. Jy raest, * Godt betert, of je bint fantastijck ,
Of 'tverstant is op ter tril, dat jou sinnen soo
los „speulen : *
Of de kay leutertje, * ofje hebt jou hooft verhuert tot een
ros-meulen , *
Wat laetje jou duncken : lek bin een eerlijck mans kijnt;
Besoecktme vry over al, en siet ofje wat vijnt.
WARNAR.

905. En gheefjet niet weer gauwedief, voor jou zijn de
gerde,ree: *
Waer zijn jou hanghden?
890. C. G enz, te stooten , te trecken. — 891. C. G enz.
qhy selme. — 899. G enz. je. . . . je. — 900. G enz. fanstatijck. — 901. C. G enz. op den tril. — 905. G enz. garde.
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LECKER.

Daer is de een, en daer is de aer.
WARNAR.

Flucx de derde,mee.
LECKER.

Gaet in jou consciencij sien of die niet en wroech. *
WARNAR.

Jaes', want ick en slae jou niet half ghenoech;
Maer ick seit stracks verbeteren, of seght, wat hebje
stolen ? *
LECKER.

910. Waerachtich niet,* ick sweert.
WARNAR.

Waer hebjet e scholen?
't Manteltjen of.
LECKER.
Ick heb

seecker gien schult ;

Tast vry waerje wilt.
WARNAR.

Waer is de broeck me e vult ?
Wat steeckter in die sack ?*'kwed nou de rabout, swicht.
LECKER.
Je

meuchtse wel open doen, daer is niet in as een
Gout- wicht.
WARNAR.

915. Schut uyt , hockeltj e veer, en hockeltj e nae.
LECKER.

't Is den Baesen sack , daer ick om ghelt me gae.
WARNAR.

Jude diessacken. *
LECKER.

Daer is niet van 't jou, tast vry wat lagher..
WARNAR.
Wie

is jou Baes?

909. C. G enz. estolen. — 911. C 't Manteltien. — 917. In
J. K. 0. T ontbreekt de.
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LECKER.

Jou toekomende Swagher.
Die heb ick wel anderhalf jaer gheweest zijn Cassier.
WARNAR.

920. En as je ghelt ontfanghen zoudt, wat doeje dan hier?
LECKRR.

Iek zou voort e gaen hebben, hadd' jy me niet bejeghent.
WARNAR.

Loop al jou best aen een galgh.
LECKER.

Pats moytjens e seghent.
WARNAR.

*Daer laet ick de Pot niet, ick gae en graef hem weer op;
Flucx deur, sonder om te zien, of ick breekje de kop.
LECKER.

925. Wel ick gae immers deur, ganslyden hoe vl oee kj e .*
Nu sel ick dit soetgens langes sluypen, en kijcken om
'thoeckje,
Me dunckt veurseecker dat de gierighe bloedt
Hier een knoppeldoeck met ghelt begraven hebben moet;
Ken ickse vynen, hy had van zijn leven gheen snoor,lot :*
930. Get sacker willighen daer het hy een hiele smoor-pot;
Is die boorde vol ghelts zo ben ick e redt.
Iek heb de kas een vier vijf hondert gulden ten afteren
e set ;
Hier kon ick het me boeter, 'kword' van vreuchd' schier
een zanger.
Get hy gaeter me deur, by betrouwtse hier niet
langher.
935. Maer nu hyse t'huys niet verseeckert hout, denck ick
evenwel
Dat hyse noch erghens al * versteecken sel.
919. C. G enz. al. --- 932. In C. G enz. ontbreekt een. -933. C. CG enz. vreugde. — 934. B enz., J enz. mee ,
C. G = A. — 936. In B enz. ontbreekt al. Zie Aant.
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Ick sel hem op 'tspoor volghen, sonder eenich sammelen,
Hoe sel ick in grasduyneii gaen, raeck ick daer after te
rammelen. *
DERDE TOONNEEL.
GEERTRUYD. RITSERT.
GEERTILUYD.

*Maer Ritsert , wat hoor ie, ghy Warnars Dochter

verkracht?
940. Wat is de jeucht reuckeloos, dom en onbedacht:
Wat looptme al perijckels die kinderen te vryen,hebben.
Soo dit anden dach komt, wat selmen te lyen,hebben?
Verkrachten , verkrachten; dits te ver buyten re'en.
RITSERT.

Verkracht of niet verkracht, het ginck soo wat heen; *
945. Sy riep nietste luyd' tot haer Vaer of haer Bueren.
GEER.TRUYD.

Hoe quarr tj e inje sin? hoe d orstj et avontueren
En dochtje niet datje jou breng hen zoud' in groot
verdriet ?
RITS EILT.

Het quam al anders * by , siet dus ist gheschiet.
GEEILTRUYD.

Jae wel 'tis te wonder, wat rancken datter om „gaen.
RITSERT.

950. Grietje Go(o)ssens was de Bruyt daer zou ick veur
mom„gaen :
938. G daer af. — 940. C. G enz. roeckeloos. — 942. C
selmen al te, G enz. selme al te. — 943. B enz. veer. -945. B enz. nieste, J en de latere = A; 0. T niet te.
G enz. !rader. B enz. of tot. — 946. E quaemtje. — 947.
C. G enz. soud brengen. — 950. Sommige exemplaren van A
hebben Gosses .... Bruydt, andere Gossens ...: Bruyt; B enz.
Goossens.... Bruyt, J enz. Goossens.... Bruydt.
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'kHad een Poolsche rock * aen, een hooch, en een koocker
vol schuts ,
Een sabel op zy, een Haneveer op mijn muts:
'tLangh hayr boven t'samen gebonden, of ick het op
loud' wennen, *
Al hadd' ic de grijns * aen mijn riem, de droes mochtme
niet kennen.
955. Dus quam ic met mijn kammeraets uyt de kroech die 't
Moerjaens hooft hiet;
En terwijl datwe ons daer t'samen -hadden ghekliet
Wasser een weldige dronck omgegaen, 't quammer op
geen kroes,aen.
Somma leeck ick van buyten wilt, ick was van binnen
noch wilder snoeshaen.
Dus gestelt, met het selschap ic na de Bruyloft ging,
960. Daer binnen wast mit poyen te doen, offer Holland aen
hingh ,
Soo quam dat de Tafels noch niet op waren ghenomen. *
Doen me nou sagen dattet noch te vroech was om binnen
te komen,
Soo teghenwe weer mit mekaer op de bien,
Om soo laugh de tijdt te verdryven, en neringh te
bespien.

965. Het selschap ontginghme, terwijl ick wat toef in een
straetje;
Doe vijn ick Claertjen ande deur, ick gae en maeck
een praetj e.
Ick raeck in huys, we waren al moerlijck allien ,
'tMeysje was moy, ick haddet altijt wel moghen zien.
De Wijn was int hooft, diemen wel half deed' rasen,
970. 't Wasser van passen doncker, de Maen scheen deur de
glasen.
953. In C. G enz. ontbreekt op. — 955. A en de oudere
moerjaens, sommige nieuwere met een hoofdletter. — 958. C
Sommen. — 959. In C. G enz. ontbreekt het. — 965. G enz.
toefde. -- 966. C. G enz. en ick ga.

57
Iek was noch onbekent, hoe nau se mijn bekeeck ,
Doch sachse wel dat ick gien Boots-ghesel leeck.
Doen schootme in mijn sin dat ie wel had voort hooren
bringhen
Dat haer Vaer haer ghedreycht hadd' den hals af te
wringhen, *
975. Indiense de deur op deed' na dat by te bedd' waer
ghegaen,
Daerom salse eer sterven, eer gheluyt derven slaen. *
En of de Vaer al quarr, die acht ie so veel as een kabouter,-man :
Dit docht ick rome zelven, en daer op ging ick te
stouter,an. *
'tStuck is niet moy,, dat beken ick, maer ick hebt
volbracht.
GEER`t`RUYD.

980. Hoe weetje datse swaer is?
R,ITSERT.

Maer ick heb naerstelij ck acht
Van die tijdt af, staedich op haer gheslaghen,
En gesien datse grover en grover worden, * daerom
moetse dragen.
En ten sel niet veel daghen * aen loopen, soo ick raem,
Of sy moet komen te bevallen inde kraem. *
GEEITRUYD.

985. Wat sel ickje seggen ? ick schaem me datje vanme zint
e boren.
RITSERT.

Iek bidd' u Moeder versteurt ti niet, want dats doch
verloren. *
Maer indien by u dit feyt soo lelijcken stinckt,
Soo doet so wel dat jijt te rechten brinckt,
Consenteert dat ickse trouw, en helpe ter eeren.
974. C. G enz. om te wringhen. — 977, 978. B enz. ick
J enz. ik. -- 981. A staddich. — 987. G enz. leljck. —
989. G helpt.
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GEE1tTRUY D.

990. Als wy een ander doen sellen ghelijck we begheeren
Dat ons geschiede, soo waert wel recht.
Maer sulcken hylick ? wat het is al te slecht.
Datje een Perl waert van een knecht, * had ick ghelooft
te met, *
Nou hebje jou te lelicken hoed op het hooft e set,
995. Dus, dus, te verhy licken jou schoone goedt.
RITSERT.

'tIs een dingh daer klaghen gien deucht in en doet:
De persoon is eerlijck, 'tis noch niet van 'tbooste.
GEERTRUYD.

Dats waer, men moet hem altij t met een argher troosten:
Ghy hadd' Jannetjeii Joosten * wel ghekreghen tot u

diel,
1000. Met 20 duysent gulden, 'tis seecker een hiel
Suyverlijcke dochter, die altijt de kamer,hout. *
RFTSERT.

'tIs een quij lbab.
GEERTRUYD.

Of Weyntje Wispeltuers.
RITSERT.

hats een rechte stamerbout.
GEERTRUYD.

So trouwen, een stamerbout, * deynckt iens watten boel
Dat sy te verwachten heeft, de Moer sit noch op stoel, *
1005. As die komt te sterven , wat seise menighen duyt
sacken. *
RITSERT.

Sitse noch opstoel, se mach mit vre'en uyt,kacken.
G EERTRUYD.
Ten is mit gien quacken * te raecken ande kost:
Had ick jou daer ghelaten, 'khadje wel ghelost,
-

991. C. G enz. geschieden. — 997. A bootste. — 1000. C.
G enz. guldens. — 1002. A en alle oudere wispettuers, de
meeste nieuwere met een hoofdletter.
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Ick segh je waert niet veer verloren as sy jou ghevonghden,hadt ,
1010.0 die kan immers kallen.
RI

rsERT.

Ofser tangt vol mongden,hadt.
GEERTRUYD.

Al me gien deech: wel wat dunckje van Meyns,
Alle Rijckeluy Nichten * haer?
R,ITSERT.

Die is soo Puriteyns,
Al waerse om die ghesintheydt uyt Enghelant gheweecken.
GEERTRUYD.

Dat verstae ick niet, hoe seghje daer? wat isse?
RITSERT.

Puursteecken;
1015. Ay lieve, ick bidd' datjeme van gien malle luy en praet.
GEERTRUYD.

Ja 'tmacher nou niet in helpen, het is al te laet :
Maer seght iens wat raet, * hoe wy 't mit jou Oom sullen
klaren ?
Om hem te beweghen dat hy de Vryster laet varen,
Nu de tijdt van 't hylick sluyten al is bestemt:
1020. Hoe sei hy willen konsenteren dat ghyse overnemt :?
RITSERT.

Wat dat doet hy lichtlijck, soo hem 'tverstand niet
blind,is.
GEERTRUYD.

Hoe soo ?
R,ITSERT.

Vraechje dat? om datse met kind,is.
GEERTRUYD.

Dat's waer, waer zijn mijn zinnen? 'thooft is mijn
ontstelt.
1009. B enz. ghevonden. —1022. B. C enz. mit, E met. —
1023. C. G enz. is my.
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RITSERT.

Hy staeter oock uyt Bien Kalver-liefd na, noch om het
ghelt ;
1025. Ay gatem * slechs soetjens an, hy zal my niet een
haer,letten.
GEER'TRUYD.

Blijft hy die hy is, en neem jy ien meyt mit niet,
'kmach * 'tien tegen 'taer setten:
En dencken word' ick erfghenaem van zijn ysere kist,
Datje daer haest soo veel uyt krijcht, asje aen 't hylick
goed mist.
RITSERT.

Gaeje binnen, ick volghje, 'twaer gheen tijt dat ick
sliep,wis.
LECKER.
LECKER.

1030. * Gans duysent popelency, nu bin ick soo rijck as'twater
diep,is. *
Waer is nu Groote-broec, Granmarchand, Snorcop, * en
de signeurs?
Kalevincken, kalevincken, * al de Priemiers vande
Beurs:
Quamense in mijn presency sy kreghen de grangen.
Puf al de kleyne Coninckjens, ick bin de Coningh van

Spangen,
1035. Die met verlof niet eens * op de heymelijckheyt gaet,
Of hy loost een Graefschap of een Marquisaet;
Die so dickwils als hy gaept, brocken gouts als
boonen,spiet;
En niet en snuyt dan Scepters, en niet dan Kroonen,swiet.
Wel mach die Warnar zijn naem voeren, wat nar is dat? *

1026. C de meyt. — 1031. A enz. yoote-broec, grannaarchand, snorcop, G enz. en de meeste nieuwere met hoofdletters. — 1032. C Premiers, G = A.

61
1040. Daer ging hy de Pot dreumelen onder een steyger inde
nieuwe stadt , *
En stongh dus veer int water, mit kousen, mit schoenen :
Mit hy zijn hielen lichte, (ick her achter) s' is vol ouwe
dubbeloenen:
Gans sackerlijsjes, dit is by gort een streeck ; *
'k Moetme wat uyt de weegh houwen, of hy'er weer na
keeck.
VIERDE TOONNEEL.
WARNAT,,

1045. * Och had ick het weer, en waer slechs e sturven „dan.
Wat komt my over, ick bin ien bedurven„man.
Hout den dief, hout den dief: wat dief? 'kweet niet, hy
is al deur.
Zijn mijn ooghen oock ghestolen denck i c k?* hoe heb
ick't? gae ick after of veur?
Iek weet het warachtich niet, ontstelt zijn de pypen.
1050. Seg jijt mijn iens goeluy, keunjet beter begrypen?
Heefter niemant de dief e sien? niemant niet? niemant
niet ?
Of hy gaet, of hy staet, of by loopt, of hy vliet,
Iek sel hem nae schryven * in alle langden.
Vrome Burghers, ick biddetje mit ghevouwe hangden,
1055. Vrome Burghers stae by, helpt mijn op dese tocht ,
Dat iek de schelm mach vanghen die mijn om hals
het e brocht:
Dit's 'teerst mijn leven dat ick soo schendich bedroghen „waer. *
Wat segje? ick siet an jou neus wel, jy bint glen
loghenaer. *
1042. B. C. E hier, G. J enz. = A. — 1045. A. B enz.
tot M Derde Toonneel. C. G enz. ghesturven. — 1048. C.
G enz. gaen ick. -- 1057. In E ontbreekt min leven., C.
G enz. min$ levens. — 1058. C. G enz. gy.
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Weetje waar hy e loopen is? ay! ma.ecktet mijn bloot,
1060. Iek sel dan maken dat mijn toekomende swager jou op
zijn Bruyloft noot.
't Is jou * ien kleyntje, wilter mijn in gherieven.
Wat grinniekj e ? onder jou luy is al mee verschiet van
dieven.

Ay betast me kaer daer iens, komtme soo veul te baet.
Isser niemant diese heeft? och ick word desperaet;
1065. Want den armen raeckt swaerlij k ten Hemel binnen.
Jae wel, verlies ick het ghelt, ick verlies mijn sinnen.
Wat sel ick beginnen ? * 'thooft is mijn op het wilt,
Al mijn moye Dubbeloenen aliemael t' evens espilt?*
Mijn hert dat trilt * as ien Joffers honckje. *
1070. Heefter niemant wat graft-waters? * ay schenckme ien
dronckje.
Macher van niemant wat of? och dit is te onheus. *
Routine dan ten minsten wat eecks veur mijn neus,
Wangt ick sou wel koocken, ick bender soo quax„an.
Heefter niemant provisy? ien pijpjen tabacx „dan, *
1075. Of ick schayer stracx„van„ick kan't dus niet lang
„harden.
Siet daer, ick scheur schier mijn reusel an „flarden.
Foey, noyt en benarde * my sulcken schavuyt.
lek mocht wel legghen sparen jaer in jaer uyt,
En decken de tafel daer de Pot dan onger „lach ,
1080. As ick soo lang e vast had dat ick Swart van honger
„sach : *
Nu denck ick ien jonger mach * sitten speulen de gilt
Mit de moye dubbeloenen: en noemen me vilt,
Rondt, gierigere, vreck, terwijl hy hens verblyen* „gaet.

Wat segjer of goe luy ? duncktje dattet te lyen„staet ?
1085. Om ien hayr soud' ick wel uyt mijn vel springhen van
spit.
1061. A en alle oudere non, verbeterd door T. Zie A ant. —
1062. In B enz. ontbreekt al. — 1069. G enz. drilt.
107 9. In C. G enz. ontbreekt dan.

—
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RITSERT. WARNAR.
RITSERT.

*Wat redjement is daer veur de deur? wie leyter dus en
krijt ?
Hier moet een Otter int Bolwerck , of een baers te

gallen,wesen. *
et) zijn Dochter sal bevallen
'tIs Warnar, (hier heb jet)
,wesen,
Hoe sal ick het in desen * best stellen aen ?
1090. Sei ick vertrecken ? of blyven, of by hem gaen ?
Wat zoudt passen dat ick hem hier liet staen karmen,
't Groote woordt * moeter uyt.
WARNAR.

Wie heb ick daer?
RPt'SERT.

My ocharmen.
WARNAR.

Ocharmen mach ick segghen.
RI'PSER'1'.

En wilt niet schromen.
WARNAR.

Och wat is mijn ien swaricheyt over e komen:
1095.Op aerden is niemant mijns ghelij ck in ellendt.
RITSERT.

Hebt goe moet.
WARNAR.

Och hoe sou ie ?
R1TsERT.

Ic hebt gedaen, ie kent. *
WARNAR.

Wat segje daer?
RITSERT.

De waerheyt.
1086. C ridjement. — 1091. B enz. soudt.
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WARNAR.

Vryer wat gaetje an ?
Iek heb jou Vaer zaligher e kent, dat was een angder man.
Waer heb ickt anje verdient? hoe quam't in jou ghedachten ?
1100. Datje mijn woud' bederven mit al mijn gheslachten ?*
RITSERT.

'kWasser toe ghedronghen, het heeft zoo willen zijn.
WARNAR.

Toe e drongen ? dat's proper, ghy gheeftete en moye
schijn.
Ten deuch niet.
R.ITSERT.

Iek bekent , ick heb groffelijck misdreven,
En bidd' jou neemt het dus euvel niet, maer wilt het
my vergeven.
WARNAR.

1105. Foey jou datje soo na de mynen soudt staen. *
RITSERT.

Iek heb het uyt een dronckenschap en uyt liefden
ghedaen,
'tUs mijn hertelijck leet, 'kbidje wil't int goe,slaen.
WARNAR.

Soo trouwen? As de Vrysters nae de Bruyloft toe,gaen,
Meuchje dan komen strijcken heur kettingen of, of nemen
jou keur,
1110. Van haer gouwe Braseletten, in gaen'er me deur?
En ist dat de Schout ghewaer wordt de voncken,knap,
Segghen 'tis uyt liefden e schiet en uyt dronckenschap?
Moy ghepraet, daer hadjet; kostelijck bescheyt;
'kHebber gien sin in (seyt Ouchert,) 'tis een schandelijck feyt,
1115. Ghy meucht wel ghelooven dat dat niemant beklyven,doet.
1097. C. G enz. gaje. -- 1110. B enz. en. C. G enz.
gaender. — 1114. E Outhert.
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RITSEIT.

'tIs nu soo veer ghekomen dat het is alst blyven,moet,
'tVersteuren en helpt niet, dus set u hert te vreen.
WARNAR.

So 't blyven moet? by get daer toe segh iek neen,
Jy seltse mijn weergheven, of ick draeyje de kraech,om.*
RITSERT.

1120. Wat wilj e van mijn hebben? jou Dochters Maechdom?
Hoe loud' ickje daer aen helpen, 'tis immers te laet.
WAIINAR.

Laet mijn Dochter, mijn Dochter wesen, dit is een snoo
daet ,
Gy meuchje wel schamen voor de menschen te toonen.
RITSERT.

Iek hebber berouw af, ay wiltet verschoonen,
1125. Ick selt weer inde rechte brenghen soo veel als ick kan.
WARNAR.

Willens quaet doen, en dan om vergifnis bidden? ie
hou'er niet van.
Jy zoud'se gelaten hebben, so jyse vongt, en gedocht dat
het so niet zijn,sou.*
RITSERT.

Om dat ie dat niet en de, ist ree'n dat ickse veur de
mijn,hou.
WARNAR.

Veur de jou ? daerse my toekomt, je meucht de moort. *
R,ITSERT.

1130. Niet teghen uwen danck, maer my dunckt dattet loo
behoort ,
Datse veur niemant aers as veur mijn is, kenje selver
verstaen,wel.
WARNAR.

Veur niemant aers as veur jou? hoe of het hier gaen,sel ?
Gans elementen gheefjet niet weer ?
1118. B enz. Soo. --1122. B enz. dat. —1124. C. G willet. —
1128. B enz. ick, J enz. ik. — 1130. E dat i. pl. v. dattet.
Ware -nar.

5
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RIT SERT.

Wat?
WARNAR.

lek ty na de Schout.
RITSERT.

Wat dingh sou ickj e weer gheven ?
WARNAR.

De Pot mit het Gout.
1135.-Of ick sei terstont de Diefleyders omje sennen.
RITSERT.

Iok weet van Pot noch 't Gout.
WARNAR.

Jy hebt hier stracx staen bekennen,
En wiljet nou aen de Pley hebben ondersocht?
RITS ERT.

Iek bekent van een Pot ? ick en hebt niet ghedocht:
'k Weter niet of te segghen, al waer ick gheketent,fel.
WARNAR.

1140. Niet of te segghen? al recht, jou ouwe schoenen die
wetent,wel.
RITSERT.

'k Weet van ghelt noch van Pot, noch van Pots ghelijck.
WARNAR.

Vaerjer nou weer uyt? * dits. een qua practijck :
Het zou mijn niet jammeren al gaf jou de Beul een kerf.*
RITSER'T.

Ic een Pot , waer van daen ?
WARNAR.

Van ginder by 'tmeulewerf,
1145. Onder de steygher van daen, jy houtje soo siech.
En begint nou te vraghen nae de bekende wech.
Maer hoor hier, gheefse mijn weer, en maeckt Bien mallen,
Iek zel liever ien diel van mijn gherechticheyt laten
vallen, *
En maeckent mitje of, en meldenje niet.
1135. C ick ick. — 1140. In C. G enz. ontbreekt die. —
1146. In C. G enz. , behalve P en S, ontbreekt no*.
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RITSER'1'.

1150. Hoe heb ick het mitje Warnar ? datjeme veur een dief
ansiet.
Binje al wel by jou sinnen ? 0 dit is te smalick.
WARNAR.

Jy hebt het self bekent.
RITS ERT.

Wy verstaen mekaer qualijck.
WARNAR.

'k Houw mijn an jou eyghen confessy, 'kheb aers gien
verstandt.*
.Rr1'5ERT.

Iek miende dat ick om wat anders van u aen was
gherandt, *
1155. En dacht dat ghy vernomen had eenighe saecken,
Die u en mijn beyde ten hoochste raecken.
Daer sprack ick jou garen af, had jijt ande tijdt.
WARNAR.

Seghtme de rechte * waerhey t of j y de dief niet en zijt ?
RITSERT.

Neen ie trouwen.
WARNAR.

Wie dan?
RITSERT.

Ic en kant niet verclaren.
WARNAR.

1160. En soo jy't te weten komt, seljet mijn openbaren.
RITSER'.

Van harten garen, * dies u daer niet in quelt.
WARNAR.

En dat songder eenighe kortingh van berrichgelt?
RITSERT.

Sonder berrichghelt, op ghenot * en wil ick niet dringhen.
1151. C. G enz. byte. — 1154. C. G enz. van jou was anyherant. — 1160. C. G enz. sel jyt. — 1162. C. G enz.
eeniyh. — 1163. In C. G enz. ontbreekt en.
5*
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WARNAR.

En sonder vryicheyt voor de dief te bedinghen ?
RITSERT.

1165. Songer dat asjem vijnt , vat hem vry by de kop. *
W AILNAR.
Beloofjeme dat by eerie?
RITSERT.

Ja.
WARNAR.

Steeckj e vinger op.
RITSERT.

*Alreman.
WARNAR.

't Is wel, wat hebje nou te segghen?
RITSERT.

Jy hebt mijn Vader wel gekent, gis ick, Dirck inde drie
dreggen,
Die een Mail vande oude wet * was, effen en goedt.
WALINAR.

1170. Soud' ick niet? wy zijn in een buert op e voet.
Doe hy dusschen Jongen was, droech hy al kammelotte
aeps,rocken.
RITSERT.

En mijn moeder Geertruyd ?
WARNAR.

Die is vant gheslacht vande Gaeps- stocken.
'k Was soo groot tot jou bestemoers, al by den Heer; *
't Was sucken suynigen * wijfgen, sy backte boeckedekoecken mit smeer,
1175. Mit schijfgens va t s koolstruycken, inde stee van Appelen
en krenten.
1167. C. G enz. Al ree man. — 1168. B enz. Vaer. —
1172. - A enz. gaeps- stocken, G enz. en de nieuwere een hoofd
groots. B. E s'is al, C. G s'is nu-letr.—173CGnz
al. — 1174. C w fie , G enz wijfje. C boeckekoecken. —
1175. C sc/ijfiens, G schigfjens.
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Waerse een 25 gulden by mekaer had, terstonter me op
renten,
Soo maecktmen de groote kluwes, dat sparen dat wint. *
RITSERT.

Van dese twee goeluyden bin ick een eenich kint,
Soo datje voor mijn staet niet behoeft te vresen.
WARNAR.

1180. 'kliebt al wel hooren segghen, maer waer w ilj ewesen ?*
RITSERT.

Jy hebt een Dochter.
WARNAR.

Ja , 'tis noch een j onghe meyt,
Iek Kebse van daech jou Rijck-oom ten hylick toe e seyt,
t'Avont is de tijdt * bestemt datme met de vrienden raet
sluyt.
RITSERT.

Dit quam ickje nou segghen, mijn Noom scheyter uyt.
WARNAR.

1185. Dat hem byget St. Felten sehen, * wel mocht joker
vanne ,* sc h romen:
Nu uytscheyen, nu uytscheyen, 'kheb 'tgbeluck al
anne,nomen. *
RITS ERT.

Hebt doch paciency tot dat ick zijn reden ontbloot.
WARNAR.

'tHuys is schoon e maeckt, al de naeste vrienden e noot.
Door hem komt mijn ghelt verloren en al mijn
druck,toe.
RITSERT.

1190. Hoor ick brenghje goe tydingh, seght daer slae gheluck,toe.
WARNAR.

Daer slae gheluck toe.
1176. B. enz. terstont deer. — 1181. E Dochter ?. — 1183.
In C. G enz. ontbreekt bestemt. C. G enz. beshryt. —1185. A. enz.
feiten, J enz. Felten.B enz. van, E voor. —1190. C. G enz. slaet.
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RITSERT.

Amen, den Heer die gheeft.
Siet Warnar die een lelijck stuck aengherecht heeft,
En voelt hem in zijn ghemoet daer van overtuyghen, *
Ist re'en dat om ghenade bid, en hem schick tot buyghen.
1195. Daerom is op jou mijn hertgrondelijcke bee,
Datje mijn vergheven wilt, 'tgheen dat ick misdee
Teghen u, en u Dochter, niet uyt vileynighe boosheyt; *
Maer uyt een heete min en droncken reuckeloosheyt,
Ick selse te wijf nemen, indien jijt begheert:
1200. Want ick moet het belyen, ick heb haer onteert,
En 'sis rechtevoort op 'tuyterste swangher.
WARNAR.

Och wat komt mijn al over, waer toe leef ick noch
laugher?
Och 'tis te veel, 'tis te veel.
RITSERT.

Hoe schrey j y dus luydt ?
Jy seit so rasch Bestevaer wesen as u Dochter de
Bruydt.
WARNAR.

1205. Op nieinant en was de Fortuyn oyt grover,gram.
RITSERT.

Hierom was mijn Oom wel te vre'en dat ickse over,nam,
Gaet vry in buys besien oft niet is als ick j ou heb e seyt.
WA RNAR.

Noyt ongheluck allien, noyt leydt songer leydt:
De voorspoet schijnt allemael * van me te wijcken.
RITSERT.

1210. Jy sult het soo bevinden.
WARNAR.

ick moet het bekijcken.
Och hoe bin ick? och hoe, och hoe is mijn hert beswaert.
1194. In B enz. ontbreekt dat.
loosheyd.

—

1198. C. G enz. roecke-
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RITSERT.
Iek selje volghen, 'kmach toeven tot dat hy wat bedaerdt,
En hem alles verclaert, * de meyt heeft hy in dienste,
De saeck is duncktme nu op 'tonghesienste.
1215. 't Saller voortaen op beteren, maer wat stae ick hier stil?
Best gae ick een straetjen om, en keer als ick wil.

VYFDE B E D R IJ F.

EERSTE TOONNEEL.
LECKER. RITSERT.
LECKER.
*Gien Coning mijns gelijck , 'tsy Turck of Karsten.
Jae wel an dese blijtschap eet ick mijn buyck te barsten.

Een smoor-pot vol dubbeloenen: ó de groote geck,
1220. 'k Wed byget dat ickse ong'er gien steygher en steek,
Soo moester mit den vreck * worden om e spronghen.
RITSE a' .
Sie ick daer ongse Lecker niet? jae 'tis de jonghen,
't Is drie uren gheleen dat hy quam inde Lybry,
En hy sei noch niet t'huys gheweest zijn sint hy scheyde
van my.
LECKER.

1225. Soo hoortmen hem deur te strijcken die ouwe molijck.
RtTSEKT.

Lecker gaet hier, * hoe staet het aensicht dus vrolijck ?
LECKER.
Gans lyderi 'fis Ritsert, waer laet ick de buyt ?

RITS ERT.
Hebje gien schaemt in j e lijf ?
1213. J enz. de meit die by heeft. -- 1214. E nu noch.
C. G enz. is nu dnnckme. — 1221. B. E moster.
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.LECKER.

Hoe soo?
RITSERT.

Vraechje dat je guyt ?
LECKER.

'kBin bespiet, hy weter of.
RITSERT.
1230.

Wat staeje en preutelt ?
Waer hebje soo lang e weest?
LECKER.

Men leyt en neutelt
Mit het ghelt, om dese setting, 'tis se k erg i eng h emae k.*
RITS ERT.

Hebj et ontfanghen ?
LECKER.

Wat seg ick best? wast in ien sack,
Iek liet het hier soetjens glyen tusschen twie stoepen:
Maer dat de Pot brack , sy sou te luy * roepen.
1235. Dus moet ick't sien hoe ick't hem best angders ontlegh.
RITSERT.

Wel benghel sydy doof gheworden ? hoorje niet wat
ick segh ?
LECK ER.

Het ghelt? jae wel, jae, jae, ick hebt ontfanghen:
Maer hy deder mijn soo veul kleuter-gelts by langhen,
Dat de propre * som te draghen valt hiel swaer.
RITSERT.

1240. Swietje daerom soo? wat segje vande Wisselaer? *
LECKER.

Maer 'tsel wel ien reys te pas komen*, dat wil ick hem
sweeren.
1234. C. G enz. Meer of. — 1235. B enz. anders. —1236.
C. G enz. benje. — 1241. Voor dezen regel ontbreekt in C de
persoonsaanwijzing Lecker. In G is ze weer ingevoegd, maar in
het midden van vs. 1 240 vóór wat , waar ze verder in alle van
G afhangende uitgaven staat. J. K. 0. T. W. Y = A. Zie Aant.
C. G enz. te passe.
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RITSERT.
Laet dan sien wat hebje jou al an laten smeeren.
Waer is de speceficacy ?
LECKER.

Iek hebse in mijn taflet.
RITSERT.
Laet lesen.
LECKER.
So ras as ick t'huys kom sei icse
stellen int net.

RITSERT.
1245. Iek heb elders te doen, toontseme: waer toe dit ghetrantel?
LECKER.

Het tafiet is uyt mijn sack.
RITSERT.

Wat futsel] e mit de mantel?
LECKER.
Niet mit allen, ick heb sucken jeuckt iniue sy.
RITSER'1'.
Iek wedder bestaytjens schuylen of ander snoepery.
De mantel op, * men momter niet.
LECKER.

Get Ritsert konjet heelen.
1250. Iek souje de helft van't profijt me deelen,
Jy meucht al de Waerden betalen van de eerst tot de lest,
En wesen Doch ien wijl ien goedt knecht op de rest.
'k Heb ien avontuertjen e hadt dat te byster nae mijn
sin,is.
RITSERT.
Je hebt ien doosjen e vonden (denek iek) daar ien juweel tjen, 'kmien ien jouwetjen in,is. *
LECKER.

1255. Iek seg'er ien jouwetje teughen, 'tis niet qualijck ejout.
1246. C. G enz. i$ in min. — 1248. B. enz. Pestaytiens. —
1249. B. enz. heelen zonder leesteeken. — 1254. A. jouwetten.

74
RITS ERT.

Je hebt ien glaesjen by 'tboshuys geraept.
LECKER.

Segt ien Pot mit gout.
So vol dobbeloenen as ick pas weet te draghen.
RI'rsERT.

Iek verschiet, gans lyden, hier komt het varcken onder
sij n magen.
Waer hebjet van daen e haelt ? 'tis zijn leven niet e hoort.
LECKER.

1260. Ginder ongder ien steygher, by de Heylighe wechs poort,
Daer lach het wel dus diep inde modder e weken.
RITSERT.

Jy deuch niet, daer hebjet ongse Warnarbuur sien
steken ,
Die mijn toekomende schoon-Vader is.
LECKER.

Wat legje is by ?
RITSERT.

Mijn -toe-komende schoon -Vaer.
LECKER.

Dat komt suyverlick by, *
1265.'kWilme laten hanghen verstae ick me die saken,
Wel jy en je Noom wiljee compagny maken?
RTTSERT.

Mijn Noom is te vreen dat ick Bruydegom bin.
LECKER.

Wilje elek wat toelegghen en reden t'samen in,
Ghelijck de kleyne kometjes op de groote vaerten ?
1270. Ay segme doch fens hoe verdielje de paerten ?
Iek bin om te lieren tot uwent ' besteet.
1257. C. G enz. van pas. — 1260. A enz. heylige, G enz.
en de nieuwere een hoofdletter. — 1263. B enz. schoon -Yaer. —
1265. In B enz, ontbreekt het tweede me. —1266. B enz. Wil,
G enz., J enz. = A. — 1267. C. G enz. de Brugdegoin. —
1268. E. redden. — 1271. C. G enz. jouwent.
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RITSERT.
Ten is niet quaet datmen van alles weet.
Maer 'tis niet goet hem alles t'onderwinden.

LECKER.
Dit staetme te selsaem veur, ick kent slot * niet vinden.
1275. Jy de Bruygom mit Claertje, wie droes sou dat raen ?
RITSERT.
'tIs soo. ickje seg, Rijck-oom heeftse of e staen,
Door dien * datse swaer by my gaet, om mynent willen.

LECKER
Gans lyden men gheeft groot ghelt veur dese nuwe
brillen, *
Maer ick gaffer mijn leste ghelt wel veur wist icker ien,
1280. Daer * ick inde luy haer boesem of deur heur lenden kon
sien,

'k Souwer mijn lijf na setten, * gelijck de wayluy op het
wilt,loeren ,
En sien van stuckje tot beetje watse in heur schilt,voeren.
R,ITSERT.
Jy meucht jou mongt wel snoeren, * deynckt iens wat
het lij ckt ,
Van ien jonghen as jy, die maer ierst inde Werelt komt
en kij ckt ,
1285. Ick wed'er niet veul luyden vermaeckt met jou klap,sin.

LECKER.
Ho, ho, zijn mongt te snoeren dat heeft lydich veul
snaps,in. *
Men vintse die haer niet en verstaen op dat stick,
Die wel de helft te langer school ghegaen hebben as ick:
Ien benaude tong is soo bitter as bakelaer.
RITSERT.
1290. Jonghen gaeje soo voort ghy wort ien aerts kakelaer,
1276. B enz. heeft of. — 1277. C. mijnet. — 1280. In
C. G enz. ontbreekt deur heur. — 1281. C. G enz. weyluy. —
1285. C. G enz. luy. B enz. klaps. G enz. zijn. — 1290.
C. G enz. voorts je wort.
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En dient bet ien makelaer, * as ien Coopman by nae.
LECKER.

Neen seker, 'tpraten komt de Coopluy oock al te stae,
Om te vercleynen haer scha, * en haer winst breedt uyt
te meten.
RITSERT.

Je diende Bomtij is wel wat op de huyt e smeten,
1295. Of ien wijltje beschuyt te eten * op de Spaensche galey.
gom , gaet mitme nae Warnars toe.
LECKER.

Nae Warnars toe ? ey.
Wat sei dat doch beduyen? ick hebt rains e voeghen.
RITSERT.

Vynen is stelen: wat brábbeltme dense jonghen.
LECKER.

Jae nouje de dochter hebben seit; maer steltje lens in
mijn graet ,
1300. Turn casus rzutatur,, 'kwedjet dan anders verstaet,
Indien datje gaet * in jou consciency.
RITS ERT.

Gaet me seg ick, en maecktme van sulck gien menty.
TWEEDE TOONNEEL.
REYM.

*Nu ken icker deursien , deur al't beswaer,
Al komter ien kijnt 'theeft ien rijcke Vaer,
130o. 't Mach nou gien quaet, gans eele weken:
Maer wat hebben wy in ien benautheyt e steken.
Nu by van haer te trouwen heeft ghegheven zijn woort,
Hoe willen wy schransen, gaet dit hylick siech voort,
Iek krijgh uyt den hoop oock moghelijck ien veyer „dan.*
1310.0 'tsel ien dubbelde Feest zijn, Bruyloft en kyer„man.*
1292. G en komt. Zie Aant. C. G enz. wel. — 1295. C.
G enz. een wijl. — 1299. C. G enz. steife eens. —1300. B. C
cusus. — 1303. B beswaren.
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Al de suynighe luy sellen ons dit nae -doen wel knap,
'tKomt profytelijck uyt, men sliet twee vlieghen mit
ien lap.*
Get as icker om denck, iek wod ick al an't pypen,was.
'tIs -te veul op ien dach, kandiel eni ypen -kras.
1315. Iek wodmen mes al te slypen was, * soo versuymden
iek niet ,
Op daen werek is goet rusten, soo was mijn tuygjen riet. *
Mijn tangden wat'ren soo, iek ken nau teuven,later.
Iek win nou vijf gulden s'jaers, en ien paer nuwe elompen
tot men deuvekater, *
En kri*eh ien schrickenburger * tot men kermis maer,
1320. En ien Enghelse vijf tot men nuwe Jaer:
Nu voortan soo win ick wel al de preutel,s' weecx.
En

wat sei ick ien Bruylofts stuck krygen, ten minsten
ien sulvré sleutelreeex, *

Mit ong'eriem, mes en sehe: maer wat ga iek dralen
Iek soul' Giertje Gaepstoex as mans moer in den arbeyt
halen ,
1325. Die hoorter voor al te wesen, jaese seper wel.
De Deur is toe; waer In iek hier de bel ?
Maer bayt wat, hier hangt ien ring daerme me,clopt.
DERDE TOONNEEL.
GEERTRUYD. REYM.
GEERTRUYIJ.

Hola daer, datjet huys niet van zijn ste,clopt.
Wat cloppen is dat ? o clopt doch mit bescheyt.
REYM.

1330. Goen dach.
1318. E guldens. — 1319. C krjgh ick. — 1321. In C. G
enz , ontbreekt soo. — 1323. C. G enz. sehe. — 1324. In C.
G enz., behalve P en S, ontbreekt as. A enz. gaepstocx, sommige latere een hoofdletter. — 1327. C. G enz. beyt. C. G enz.

daernaen. — 1329. E wel clopt.
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GEERTRUYD.

Begeerj e yet ?
REYM.

Ja, ie bin hier-by Warnars * mayt;
Jy weet vande saeck wel, jy moetje wat spoeyen,
De schuyt wil nae de Volewijck, * je sout komen helpen
roeyen.
Kij ck je bint mans moer, souj er niet in worden e kent ? *
GEERTRUYD.

Warnarbuur doet wel dat by om me sent.
REYM.

1335. Dat loof ick wel, wy souwen't song'er jou niet keunen
maken.
GEERTRUYD.

Ick set mijn huyck op en ga me, wannier hetse begonnen
te kraken ?
Sy het wel uyt e gaen de maenden hares tals. *
REYM.

Och sy kreech van angst den arbeyt op den hals,
Doe haer vaer huynuchtent sey, dat hyse an Rij ckert
besteet,hadt.
1340. Och dat verholen kijnt draghen dat weet,wat;
'kSout mijn vyanden niet toe wenschen, so bin icker
veur bevreest.
GEERTRUYD.

Isser de Vroe-moer al?
REYM.

Die hetter al lang e weest:
Want eer haer Vaer de waerheyt uyt jou seuii had vernomen ,
So had ick al ien Vroe -moer ter sluyck laten komen
1330. G enz., J enz. hier by; T. U hier, by Warnars, . —
1332. A enz. volewijck, G en de latere een hoofdletter. —
1336. B. C Ic. C. G enz. wanneer. — 1339. B enz. huynochtent. — 1342. In C. G enz. ontbreekt al voor lang. —
1343. B Wann eer, E C. enz. Wanneer.
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1345. Van afteren deur't kelder veynster, daer niemant op gist.*
GEERTRUYD.

Maer hoe soutmen 't bedencken ?
REYM.

Maer je seun heeft niet qualick
e v ist.*
GEERTRUYD.

Mach dat siech waer,wesen.
REYM.

Heer 'tis sucken dochter, en 'tsel jou sucken snaer,wesen,
Se kan alle ding verbet'ren watter in huys gheschiet. *
1350. Ick hebre op mijn arm e dragen, en anme hangt e liet,
Dat het dusschen kleuter was; ick setje niet vals
,spreken.
'tWas ient kijnt as ien aep, * 'tkon hondert deuntjens
den hals,breken.
Heer 'thad sulcke grepen, * ien mensch worde schier
a ers.*
Wat set ick seggen ? ick bin wel te helfte beter Claertjes
as Vaers. *
1355. Asje 'tascat * op zijn sier trat, het wistje so dra te
grau wen ; *
En watter langes straet e roepen worde dat wist het na
te bauwen.
As icket dan sou kauwen * beschuyt of angders wat,
Het aerde beetjen wod het hebben dat ick selver at. *
GEERTRUYD.

Maer otje trat over jou voeten wat styver ,
1360. J y vergeetje * altemael in jou goeden yver,
We sóuwen de tijt wel verpraten alhier.
REYM.

Dat moet ickje noch segghen, en dan niet mier,
'tWas sucken soeten dier, * 'tbedreef sucke i ancken .
1346. B. enz. soumen't. — 1352. C. G enz. hint. — 1354.
C. G enz. set ickje. C. G enz. de helft te. — 1355. C twistie,
G enz. 't wistje. — 1356. B. C. E werde.
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Doet nou begon te loopen by stoelen, by bancken,
1365. Dan wast after de garzynen, dan after de bom
Daer de suycker in was: kijck, 'tquammer al ruymer om
By haer Moertje saligers leven; o dats ien wijt,schiel.
Pete Mains was ien vrou die goet huys in heur tijt,hiel.
De Heer heb heur ziel, * wy warent soo wel iens,
1370. We villen nimmermeer beschaemt quammer ien mensch
onversiens.
GEERTRUYD.

Maer wat seyd'er Warnar -buur toe datje soo grof,gongt ?
REYM.

Och as hyer noch om deynckt hy huylt as ien hof,hongt,
Mit sulck steenen en suchten dattet hem schier vermoort
In nocken en gaeuwen.
GEER'1'RUYD.

Gauwe ? wel, ick miende jy
wout voort.
REYM.

1375. Hoar hier ien woort.
GEERTRUYD.

Wat soumen dus lang tuylen. *
REYM.

As icker oock an deynck, ick kanme niet onthouwen van
huylen.
Mocht ick miester verruylen, * dat vrou weer quam, en
hy voer. *
GEERTRUYD.

Hebj e uyt ?
REYM.

Luyster.
GEERTRUYD.

Wel.
1365. B enz. Gardinen. — 1367. C enz. zaligers. —1370 C.
G enz al quammer. — 1371. In B. E ontbreekt wat. —
1373. C. G enz. dat hem. — 1374 B enz. Gaenwe.
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REYM.

Claertje is op ind' op ghelijck de Moer,
Of ick het al swoer,, * wat sout veul baten ?
1380. Op mijn simpele woorden meuchje jou wel verlaten.
GEERTRUYD.

Get seghen ongs, is dat praten? * ick gae liever veur
heen, *
Laet mijn huyck gaen.
REYM.

Ic seg me ja isme ja, en me
neen isme neen,
Jy seltet so bevynen, ick weet niet van veul snackes.
Kijck ick ken niet kallen.
GEER'I'RUYD.

Soo speult de droes tuitje backer.*
REYM.
1385.

Noch had ick wat vergheten. *
GEERTRUYD.

Ist al weer an ? wat nou ?
REYM.

Maer je dient jou seun te segghen dat by heur wel in
eeren houw' ,
Sy sel hem ien vrou * (dat verklaer ickje) strecken.
GEERTRUYD.

Laetme los, 'tis van't mal.
REYM.

'tIs de tweede Rebecke ,
So seise op heur man passen. 'tIs waer dgt ickje sech.
1390.0 Heer! ick en sy keunen so wel over wech.
GEER't'RUYD.

Loop, loop.
REYM.

'kHeb terstongt uyt, noch ien lutjen patiency.
'tIs ien meyt veur ien Coning, veur ien Excellency,
1379. C. G soul. — 1381. B enz. ons, C. G one. —
1382. B enz. Ick. — 1385. Iu C. G enz. ontbreekt al. — 1390.
B enz. kennen.
Ware-nar.

6
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Veur ien Graef, veur ien H ertoch, ja veur ien Bander
Heer ,
Veur ien Prins, veur ien Keyser, ick segje niet meer.
GEERTRUYD.

1395. Staeje woort.
REYM.

Jae ien Keyser, ien Keyser. seá ick, souwer zijn
seun an gheven,
Sucken preussen dier ist, soo weetse te leven ,
Se kan nayen, se kan brayen, mit garen en mit zy.
GEERTRUYI).

'kHebber de buyck al vol of.
R.EYM.

Dit hoorter noch by:
Van vaten wassen, van ketelen schueren; je souje wel
stom, sien.
GEERTRUYD.

1400. Hebje daer * jou spraeck verloren ?
REYM.

Sy ken ryes en om,sien.
Van mueren te witten, van vloeren te faylen, niemant
haers gelij ck,
Soo weetser te behelpen; * 'twaer scha waerse rijck :
Die't fens siet moet bekennen datset altemael,is.
GEERTRUYD.

Hoor hier, geeft ien gebreckelick * mensch de helft van
jou tong tot ien aelmis,
1405. En stooct ergens noch jen paer ooren uyt de gaet.
REYM.

Hontet me ten besten Joffrou, hou ickje wat lang mitte

praet, *
Iek en ken ongse Dochters deuchden niet volprysen.
1393. B. enz. Baender. -- 1395. C. G enz. woordt?. —
1398. B. E Die hoorter. — 1399. C. G enz. te wassen. C
gy same, G enz. gl/souje. — 1401. B enz. feylen. —1405. B yat.
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GEER'FRU Y.U.

De deur is t'uwent open.
REYM.

Dat's veur, * mit oorlof, omje de wech te wysen.
VIERDE TOONNEEL.
RITSEaT. LECKER.
RITSERT.

Wat is het gherucht oock ien snelvlieghend' ding,
1410. Gister wist niemant as ick en de mayt dat Claertje

swanger ging,
En teghenwoordelijck ist inde mont van al de lieden.
'tHeeftme vry wat verlet dat gheluck te bieden, *
Men had anders tot Warnars my soo lang niet e wacht.
LECKER.

Ay Ritsert bedenckje noch wat, beslaepter u op te nacht,
1415. 'tWeer gheven comí vroech ghenoech.
RITSERT.

Waer toe soud' ick beyen?
LECKER.

Een geck en zijn ghelt zijn haest e scheyen:
Men sal ongs veur nesGk houwen; veur ien paer malle
bloen.
Latet ien half jaer op wissel loopen, dat meuchje mit
eeren * doen.
RITSERT.

Profijt van angder luy ghelt te trecken, hoe sou dat betamen ?
LECKER.

1420. Wel waerom niet? daer zijn wel ri*eke luy t' samen
In compangny, daer den ien kan houwen vanden aer,
Thien, twijntich duysent gulden ongder'hem jaer op jaer:
1408. C. G enz. t'-uwenzi op. -- 1419. C. G enz. lien. —
1422. C. G enz. twintigh.
6*
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Wat mienje datse die stil late» legghen ? soo waren't wel

uylen.
RITSERT.
Sulck volck macher wel ongder lily mit eeren schuylen,
1425. Maer scheelener vry wat van, al draghense de selve
teerkenen ,
Sy inoghen wel vry gissing maken * datmen't haer wel
nae weet te reeckenen.
LECKER.
Wat gevense daer toch om: ó lieve man.

RITSERT.
Maer ast iens op ien sterven gaet, hoe varewe dan?
Dan wilt haer ten etter en ten bloedt uytsweeren:
1430.Oock as de goederen zijn ghewonnen mit eeren,
Soo blyvense in 't gheslacht , het angder vergaet,
En erft niet voort * tot inden derden graet:
Selden dat sulck volck haer Groot-vaers huysen bewoonen.
LECKER.

Die reghel mach ghelden by ghemeene persoonen.
RITSERT.
1435. En groote Potentaten zijnse ontwossen de roe?
LECKER.
Wel jaes', en daerom legghe*'t de luyden daer op toe,
Om in ien korte tijdt an soo veul goets te raken,
Datse al hun kyeren tot Coninghen meughen maken.
Klaer zijn haer saken, * soo de Fortuyn heur dat j ont.

RITSERT.
1440. Soo niet, soo raecktmen wel mit het ware goet nae de
gront,
Ghel'j ck Robert met het ancker, dat by docht te
kabassen. *
1425. E scheelterr. — 1426. C. G enz. vry wel. — 1435.
C. G enz. ontwassen. — 1436. J. K. O lacy. In G ontbreekt
op. — 1441. In C ontbreekt het. In sorninige exemplaren
van A onweer in plaats van ancicer.
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LECKER.

Nochtans die huyden wat hebben wil moet op den haspel

passen,
'tGoet wil te qualijck wassen, * houdtmen zijn handen
stil.
RITSERT.

'tMach blyven ast is, soo't niet wassen en wil.
1445. Meenjeme te verleyen ? wat selme van dese guyt*,, schien?
VIJFDE TOON NE EL.
WA1 AR. RITSERT. LECKER.
WARNT AR.

*Men seyt altemet, Baer komt niemant van uyt „sien ;
Maer lijckwel sie ick Ritsart daer ginder komen.
RITSERT.

Warnar -buur noyt hebje blyder tyding vernomen,
Al binje nou ien man by de tseventich jaer out.
WARNAR.

1450. Hoe dat?
RITS ERT.

Jou Pot is behouwen mit al het gout,
Dits immers een tijng om recht op te springhen.
WARNAR.

Ast gheluck wil, soo wilt, ghy meucht liet niet dwinghen,
Het schijnt dat het my nu wil hebben verlost.
Waer isse ?
LECKER.

Sie daer.
WARNAR.

0 Pot! wat hebjeme hertseer e kost,
1442. C. G enz. yet. — 1443. C handmen, G enz. houtmen. —
1447. B. C. E löckt wel. — 1450. C. G enz. Hoe soo?
1451. C. G enz. tijdirny.

86
1455.'k Wil niet weer an den dangs, 'khebber qualijk by
e varen,
'k Sei mijn leven gien Potten mit ghelt mier bewaren.
Ie k bin dat spul al moe, dats rayn uyt e seyt.
RITSER'.

Wel hoe dan toe?
WARNAR.

iMIaer ick danekje van jou trouwicheyt ,
Ik heb genoech om of te leven, en om dat ick voor dat
kruys,grou,
1460. Schenck ickje al 'tgelt ten hylick mitje toekomende
huys-vrou.
LECKER.

Get Ritsart dat lockje te jammerlijeke wel,
Hy mocht noch dertich jaer leven; by heeft sucken
tayen vel.
RITSERT.

I)ewijl't jou is ghequel * met het goedt der aerden
U veul te bekommeren, soo sei ickse anvaerden,
1465. En in uwen ouderdom u strecken tot ien steun.
SESTE TOONNEEL.
REYM. RITSERT. WARNAR. GEERTRUYD. LECKER.
REYM.

Veul gelucks Bruygom Heer; veul gelucks mit jou jonge
seun ,
Siet, dat is ien kloeck kijnt; siet dat is ien vuyser,
Hy het ien paer wanghen as ien Katuyser.
RITSERT.

Hier, laet ick hem mee soenen.
1455. B enz. dans. C qualijcke. — 1457. B enz. reyn. -1460. C. G enz. met u. — 1463. B. C. E jou is't. G ge
enz. behalve P en S. een quel. — 1464. C aen--quelt;H
veerden. — 1466. A sou. — 1469. B ens., ook U. V. Z fens.
Zie Aunt.
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WARNAR.

Van blyschap ick ween.
1470. Hy lijcktme al waer hy uyt mijn aensicht e sneen.
LECKER.

*Bylo ick moest allien niet inde peeckel blyven steken,
'k Moet het yser smeen t'wijl 't heet is. Mach ick oock
fens spreken ?
REYM.

Boon broot.
RITSERT.

Segje nou op watje schort.*
LECKER.

Maer ick koom vijf hondert gulden ande kas te kort,
1475. Die ick onnosel verloren heb.
RITSER'.

Liecht niet , hoe?
LECKER.

Inde kaets „baan :
'k Looft* ick sei mijn leven niet mier by sucke
maets„gaen,
Maer passen voortan * op mijn dinghen altijt.
RITS

ERT.

Had hy de Pot niet ghevonden, men waerse moghelijck
quit,
Maer om zijn eyghen profijt * docht hyse te bewaren.
WARNAR.

1480. Iek bid voor hem, en laet hem allien niet in't beswaren,
Nu onghelucks stormen en baren* over al zijn gheslecht.
RITSERT.

Iek schenekj e de vij f hondert gulden, en weest voortan
ien goedt knecht.
LECKER.

Danck hebt: inden echt * moetje veal vreuchts gewinnen.
1471. C. G enz. inde pellet niet. — 1472. C. G enz. dwl
of dewijl. —1474. C. G enz. guldens. —1476. B enz. 'k Loof. —
1477. B enz. voortaen. — 1480. J enz. niet allien. — 1483.
B enz. veel.
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R,ITSERT.

Mijn verlangt naede Craem-vrou.
GEERTRUYD.

s'Is kloeck nae den tijdt.
WARNAR.

Kom binnen.
LECKER.

1485. Wt luchtighe sinnen * in mijn handen ick slae:
Heeft het jou wel behaecht soo clapt my allegaer nae.
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Bijlage A.

In B en alle daarvan af hangende uitgaven vindt men
op de laatste bladzijde:

DEN DRUCKER TOT DEN LESER,
Nu Leser seght, ick vraech het dy?
Hoe ii behaeght dees boertery P
Of sy tot deughden u iets streckt
Of tot ondeucht de Jeucht verweckt?
Na mijn oordeel ick segh u dat,
Meenigh uyt boert oock Leeringh vat,
De Gier'gert merekt hoe seer by vroet
Wat dat zijn kaerich spaeren doet.
En •boet de Vader dick beroudt
Dat by te Ilan zijn Dochter houdt.
Niet dat daerom is mijn beslnyt
'tSy Dans-school in en Da»s-school uyt
Of over al sou zijn gebrocht
Neen dat en had ick niet ghedocht
En om niet varder nu te gaen
Soo vraech ick u van stonden aen ,
Hoe dat u dit ghedicht behaecht,
Of ghy u Gelt hier aen beklaecht.
Hier weed' ire;is ick u goedenacht,
Wrat anders /sae$t van nzrjn verwacht.
Al om een.
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Bij lage B.

Deze brief aan De Groot (in Van Vloten's uitgave
no. 59) is behalve in alle uitgaven der Brieven van
Hooft, ook opgenomen in de uitgaven V. Y en Z van
den Warenar.

Aan min Heer H. de Groote.
Dese is om aen U Ed. te richten de geringheidt daer
nevens gaende, dien haer gelieve te aenvaerden met soo
goeden harte als se gesonden wordt. Met eenen sal
seggen 't geen ick te Rotterdam niet bedacht, dat de
clad van d'overgesette -4ulularia al over lange in Engelandt is gesonden, daer se blijft; sulx 't eenich exeinplaer
in 't landt by U Ed. is. De welcke daerom gebeden
wordt, als by dies zijn becoomste hebben sal, 't selve
my weder toe te schicken ten huize mijns vaders: op
hoope dat het noch eens mocht dienen om eenighe armen
t' Amsterdam, oft hier, wat voordeels te doen, en te
vervallen een deel van de costen, noodigh om den Baeto
wt te voeren. Want te dien einde zijn er bynae neghen
daegen aen gespilt: in de welcke het begonnen en voleindt is: als hebbende in geen zinlijke handen te vallen,
maer alleenlijk voorby d'oogen des volx over een tooneel
getrocken te werden. Oock had het te Rotterdam anders
geen boodschap, als te comen zien, oft U Ed. geest,
zich beginnende te herhebben wt de sieckte, gedient
mochte wesen met eenighe afleidinge van haer wichtighe
gepeinsen. Maer dewijl 't U Ed. geliefde wat te behouden; heb sijn geliefte willen gehoorsaemen, als een
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gebodt van hoogher handt, gelijck ick altijt doen sal;
en U Ed. met mijn Joffrv. zijn huisvrouwe, hier mede,

Mijn Heer,
nevens hartlijcke groetenis ook van de mijne, in Godes
hoede bevolen laten; en in haer jonste
U Ed.

Muider Huise
den 17en Jan. 1617

onderdaenste toegedaenste
1).

P. C. HOOFT.

Het begin van het (overigens, naar het schijnt, onuitgegeven) antwoord van De Groot dd. 23 Januari 1617
op den bovenstaanden brief wordt meegedeeld in de uit
Werken, 1671, en luidt als volgt:-gavenP.CHoft's

Mijn Heere!
Ik zende UE. wederom de Aulularia, een translaat,
't welk, mijns oordeels, het origineel in veele deelen
overtreft. Ik heb het zelve niet eens, maar meermaal
overlezen, met zonderling plaizier, zulks dat ik het mede
stel onder de instrumenten, gedient hebbende tot herneeminge van mijne gezondtheit. Het dient ten eersten
gemeen gemaakt, om veele te verlustigen, en met eene
te onderrechten.......

1

) Bij Van Vloten 1616, wat eene drnkfont is.
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Bij lage C.

Waarschijnlijk wel op verzoek van Brandt dichtte
Vondel, voor de uitgave van den Warenar in Hoofts
Werken in 1671, het volgende versje :

OP HET KLUCHTSPEL
VAN

VT

A R]-N A R
met zynen pot.

Den Ridder HOOFT beving een zucht
Te volgen Plautus nette klucht,
Op Warnars naem, een vrecke zot,
Beangst bekommert voor zijn' pot,
Vol goude schijven, lang gespaert,
En by geluk aen zijnen haert
Gevonden, niet dien rijken buit
Besteedt de vader Klaertjen uit,
Die, als zy vrolijk bruiloft hiel,
Van Benen jongen zoon beviel,
En was, het welk men zelden zagh ,
Bruit, moeder, kraemvrou op een' dagh.

1670.

J. V. VONDEL.

ALGEAIEENE OPMERKINGEN.
Het dialect. Een groot gedeelte van den Warenar is geschreven in de Amsterdamsche volkstaal van het begin der
17e eeuw,, d. w. z. dat een aantal vormen , uitdrukkingen en
zinswendingen, aan die volkstaal ontleend, tusschen de meer
beschaafde spreektaal verspreid staan. Maar men vindt ze niet
gelijkmatig over het geheele stuk verdeeld. Ritsert en Rijckert
b.v. gebruiken ze minder dan Warnar en deze weer minder
dan Lecker of Reym.
Voor Bene uitvoerige en afzonderlijke behandeling van dit
dialect is het hier de plaats niet al was het alleen, omdat
daartoe meer materiaal vereischt wordt, dan dit Cene stuk ons
kan geven. Behalve enkele opmerkingen in Prof. Van Helten's
Vondel's Taal, vindt men Bene opzettelijke behandeling hiervan
in Dr. Nauta's Taalkundige Aanteekeningen op Bredero, waarheen we dus den lezer verwijzen. Jammer is het slechts dat
in het laatgenoemde werk bijna in het geheel niet gewezen
wordt op de talrijke Friesche elementen in dit dialect.
Wat tot recht verstand van den tekst noodzakelijk was, is
dan hier in de aanteekeningen gegeven, terwijl de belangrijkste
verschijnselen ook in het glossarium zijn aangewezen.
Niet alleen echter in de klanken en woorden bestaan de
eigenaardigheden van een dialect: een niet minder wezenlijk
bestanddeel daarvan vormen de spreekwoorden, woordspelingen
en geestigheden. Wat daarvan nu in den Warenar eigendom
van de geheele burgerij was, wat vinding van den schrijver,
is slechts bij benadering te bepalen, en dan nog alleen na een
nauwgezet onderzoek van alles, wat geheel of gedeeltelijk in
de volkstaal geschreven is. Daarvoor is het hier uit den aard
s,
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der zaak de plaats niet. Doch Bene enkele opmerking mag
niet achterwege blijven.
Wanneer bij twee gelijktijdige schrijvers dezelfde woordspelingen enz. gevonden worden, is dit, vooral wanneer zij in
dezelfde omgeving verkeeren, nog geen bewijs, dat de een het
werk van den ander gekend of gebruikt heeft. Zoo kan de
gelijkheid van een groot aantal uitdrukkingen in den Warenar
en in Coster's klachten niet als bewijs gelden, dat de laatste
aan deze vertaling heeft meegewerkt. Evenmin kan die gelijkheid in den Warenar en het Moortje een reden zijn, om het
laatste stuk voor het voorbeeld van het eerste te houden.
Zoo is het voorkomen der woordspeling Waernar- Warenar of
Warnar -Warrenar een gevolg van de dialectische uitspraak van
dien naam en kan nooit als bewijs gelden, dat de Bene schrijver van den ander heeft overgenomen.
Overneming kan alleen daar geconstateerd worden, waar
Bene uitdrukking bij beiden in denzelfden eenigszins gewijzigden
vorm voorkomt, om b. v. bij beiden op hetzelfde woord te
rijmen, ofschoon ook hierbij de mogelijkheid niet is uitgesloten , dat het rijm reeds onder het volk in omloop was.
Zoo is waarschijnlijk in War. 682 wel overneming uit Roemer
Visscher's Lof van de Mutse (uitg. 1612), bl. 16:
Ghy caelgat , ghy luysbos, 't zijn mijn schijven die daer slappen,
Sal iek nice gelden soo wil ick ruede snappen.

Daarentegen behoeft men in War. 1446 geen directe overneming te zien uit Coster's Teeuwes, vs. 1194:
Baer en comt (sie ick wel) nieniant van uytkijeken.

De versbouw. De 17 e eeuwsche blijspelen en kluchten,
die tooneelen uit het volksleven in de taal des volks ons vertoonen , zijn ook in hun vorm nationaal. Niet een van de
klassieken of de Franschen afgekeken angstvallige telling van
voeten en lettergrepen, maar de voortzetting van het oud
stafrijm vinden we hier. Iedere regel telt vier-Germansch
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(een enkele maal nog drie, soms echter reeds vijf) woorden,
die in den zin eene belangrijke functie hebben en daarom ook
met zwaarder klemtoon worden uitgesproken. Samengestelde
woorden kunnen hierbij voor twee gerekend worden; de hulp
vooral de modale en de zoogenaamde hulpbe--werkodn,
hoevende kunnen als vol geaccentueerde gebruikt worden. Deze
zwaarder geaccentueerde woorden kunnen onmiddellijk op elkaar
volgen, maar zijn gewoonlijk gescheiden door minder beklemtoonde, die echter volstrekt niet zonder klemtoon behoeven te
zijn. Het aantal van deze laatste is theoretisch onbepaald,
maar werd beperkt door twee omstandigheden. Ten eersten
staan ook in de gewone spreektaal de vol beklemtoonde woorden
in den regel niet zoo ver van elkaar. En ten tweeden hadden
de auteurs door hunne andere gedichten een gevoel voor regel
metrum gekregen, dat hen ook hier niet verliet Som -matiger
regels zou men dan ook metrisch kunnen lezen. Verzen-mige
als de volgende:
Hoe leughenachtich oock dat het soud' moghen schynen.
Iek weet by heeft zijn hart soo vast aen mijn gehanghen.
zou men als Alexandrijnen kunnen lezen. Daarentegen
En die boven al hebt tot woonplaats verkoren
De reden waeroni ick dus herwaerts koom styghen.

als dactylische verzen , enz. enz. Later heeft men dit voor
regelmatige,de rest voor slordige verzen gehouden. Ook de
blij- en kluchtspelschrijvers uit het 2e en 3° tijdvak der
17e eeuw als Asselijn , Focquenbroch, Bernagie, schijnen niet
veel van dezen versbouw begrepen te hebben.
Een paar voorbeelden om te doen zien, hoe de volle klem
Warenar liggen, mogen hier volgen:
-toneid
Ghy Amsterdámmer Burgers en íngheboren,
En dié boven ál hebt tot woónplaets verkoren
d'Edele Stádt, die deurbóren gaet de wólcken met heur kroon,
Van Keyserlijcke handt ontfánghen te loon,
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5.

10.
865.

Zijt niet verwondert of schoon mijn gewáed wat wilt wéyt,
Iek ben u mée Poortrés, de rui mschottelde Mílthey t ,
Die niet als een vilt legt arni léven van groot góedt;
Maar vrólijck Baer sélven, en den behoéftighen vóet
Vanden óvervloet. Ich sál u niet swy glien
De reden waeróm ich dus hérwaerts hoorn st" glien,
Wíe is daer op 't Elléndige Kérehof ? 't is bigét de Bruyts váer.
'tIs duére tijt gráven, se ghélden ghélt mit hoópen.
Iek gís dat by de Kérek dit hoéckjen in't grós of wil koópen,
Ommer ien gráf voor zijn sélf te boúwen nae zijn stáet,
En de rést onder de vrienden u t venten by de kléine maet.

Het rijm. Het rijm in den Warenar is zoo, dat ge
regels met staand rijm gevolgd worden door twee-regldtw
regels met slepend rijm.
Afwijkingen hiervan zijn er betrekkelijk weinig. Driemaal
komt het voor,, dat vier op elkaar volgende regels een staand
rijan hebben, n.l. vs. 399-402; 1095-1098; 1181-1184.
Daarentegen vinden we negenmaal vier slepende rijmen. In
de grootste helft van deze plaatsen (97-100, 249-252,
431-434, 533-536, 1073-1076, 1445-1448) vinden we
twee regels met gewoon slepend rijin en twee met dubbelrijm.
Vs. 1091-1098 bevatten 4 staande en 4 slepende rijmen.
De twee andere plaatsen zijn 303-306 en 1423-1426.
Het dubbelrijm is van verschillenden aard:
1 ° . in een slepend rijm is de laatste lettergreep niet of
niet geheel toonloos: vss. 5, 209, 225, 251, 407, 431, 505,

579, 627, 639, 651, 663, 691, 715, 731, 735, 809 , 813,
821, 837, 881, 913, 925, 929, 949, 957, 1021, 1029, 1073,
1107, 1119, 1127, 1131, 1189, 1197, 1253, 1285, 1327,
5.
1339, 1367, 1371, 1399, 1403, 1445, 1459, 1475.

2 ° . van de twee toonlooze lettergrepen, die in een slepend
rijan kunnen voorkomen, (in welk ge cal het ook wel glijdend
genoemd wordt) is sones de eerste niet of niet geheel toonloos:
vs. 89, 99, 229, 365, 427, 529 , 703, 755, 759, 781, 805,
901, 1005, 1025, 1075, 1171, 1281, 1347 , 1351, 1375.
3°. van de twee toonlooze lettergrepen, die in een slepend
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rijm kunnen voorkomen, is soms de tweede niet of niet geheel
toonloos: vs. 127, 221, 237, 245, 333, 373, 535, 719, 723,

727, 739, 747, 771, 789, 825, 905, 977, 993, 1001, 1009,
1037, 1045, 1057, 1079, 1083, 1111, 1115, 1139, 1143,
1205, 1289, 1309, 1313, 1321.
4°. Soms heeft men twee slepende rijmen achter elkaar:
vs. 131, 489, 623, 743 (!), 941, 1087 , 1185, 1293, 1317 ,
1355.
Vier op elkaar rijmende regels komen niet voor. Op de
twee plaatsen, waar het zoo schijnt, vs. 663 en 1105 heeft
mien dubbelrijm en de laatste lettergreep heeft dus niet in alle
vier regels even zwaar accent, in twee daarvan geldt zij als
toonloos.
Een middenrijm , dat n.l. de rijmklank van twee vooraf
regels in het midden van den volgenden herhaald wordt,-gande
komt 82 maal voor, en wel: vs. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,

19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47,
49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 549, 673, 757,
761, 765, 767, 875, 983, 993, 1003, 1007, 1017, 1067,
1069, 1077, 1089, 1161, 1183, 1213, 1221, 1283, 1293,
1301, 1353, 1357, 1363, 1369, 1375, 1377, 1379, 1381,
1387, 1439, 1443, 1463, 1477(?), 1479, 1481, 1483, 1485,
en niet herhaling van het dubbelrijm vs. 717, 783, 1075,
1081, 1291, 1295, 1315.
Herhaling van hetzelfde woord wordt vermeden; daarom
staat in vs. 139 vuyr en geen vier; vgl. echter vs. 1003 , of
moeten we daar geen middenrijm aannemen? Evenzoo wordt
vermeden het rijmen van een woord midden in den regel met
het slotwoord van denzelfden regel: daarom is in vs. 936 al
in plaats van el geschreven.
Men lette echter op, dat het woord, hetwelk het middenrijm
bevat, den vollen klemtoon moet hebben. Daarom is in vs. 767
waarschijnlijk geen middenrijm te zien. Als in het midden
wordt toegelaten, behoort ook vs. 1353 hierbij;-rijmasonce
anders niet. Ik denk van wel.
Ware -nar.

7
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De Opvoering. Over de inrichting •van het tooneel in
de Akademie weten we zeer weinig. 1 )
Bijna alles moet opgemaakt worden uit de zeer schaarsche
directe of indirecte aanwijzingen in de stukken, die aldaar gespeeld werden of bestemd waren, om daar gespeeld te worden.
We weten dat er een vast decoratief was en dat bij de opvoering van eene klucht het achterste gedeelte van het tooneel
door schuifgordijnen werd afgesloten. Maar ook waren er beweegbare schermen: in het contract, waarbij Coster in 1622
de Akademie aan het Weeshuis verkocht, wordt gesproken van
„alle de geschilderde omdraeyende doecken op het toneel synde".
(Wagenaar, II, 396.)
Zien we nu , wat in den Warenar omtrent de werkelijke of
door den schrijver gewenschte inrichting van het tooneel wordt
gevonden, dan blijkt in de eerste plaats, dat het geheele stuk
op de straat speelt en wel, met uitzondering van het 1e en
het 2e tooneel van het 4e bedrijf en het 1 e tooneel van het
5e bedrijf de straat bij de woning van Warnar. Herhaaldelijk
gaan personen zijn huis in of uit (vs. 44, 75, 107, 125, 159,
280, 323, 334, 369, 398, 525, 534, 572, 582, 618, 621,
1211, 1408, 1466). Zonder twijfel moet dus het huis van W.
op het tooneel gedacht worden. Bilderdijk zoekt Warnars
woning in de Warmoesstraat dicht bij de Nes, De Vries en
de latere uitgevers in de Nes , allen op grond van vs. 122.
Maar waarschijnlijk woonde Warnar op een gracht (vs. 145,
1070) en dan ligt het meest voor de hand zijne woning te
zoeken op de Grim (thans Grimburgwal). Verder waren Rijckert
en Warnar buren (vs. 233, 249, 278, 301, 313, 340,
386, 1262 en vooral 412). Zelf gaat Rijckert nooit zijn
huis in of uit, maar in vs. 1029 gaat Geertruyd er in, dus
moeten we ons voorstellen , dat het huis van Rijckert ten
minsten gedeeltelijk op het tooneel te zien is. Dat Rijckert
1) Men zie hierover: Wu brands, Het Amsterdamsclr, tooneel , hl. 45 vlgä • ;
Jonekbloet, Geselt. der Ned. Letterkunde, 3e dr., III, 370 vlgg.; Kalff,
Literatuur en Tooneel, 287 vlgg. en vooral Kalff in Oud- Holland, 1895, 1 vlgg•
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als overbuur van Warnar voorgesteld zou worden, blijkt uit
niets. Indien W's huis op de Grim stond, dan kon zelfs
Rijckert geen overbuur van hem zijn, en evenmin Geertrnyd.
Ook is het zeer onwaarschijnlijk, dat Rijckert en Geertrtuyd
één huis bewonen: het gesprek op straat van hen beiden
(vs. 183-242), maar vooral van haar met Ritsert (vs. 939--1029)
zou dan minder ongezocht zijn. Maar het huis van Geertruyd wordt wel op het tooneel gedacht (vs. 1086, 1327).
Toch stond het niet onmiddellijk naast het huis van Warnar,
maar in een andere straat daar in de buurt. Anders had
Reym moeten weten, dat er geen bel aan de deur was (vs. 1326).
In het 3e tooneel van het 4e bedrijf moeten we ons voorstellen,
dat Ritsert met Geertruyd meeloopt. Dat huizen uit verschillende
stadsgedeelten tegelijkertijd op het tooneel te zien waren,
kwam meer voor en behoeft ons ook volstrekt niet te ver
Zeer vaak toch zien we op prenten van dien tijd-wonder.
bij elkander twee gebeurtenissen, die door een aanmerkelijken
afstand van tijd of plaats gescheiden zijn.
Ook werden zeker niet altijd de schermen veranderd, al
speelde de handeling in Bene andere straat. Het eerste tooneel
van het 5e bedrijf b.v. moeten we ons blijkbaar voorstellen ,
als niet op de Grim voorvallende (zie de aant. op vs. 1217) ,
maar toch is het niet waarschijnlijk, dat daarvoor het tooneel
veranderd werd. Alleen voor het le en 2e tooneel van het
4e bedrijf moet het tooneel anders geweest zijn, en daarvoor
werden dan zeker de „draeyende doecken" gebruikt, terwijl
er misschien tegelijkertijd een hekje op het tooneel geplaatst
werd, om het Ellendighe Kerckhof af te sluiten.
Het huis van Geertruyd had een ring als klopper (vs. 1327).
Anders vinden we over de uitwendige inrichting van de huizen niets.
Verdere benoodigdheden voor de opvoering waren, behalve
de pot, ook nog een losse bank (vs. 94), een spinnewiel (vs. 94),
Bene spa, die Warnar waarschijnlijk op het Kerkhof vond
(vs. 872), een zak en een goudgewicht (vs. 913, 914) en een
groote pop als bakerkindje (vs. 1467).
7*
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Een gordijn om het tooneel van de zaal af te scheiden, was
in den Schouwburg van 1638- nog niet, en dus zeker ook wel
niet in de Akademie. Voor het costuunz vinden we zeer weinig
aanwijzingen. Miltheyt is zwierig gekleed (vs. 5); Teeuwes (vs. 616)
en Lecker (vs. 911, 1249) dragen een mantel, Teeuwes bovendien
een lang mes (vs. 584); Geertruyd heeft Bene huik (vs. 1382).
De vrouwenrollen werden in de eerste helft der 17 0 eeuw
nog altijd door mannen gespeeld. Het aantal tooneelspelers
behoefde niet zoo groot te zijn als dat der Personagien, maar
was het zeker meestal wel. In het ex. der uitgave van 1630
van de Kon. Bibl. vind ik daaromtrent de volgende aanwijzing:

^iGe speelt inde Rijp Den xv in Loeaaaant MDCxxxiiij.
NAMEN DER PERSONAGIEN.
WARHA e.
REYIt.
GEERTRUYD.
RUJCKEIRT.
RITSART.

LECKER, JoNGIEN.
CASPER, HOF -MEESTER .

TEEUWIS, DE Kocie.

Kornelis Veghtersz Klomp
Veghter Jausz
Aris Klaas: Brouwer
Pieter Jakobsz pack heyndrick Ilberts
Klaas Jetesz Swaan
Kornelis Sijrnonsz Lodder
Kornelis Jaspers:
Bruyntie dircx Buysero."

Of dit rondreizende tooneelspelers van beroep waren, of
leden eener Rijper rederijkerskamer, blijkt niet. Ik denk het
laatste, vooral om den datara.
De handeling begint in den vroegen morgen (vs. 1339) eni
eindigt voor den avond.
Behalve de alleenspraken en de ter zijde's , die, vooral
wanneer ze den vorm van Bene vraag hebben , eigenlijk tot
het publiek gericht zijn, vinden we nog herhaaldelijk dat
het publiek rechtstreeks wordt aangesproken: vs. 575, 855,
1045-1085. In vele rederijkerskamners en op kermissen behoort dit nog tot de groote aantrekkelijkheden van eerie tooneeluitvoering , maar voor het overige schijnt het na het midden
der 17e eeuw niet meer voor te komen.

AANTEEKEN INGE N.
<1msterdamaner. In de van plaatsnamen afgeleide adjectieven
gebruiken de Friesche dialecten bij voorkeur den uitgang -er
(of -ster) , de Frankische daarentegen -sch. Vgl. b. v. Leeuwarder,
IIartinger, Bnkhuizer met Vlissingsch, Eindhovensch, Vianensch,
waarnaast de andere vormeg niet of bijna niet voorkomen.
De volkstaal in Noord -Holland is nog sterk Friesch gekleurd,
en het Amsterdamsch van de 17e eeuw was het ook , vgl. de

aantt. op vss. 6, 21, 78, 82, 183, 206, 439, 909, 917.
In den in de volkstaal geschreven Warenar zou een vorm
Amsterdamsch onmogelijk geweest zijn, terwijl echter Leyts in
vs. 706 volkomen goed is. Toen de schrijftaal al meer en meer
Frankisch werd, moest wel de meening ontstaan en toegepast
worden, dat de uitgang -sch deftiger was dan -er. Vandaar
b.v. Groningsch Museum naast Groninger hoe/c, enz.
ingheboren: in de stad geborenen", hier alleen gezegd van
degenen, die geen poorterrecht bezitten, dus geen Burgers zijn.
Anders beteekent het „inboorling" zonder meer. Vgl. Mnl.
Wdb., Kil. en Wdb. op Brederoo.
2. „gij , die Amsterdam boven alle andere plaatsen hebt verkozen" , de inlcoometingen , zooal s ze elders genoemd worden,
vgl. Mnl. Wdb. en Uitlegk. Wdb., of intoghetingen, vgl.
Oudemans. De burgers, de ingheboren, en de vreemdelingen,
die er zich gevestigd hadden, vormden te zamen de geheele
bevolking.

3 • In het begin van 1615 was besloten tot het bouwen van de
Westerkerk, waarvan 9 Sept. 1620 de eerste steen gelegd werd.
De appel van den toren dezer kerk heeft den vorm van de
keizerskroon, die Amsterdam boven haar wapen mocht voeren
volgens privilege, door Maximiliaan 11 Febr. 1489 geschonken,
nadat de stad hem eene schuld van , f 60,000 had kwijtgescholden. Dit privilege werd 18 Juli 1497 door Philips den
Schoonen bevestigd.
5. Zit niet verwondert. Aul. Prol. 1 „Ne quis miretur qui sim."
of schoon in twee woorden geschreven, doordien de oor-
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spronkelijke beteekenis „indien al, indien ook" nog gevoeld
werd. Waar dit het geval is, valt de klemtoon op het eerste
woord. Zie verder Ned. Wdb. X, 100. Voor of = „indien"
zie de Aant. bij vs. 138. Miltheydt zegt „verbaas u niet, al
vindt gij dat mijne kleeding wat buitensporig is ," zonder dat
zij dit nog echter erkent. - Of schoon is synoniem met of
f .....
....
al in vs. 553, 977.
wilt, well: „wild weidt (= gaat, niet = waait) , buiten
kostbaar is". Vgl. grof gaen in vs. 380, 1371 en-sporig,
uitweiden. Zie Wdb. op Brederoo.
Door het geheele stuk heen wordt, evenals hier, door eene
dubbele of (vooral in het laatste gedeelte) enkele komma aan gewezen , wanneer er een dubbelrijm is. Die aanwijzing is
weggebleven in vss. 237, 238, 334, 720, 925, 993, 994, 1005,
1026, 1143, 1293, 1294, 1355, 1356, 1375, 1376, 1401 en
1402. In het midden van een sáinengesteld woord is 23 maal
die aanwijzing weggelaten (in vss. 6, 246, 333, 506, 639, 640,
704, 715, 740, 810, 926, 958, 1002, 1058, 1112, 1120,
1144, 1197, 1198, 1289, 1290, 1318, 1322 en 1404) , 24
maal op de gewone wijze gegeven (in vss. 210, 221 , 374,
408, 428, 536, 624,.724, 731, 748, 772, 814, 822, 838,
949, 1006, 1171, 1186, 1206, 1310, 1372, 1400, 1446 en
1475), 7 maal door een koppelteeken (in vss. 882, 902, 914,
930, 1172, 1314, 1460) en eenmaal door koppelteeken en
komma beide (in vs. 977 kabouter, -man).
mee Poortres : „ medeburgeres ", hier eenvoudig als „inwoonster" opgevat, evenals burgher in vs. 1054, zonder bijgedachte
aan eenig recht, zooals in vs. 1. Samenstellingen, die nog
duidelijk als zoodanig gevoeld werden, schreef men dikwijls
aan twee woorden of met een koppelteeken, in den Warenar
b.v. doodt Fyandin 12, Fluys-heer 16, op dat 17, deer nee
20, hut's- Godt 68, Pas tey-bacicers haeck 123, doof-pot 140,
schoon-praet 229, Schoon-veer 237, Princen -Hof 245, buur-man
278, vol macht 336, hfl jcics poet 350 enz. enz.
rnyt nschottelde : „ die groote schotels heeft , rojaal opschept ".
..

liet woord is hier dus geiioinen in cene gunstige beteekenis,

die het oorspronkelijk niet had. Zooals het hier voorkomt, is
het een adjectief in den vorm van een deelwoord, afgeleid van
den naam der zaak , die men bezit , evenals goedgeluimd, gr jsgevlekt, scherpgetand enz. Dat ge- daarbij wegblijft, is in
West-Friesland nog zeer gewoon, b.v. een wit dopte of rooddopte
haan. Op deze wijze is het woord ruymschottelt ontstaan,
onder den invloed van een niet meer begrepen ruymnschottel of
reryymnschotel. Hierin was het eerste lid een werkwoordelijke
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stam en het tweede de naam van het object, zooals in brekespel, stokebrand enz. Het beteekende dus Jemand die de
schotels ruimt, leegmaakt, een doorbrenger ". Zoo vinden we
b.v. in Veelderhande Geneuchliche dichten, Tafel- spelen ende
Refereynen (Antw. 1600, maar de meeste stukken zijn veel
ouder, vgl. Tijdschrift VIII, 236) , bl. 66 onder „Aernouts
broeders" genoemd: Holkake, .Ruymschotel, Spaert niet, Spil
penningh enz. En ook later komt het nog voor in de beteekenis van verkwister of verkwistend, zie de aanhalingen in De

Vries' Warenar, bl. 84.
7. eilt: „gierigaard ", zoo ook vs. 1082, vgl. Tijdschrift VIII,

297. Of echter alleen de aldaar aangehaalde verklaring, die
Grimm geeft der beteekenisovergang van Hgd. filz, in aanmerking moet genomen worden bij ons vilt, betwijfel ik. Men
vergelijke de aant. bij vs. 80 en denke aan smeerlap.
10.
koom : „ kom ". Zoo ook vss. 89, 280, 391, 402.
styghen: „op het tooneel komen ". De wijze van spelen,
waarbij de acteur zich gedraagt, alsof er geen publiek was ,
dat naar hem kijkt, is van la -teren tijd. Bijna de geheele
Voor -reden trouwens is Bene directe aanspraak van het publiek.
11.
dit Huys, nl. het huis van Warnar, waar ze voor staat.
Aul. Prol. 2: „ex hac familia , linde exeuntem me aspexistis
hanc domum etc."
13. sit te broen: „blijft er onophoudelijk op zitten, en is er haast
niet af te krijgen, evenmin als Bene broedende kip van de eieren ".
Op dezelfde wijze zeggen we nog op (over) iets zitten te broeden
of broeien = „ onophoudelijk 'daarover peinzen." Misschien is
hierbij cene woordspeling met bezeten in den vorigen regel.
Zoo bezitten ook wij .eene dame, als we den poot van onzen
stoel op hare japon zetten. Voor sit vgl. Taal en Letteren, II, 347.
15.
„terwijl hij wel met groote heeren kon gaan feestvieren."
Deer = „ terwijl" ook 176, 1129. De adel geldt hier nog als
de rijkdom bij uitnernendheid , later zouden dat de burgemeesters zijn, zooals nog heden ten dage de kleine burger
bluft: „als ik uit ben, dan kan ik tegen den burgemeester
teren ". De slaven daarentegen zijn bier en in vs. 103 het
toonbeeld van de grootste armoede.
16.
eerst: „het eerst" , hij was de eerste, die het hier begroef.
17. inden. De enclitische woorden (d. i. woorden zonder eigen
klemtoon , maar die in de uitspraak nauw met het voorafgaande
woord verbonden worden) werden meestal ook in het schrift
aan het voorafgaande woord vastgehecht; soms ook wordt met
een af kappingsteeken de engere verbinding aangewezen, b.v.:
inden 17, inde 140, metier 141, gjaer 241, seise 34, Salmen 41,
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datmen 59, Gelijcknien 60, hadmense 71, overvaljeme, seyje
75, slaejeme 79, Fraechje 80, Spoeytme 85, koonnjeme 89,
yaetse 92, wilse 99, isse 101, Syts 61, ist 64, datjet 127,
kreeyht 154, isser 72, 129, latter 136, o jer 138, menehter 150,
watten 124, sulcken 174, 201, mennighen 204, souwejer 458,
stater 695 , leestmer 729, spandenier 787 , gateen 1025,
schayer 1075, alrernan 1167, die'er 22, 237 , s'er 35,
waermen'er 86, hy'er 121, Let'er 213, enz. enz.
Ook het voorafgaande toonlooze woord werd met het volgende
verbonden: b.v.: 'twerck 181, 'tspoedickst 181, 'tminste 121,
'tlagh 243, enz.
Voor het omgekeerde, het in tweeën schrijven van samen gestelde woorden, zie de aant. op vs. 6.
18. guam op de lippen, nl. om hero den adem weg te nemen.
lilt: „uit ". De 2w+> is hier = uu , zooals ze tot het laatst
19.
der vorige eeuw ook dubbelde u heette. Ook 429, 1485.
noyt: „in het geheel niet, volstrekt niet. Zoo ook 406.
Wanneer, zooals hier, het lidwoord weggelaten wordt, krijgt
het de beteekenis van „in het geheel geen ". Het Latijn heeft
geheel hetzelfde , Prol. 9. 10 :
Is quoniam moritur, (ita avido ingenio fuit)
Nunquam indicare id filio voluit suo.

Vgl. altdi in vs. 61 en nimmermeer in vs. 723.
Teghen, in de 170 eeuw nog dikwijls zonder het bijdenkbeeld van iets vijandigs.
sloech kern de moort: „stierf hij ", evenals in vs. 24, 343,
zonder eenig bijdenkbeeld van gewelddadigheid. ]Jfoort is eenvoudig: „dood" (zie vs. 24). Men vindt ook kern stack de
moort en zelfs met den persoon als onderwerp: „'k Wou dat
gij staeckt de moordt" (C. de Bie, Jan Goedthals 2' dr., bl. 9)
en nog hoort men de verwensching: „je weg de moord stikken",
welke uitdrukking elliptisch gebruikt wordt in vs. 1129.
21.
kern: 't latere algemeene „zich ", van welk woord in WestFriesland het gebruik nog altijd tot de school beperkt is. In
den Warenar staat dan ook geregeld kern, haer, er en slechts
éenmaal sich, nl. vs. 24. Als versterking vinden we behalve
self ook selfs (456 aant.) selver (140 aant.) en eyyhen (893 cant.).
om wel op te smeeren: „om in overvloed van te leven , om
22.
van te smullen," eig. „vet eten." Vgl. Oudemans en Kil.
kost en kleeren, allitereerende uitdrukking. Van de alliteratie
23.
wordt in den Warenar, waar geen enkel element der verskunst
ongebruikt gelaten wordt, natuurlijk herhaaldelijk gebruik gemaakt , b.v. vss. 5, 7, 16, 43, 48, 55, 70 , enz. enz. Op-

20.
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merking verdient hierbij , dat ook Plautus gaarne alliteraties
gebruikt. Vgl. Aulularia ed. Francken XX.
den selven : „ denzelfden." Eene onderscheiding, als nu in de
25.
schrijftaal , van dezelve en dezelfde komt in de 17e eeuw nog
niet voor. De eerie schrijver geeft de voorkeur aan dezen, de
andere aan dien vorm; de Statenbijbel b.v. gebruikt bijna uit sluitend de vormen zonder d, die ook over het algemeen veel
vaker voorkomen dan die met d.
Over den selven boech: „in dezelfde richting; zoodanig, dat
het vaartuig op denzelfden boeg steunt." Voor over = „op",
gl. over ééne kam scheren, overeind, over jou voeten (vs. 1359).
Boeg beteekent eig. „schouder" en heeft, wat zijne afleiding
betreft , niets te maken niet buigen. Zie hierover Wdb. der

Ned. Taal III, 68.
In vs. 25-69 wordt steeds (behalve in vs. 57) met Bene
dubbele komma het middenrijm aangewezen. In vs. 1-24,
d. i. op de eerste bladz. van de oorspronkelijke uitgaaf,,
wordt deze aanwijzing alleen gevonden in vs. 7, waar een
dubbelrijm als middenrijm voorkomt. Buiten de Voor-reden
wordt het middenrijm alleen aangewezen in vs. 765 en in 1075,
waar het tevens dubbelrijm is.
dees zijn zoon, „de zoon van dezen." Het bezittelijk voor
plaats van een uitgang in den tweeden naamval,-namwordi
wanneer deze voor het bepaalde substantief staat, vinden we
in den Warenar ook nog vss. 916 , 919, 1280.
26.
„Hoewel hij er nu volstrekt niet toe gedwongen zou zijn."
Nood had naast de passieve beteekenis „gebrek , ellende, gevaar",
ook de actieve „dwang, kwelling." Kil.: necessitas, labor,
opus, negotium, oceupatio, dificultas. Men zei dus zoowel
„ik heb nood daarvan" als „het doet mij nood," „ik ben het
noodig" als „het is mij noodig," uit welke laatste uitdrukking
„ik heb het noodig" voortkwam. Het is hier dus grammatisch
onderwerp.
stede: „onderstel," waar de haardplaat op rust. De steepen
27.
waren dus losgeraakt en werden opnieuw weer neergelegd,
opgemetseld. Eene verplaatsing van den haard, waarmede het
bouwen van een nieuwen schoorsteen gepaard moest gaan, zou
natuurlijk voor Warnar te kostbaar geweest zijn. Vgl. bedstede.
28. Achter gevonden staat in A verkeerdelijk het teeken van
middenrijm ; in B is het in Bene komma veranderd.
met het gout deer in vergaert : „ met het daarin vergaarde
goud." Het attributieve adjectief staat nog herhaaldelijk achter
het substantief, vooral om het rij mu, b.v. vss. 33, 727, 739, 821.
29.Woordspeling: barnar, TYaerner; Narrenar (vgl. de Amster-
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damsche uitspraak borretje voor bordje) , Warenar; Ware nar;
nar weer. Vgl. vs. 1039 en Leeuwend. 956.
Bijna alle personen dragen sprekende namen: Ware-nar,
Ritsert , R jckert , Geertruyd, Klaertje, Lecher, Claes Klick ,
Lobberich, Lijs Labbekacx, Wijb'rich Weetwel, Reyrn'rich
Kaeckels, Niesje Neuswijs, Snapal, Granmerchand, Snoreker,
Groote Broach, Trijn Ilanecams, Weyntje 1Fispeltuers , Robert.
Niet aldus: Reym, Casper, Teeuwes, Trijn-nift, Grietje Goossens , Truytj e Nicht, Harmen, Goris, Jan, Krijn, Heymetj en ,
Dibberich, Jeurjaen, Wybrant, Jannetje, Joosten, Meyns, behalve
de drie eersten, allen personen, die maar even genoemd worden.
31. Deze regel is blijkbaar eene vertaling van Argurnentum I.
8, 9: „atgne aulae timens, Domo sublatam variis abstrudit
locis." Maar dan heeft de vertaler het Latijn niet nauwkeurig
weergegeven. Dat zegt nl.: „na haar uit het huis gehaald te
hebben, verbergt hij ze op verschillende plaatsen."
verscheyde. Evenals in dit ontbreekt in een aantal andere
woorden in den Warenar de slot-n. Daarvoor zijn verschillende
oorzaken :
1°. Reeds in de middeleeuwen begint de slot-n achter een
toonloozen klinker te verdwijnen; dit verschijnsel is steeds
verder gegaan en voor de spreektaal in Holland in het begin
der 17 eeuw mogen we waarschijnlijk den volgenden toestand
aannemen: de n is alleen gebleven voor eene rust, hetzij in den
zin of aan het einde van den versregel , en soms ook voor een
volgend woord, dat met een klinker begint; in de schrijftaal
echter werd ze geplaatst in alle woorden en vormen, waar men
ze soms hoorde , of naar analogie van andere woorden meende,
dat ze behoorde te staan. De afbeelding van de spreektaal
vinden we dus in : Nebbe 169, schulde 237 , sitte 416 , wat
zegde de ]t[edecij'ns 471, hoopte 674, versette 764, Grave0

straetje 827 , sy trapanneerde jou , s1 annatoiniseerde jou 835,
de Berde 905, gouwe 1110, ten hoochste 1156, kammelotte 1171,
kluwes 1177 , sulvre 1322, varewe 1428;
2°. Behalve voor persoonsnamen en personificatiën was de
geslachtsonderscheiding zoogoed als verdwenen, maar is in de
schrijftaal door de taalzuiveraars naar het voorbeeld der Latijnsche
grammatica hersteld of opnieuw ingevoerd. Soms werd dan een
oorspronkelijk mannelijk woord vrouwelijk genomen, b.v. in die
sack in vs. 913 naast se in 914, en pot, zie de Aant. op vs. 51;
3°. De naamvalsonderscheiding was evenzoo uitgesleten en
is evenzoo naar het voorbeeld der Latijnsche grammatica weer
ingevoerd. In de spreektaal werd geen onderscheid sneer tusschen len , 3en en 4en naamval gemaakt. Zoo vinden we dan
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in den W arenar: tot zijn rechte neem 30, dese schadt 31,
uyt de kop 90, de sno f 102, inde neus 102, de vloer 104,
een wonderlijcke worm inde kop 113, met de, kop inde doofpot 140, in de neus 154, de gevel 157, al de nacht 195,
inde wint 208, nee de Barbier 211, de Veer 241, mit een
Icoele moet 339, de geck 341, van de ghevonden schat 367 ,
tot de kramer 378, op de kerf-stock 379, de vloer 381,
wie(?) 385, wt de schotel, uyt de roemer 429, ende tij t 439,
de Bruyts Veer 444, over de schoorstien 450, de pijp van
du- blaesbalc 454, de houdt 468, de fijdt 493, wie 507, uyt
de weech (datief) 525, de Bruyts win 534, over de drumpel 537,
de milde 553, van ien ouwe man 576, mit de stock 577, de
Vleyshouwers (datief) 565, de maeltijt 607, de binnen -haert 609,
mit de kneppel, de kop 612, de drumpel 613, van min gheblutste kop 634, an dese Rijckert 645, met onse heen 654,
inde vloer 658, van de noot 663, de, Veer 669, vande nijdt 673,
op de vloer 697, om de rant 703, vande ringh 709, een hiele
Reel 722, vende Wijn 792, inde 11laneschijn 816, inde
winckel 822, die weck 838, ongse Ritsert 843 , mit de
neus 845, op de moer, de kop 885 , de Pot ..... hem, 923 ,
de kop 924, de lijdt 964, van die t,dt, 981, ande kost 1007,
uyt de weegh (dat.) 1044, de dief 1051, op dese tocht 1055,
de schelm 1056, de gilt 1081, een moye schijn 1102, onder
de steygher 1145, nae de bekende weck 1146, ande l jdt 1157,
voor de dief 1164, by de kop 1165, onyse Lecher 1222,
vande Wisselaer 1240, van de eerst tot de lest 1251 , ongse
Warnarbuúr 1262, ien rjcke Veer 1304, de tijt 1361, de
weck 1408, inde mont 1411, in ien korte tijdt 1437 , van
dese guyt 1445, mit jou jonge Beun 1466.
Dat men uit vormen , als de hier opgegevene niet mag besluiten tot het vrouwelijk geslacht van een woord, is duidelijk.
Slechts de vormen van het persoonlijk of bezittelijk voornaam
kunnen in de 17e eeuw, evengoed als thans, voor de-word
bepaling van het geslacht gelden.
De bijstelling werd altijd in den nominatiefvorm geschreven,
b.v. de quacsalver 337, onse Buerman 412, de Schout 488,
die ouwe molijck 1225.
Omgekeerd komen accusatiefvorrnen in den nom. voor, vooral
bij persoonsnamen: den nicker 88, onse lieven Heer 132,
o lieven Beer 365, den cene, den aer 400, den Bruygoom 442,
cenen lecker 511, den Hofmeester 601, den reel 752, den
ouwen 881 , den armen 1065, den Heer 1191 , den ien 1421.
De erkenning van het feit , dat hier cene afslijting van vormen was en het onbewuste streven naar grammaticale juistheid
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veroorzaakten daarentegen eene bijvoeging der a, waar ze niet
behoorde , b.v.: Romea 132, Spangen 133 , Wat men praten
hJ begheerden 472, rockten 486, al kosten 't 487, dienden
667, in beteren eendracht 672, haven 862.
heeft, begraven yehadt. Een voorbeeld van het, onder in32.
vloed der Latijnsche grammatica uit de schrijftaal verbannen,
naaar in de spreektaal nog zeer gebruikelijke perfectum remo tins of verwijderd voleindigden tijd (Bild.).
33.
#lat, „blinkend" maar tegelijk „glijdend ", omdat ze gemak kelijk door de vingers glijden. Zie Aant. vs. 28.
ciaren: „schoonmaken ", hier „schoonhouden, niet laten
34.
roesten", ook „in orde brengen, klaar sunken, er weg mee weten ",
een woordspeling met den naam Claertje; vgl. vs. 120, 1017.
nae dat. In de 17e eeuw werden nae en naes nog niet zoo
35.
geregeld onderscheiden als nu. Vgl. Van Helten, Vondel's
Taal § 240.
36. De haakjes zijn hier eene poging om de constructie van den
zin duidelijk te maken. Constr.: Deze is zwanger en weet niet
te vermoeden, bij wien ze zwanger is.
doen, eig. „handelwijze, handeling," maar voor den lateren
37.
beschouwer is het een „toestand of gebeurtenis ". Vgl. vs. 255.
doch, suit ghyt bevynen: „toch zult gij bevinden, dat het
zoo is", — doch: „toch". Doch is de oorspronkelijke, in het
Mol. evenals in het tegenwoordigé Friesch nog uitsluitend
voorkomende vorm, waaruit later toch ontstaan is, gelijk toen
uit doen. Toen later de beide vormen naast elkaar voor
werd de eene in ondergeschikte, de andere in neven -kwamen,
zinnen gebruikt. Vgl. het Glossarium.
-geschikt
Voor bevynen vgl. de aant. op vs. 168.
Let op de woordschikking. Het zou even goed kunnen
38.
luiden: „Hoe oock leughenachtich enz." Wij kunnen niet
anders dan oock achter het plaatsen.
de zyne. Het zelfst. gebezigde adj. werd in de 17 0 eeuw
39.
nog lang niet geregeld als een subst. verbogen. Zeer vaak
vindt men nog de oorspronkelijke adjectivische verbuiging.
Vgl. Van Helten, Vondel's Taal § 105, 106. Zoo ook in den
Warenar b.v. vs. 8 den behoeft iyhen (acc. s.) , 184 ten besten
(dat. s.) , 404 met ,jou beyden (dat. pl.) , maar daarnaast ook
vs. 1105 de mynen (acc. pl.). Vgl. ook de aant. op vs. 247.
vermoghen: „aanzienlijk, welgesteld", eig. „machtig". Vgl.
Uitlegk. Wdb. en O udemans. Aul. Prol. 28: „de sumrno loco."
41. 't Weich comende te schien: „wanneer dit komt te ge schieden". Dergelijke absolute naamvallen, waarvan het gebruik waarschijnlijk wel uit het Latijn is overgenomen, komen
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nog tallooze malen voor, maar worden tegenwoordig meest als
fouten beschouwd. Zie hierover vooral Tijdschrift voor Nederl.
42.
43.

44.
45.

49.

Taal en I,etterk. II, 188 vlgg.
des giericheyts : eene in de 17e eeuw vaak voorkomende vr.
genitief. Zie ook vs. 541. Vgl. Vondel's Taal § 65 vlgg.
besteck: „grens" , eig.: „afbakening met stekken, stokjes ".
Miltheyt is in de deur gaan staan en spreekt vs. 44-47 tot
Giericheyt, die nog binnen is, maar met vs. 48 naar buiten komt.
begeertyckheyt: „gierigheid ". Het verschil tusschen gieriy
en beyeerig is van lateren tijd; zoo is nog eergierig
„begeerig
naar eer" , enz. Vgl. Ned. Wdb. op gieriq.
schey en dy rijmen niet. In West-Friesland hoort men ook
nu nog zeer duidelijk het onderscheid tusschen ei en ij, en in
Bilderdijk's tijd schijnen ze ook in Amsterdam nog niet gelijk

geweest te zijn.
Hoewel alle uitgaven aan het einde van dezen regel een
komma hebben, moet toch zonder twijfel een punt gelezen
worden, omdat de volgende regel niet meer tot het geld, maar
tot Miltheyt gezegd wordt, die met geweld Giericheyt uit het
huis haalt.
51,
haer ,, nl. de pot. Vgl. voor het vr. geslacht van dit woord
vs. 105, 837, 935, 1119, 1129 enz.; alleen vs. 568 en 923
is het mannel.
53.
„1k val bijna flauw, verlies haast het bewustzijn, door de
kwelling en mishandeling, die ik hier lijd." Vgl. vs. 1077.
fins: „weldra , bijna` , hetzelfde woord als lucks in vs. 75,
waar het „spoedig ", „vlug" beteekent evenals flus in vs. 538.
In vs. 126 beteekent het „zoo even, kort geleden "; in vs. 363
„straks , zoo aanstonds ": Ook straks , pas, thans enz , kunnen
een korten afstand van tijd, zoowel in het verledene als in
de toekomst uitdrukken, vgl. vs. 1136, 393, 84, 354 enz.
Ook in temet of altemet, temee, da(ar)mee en schier is de
beteekenis „weldra" in die van „bijna" overgegaan (b.v. vs.
78, 993, 286, 1353), en deze gaat weer over in die van
„nauwelijks" , b.v. pas in vs. 1257. Bovendien beteekent altemet nog: „nu en dan, dikwijls", b.v. vs. 671, 1446. Vgl.
Ned. Wdb. op aanstonds en altemet, bij welk laatste woord
de beteekenis „bijna" echter niet is opgenomen. In WestFriesland is ze nog zeer gewoon, b.v. in het rijmpje:

50.

Temet is nog niet half,
Een koe is nog geen kalf.
waarmee iemand ontnuchterd wordt, die pocht, dat hij temet

of bekans iets verricht heeft.
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may're icoochen yehouwen: „gierig huisgehouden". „Misschien dacht de dichter hier aan de in zijnen tijd bekende
teekeningen of prenten van de vette en de magere keuken."
Zie Navorseher XV, bi. 267.
den Onwen: ,,den baas", in vriendschappelijken zin Nog
55.
steeds in gebruik voor het hoofd van een hoogere of lagere
school, den kommandant van een oorlogsschip cuz. Het lidwoord is dan altijd, ook in den nominatief, den. Zoo ook
vs. 881. Vgl. mijn ouwe = „ vader" en mijn oudje = „ moeder".
Ic/I weicht my des, nl. voor het toestaan. Laet in den
56.
vorigen regel heeft dan ook nog de voile beteekenis van ,,toe
staan". Over het gebruik van den genitief hij werkwoorden
en adjectieven, die thans met een accusatief of een voorzetsel
verbonden worden, zie Vondels Taal 259, en vgl. vs. 61.
hem het, tegenwoordig altijd en ook in de 17e eeuw ge57.
woonlijk het hem, zonder dat we hier echter met Bilderdijk
een font behoeven te zien. Nog sterker wijkt van de tegenwoordige volgorde af souwejer in vs. 458 = souw er je, beioofjese me te nemen in vs. 353 = beloof je me se te nemen.
54.

Vgl. Gloss.
sies: ,,slechts". Door uitstooting der t werd slechts eerst
siechs, zooals we vinden vs. 206 en 1045; met daarop
volgende uitstooting der eh sles, vs. 57 en 121. Door cene
dergelijke uitstooting ontstond fles, b.v. vs. 53, 126, 538 uit
¡'inc/ls, b.v. vs. 75, 85, 91. Naast slechts bestond ook het
bijwoord slecht, waaruit door afwerping der t sleek in vs.

1308, 1347.

veere: ,,verre". Zoo ook 327, 474, 518, 1009, 1041, 1116.
57. In A ontbreekt hier de aanwijzing van het middenrijm.
Om cene zelfde reden als in vs. 50 moet hier de in alle
uitgaven voorkomende komma in een punt veranderd worden.
61. Vs. 61-64 zijn weer tot Miltheyt gericht, waarna Giericheyt
heengaat.
Syts altijdt vroet: ,,wees hier in allen gevalle van overtuigd". Voor altijdt = „in allen gevalle" vgl. Ned. Wdb. II,
304, immer 873 en noyt in vs. 19.
62.
mijn: mij". Zoo ook vss. 112, 303, cuz. ook men 132,
587, dz. Door het naast elkaar voorkomen der vormen van
het bezitt. yaw, mijn, men, me (358, 884, 1247) en me, mij
van het pers., werd het verschil tusschen die beide langzamerhand niet meer gevoeld en werden ze door elkaar gebruikt,
nog te eerder, doordien ook u en jou zoowel persoonlijk als
bezittelijk (bv. 45, 47, 52 cuz.; 191, 301, pass.) voornaamwoord waren. Andere verklaringen geven Prof. Cosijo in
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Taal- en Letterbode II, 153 en Prof. Van Helten, Vondel's
Taal § 116.
van synent. Als plaatsbepaling kon iemands huis, met weg64.
biting van het substantief, op drie manieren aangeduid worden:
10. door den genitief zonder meer, b.v. nee Warnars toe 1296,
tot Heermans 847, tot Warnars 1413, tot jou bestemoers 1173,
tot zijn Trän-Niften 459, tot Peteweynen 847, misschien ook
by Warnars 1330;
2° door het bezitt. voornaamw. in den datief,, met achteraangevoegde t, b.v. van synent 64, t' mynen't 560, tot mynent 795 ;
3°. door den accusatief van den persoonsnaam, b.v. tot de
kramer 378, tot de Bruyd 417, tot jou 600, tot de kuyper 144
tot de weert 847.
65.
Pottery: „spel van de Pot", vertaling van Aulularia.
soo ghy 't meucht veelen. In deze beteekenis immers kwam
liet woord niet voor, wel in die van „schelmerij ". Men lette
er voorts op, dat veelen nooit zonder kunnen of mogen gebruikt wordt.
Roomsche: in de 17e eeuw het gewone woord voor „Ro67.
meinsche" , zooals nog steeds in Roomsch koning, het heilige
9

68.

69.
71.

72.

74.

Roorasche rijk.
huys-Godt : Lar familiaris". De Lares waren bepaalde huis„

goden, die de bewoners van het huis bescbermden, terwijl de
Penaten familiegoden waren.
sulck Boet nl. huisgoden, eene eenigszins verachtelijke uitdrukking, die we hier niet zouden verwachten.
Zie over deze vier laatste regels de Inleiding.
al: „als"; evenzoo in vs. 330, 470, 487, enz. Vgl. Mnl.
Wdb. I, 328 en Ned. Wdb. II, 88. In Groningen en Drente
is al nog de gewone vorm.
oock: „toch, immers". Deze beteekenis wordt niet afzonderlijk vermeld in het Ned. Wdb.; vgl. echter aldaar XI, 8,
§ 6. Hiermede hangt nauw samen de beteekenis „toch" in
vs. 365, 754, 1409, waarover vgl. Ned. Wdb. XI, 9, § 8. —
Geen der vroegere uitgevers van den Warenar teekent hierbij
iets aan. Zij schijnen dus den zin opgevat te hebben als:
„wat isser dat oock t' Amsterdam niet en beurt ?", maar mijns
inziens ten onrechte.
hoofdelose praetjens : „ praatjes, zonder bepaalde personen
te bedoelen" , dus „typen", zooals we nu zeggen, of „printen,
characters", zooals Huygens het noemde. Tevens is het Bene
woordspeling met den naam van een der dichters: „praatjes, die
niet van Hooft zijn". Waarschijnlijk was dit Bene aardigheid,
alleen voor de intieme vrienden bestemd , voor wie hij van
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75.

76.

78.

79.

80.

zijn deelgenootschap aan de vertaling geen geheim maakte,
maar die voor het groote publiek verborgen moest blijven.
Dit is dan echter slechts ten deele gelukt, want reeds in de
uitgave van 1638 staat Hoo fdeloose met een hoofdletter, blij kbaar als bewijs, dat de uitgever de bedoeling begrepen had.
In onze eeuw is de woordspeling het eerst aangeduid door
Bakhuizen van den Brink in de Gids 1843, I, 570 en later
nader aangewezen door Dr. Eymael in het Tijdschr. v. Ned.
T. en Letterk. VIII, 298.
De eerste woorden worden door Warnar nog in huis uitgeschreeuwd, terwijl hij Reyin met slagen naar buiten jaagt,
die dan ook kermende de deur uitvliegt.
her nyt: „er uit". Van de oorspronkelijke correlatieveil
hi (= hier) , her of hier (= hierheen) en heen (hiervandaan)
zijn de beteekenissen door elkaar geloopen, terwijl het eerste
geheel in onbruik geraakte, en her door de onzekere uitspraak
der h een wisselvorm werd van er, een verzwakten vorm van
daar. Of nu her uyt, een van ouds overgeleverde vorm is, of
met voorgevoegde Is uit er nyt ontstaan, is niet uit te eiaken.
Vgl. ook her nyt 44, her achter 1042, hier nyt 524 en er
after her 571, waar wij nu er achter heen zeggen; in Gro ningen hoort men in uitdrukkingen als deze laatste nog altijd heer.
mit: „met". Evenzoo bin, bint =
— „ ben, bent". Vgl. Gloss.
Aul. I. 1. 2: Circumspectatrix cum oculis emissitiis.
„Ik zal je het backes zoo mncrruw meucken (vs. 596), dat
de vliegen op het rauwe vleesch komen azen en het backes dus
altemet (d. i. bijna) dienst kan doen, oni vliegen te vangen."
Misschien ook dacht men daarbij eenvoudig aan een stuk
vleesch, waarop de slager de vliegen doodslaat. Oorspronkelijk
beteekent het wel eenvoudig „slagen krijgen" en is het eerste
woord niet de naam van het dier, maar een met vlaag, vlegge
verwant woord met de beteekenis „slag". Vgl. Franck op
vlaag , en het Westvlaamsche vlei , d. i. vlegel , benevens dit
woord zelf, waarvan de Latijnsche afkomst nog niet boven
allen twijfel verheven is. Vlieg moet dan een Friesche vorm
geweest zijn. De uitdrukking is in onze oude kluchten zeer
gewoon, vgl. Ouderrans op Breederoo en op Hooft.
mongt. De ng in dit en andere woorden wijst waarschijnlijk
dezelfde eigenaardige uitspraak aan der n na eene doffe vocaal
voor een dentaal, waardoor de Amsterdammers zich nog onderscheiden. Zoo ook longt, mongt, wankt, hangden, tandt, ghevongden , ongder,, voor handen, tand, gevonden enz. Vgl. Gloss.
totebel, samenstelling uit tote (hetzelfde woord als teut, toet.
tuit) = „ zuipster" en bel, dat we ook hebben in kladdebet,
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morsebel, lellebel, en dat in beteekenis gelijkstaat met tod,
let, slet, flarde, vel, die ook alle als scheldnaam voor
eene vrouw voorkomen. Of de naam van het bekende vischnet hiermede samenhangt, is nog onzeker.
zier: „zeer ". De ie naast ee, uit Germaansch ai ontstaan,
is reeds in de Middeleeuwen eene eigenaardigheid van het
Hollandsche dialect (vgl. Van Helten, Middeln. Spraakk., S 78,
b. c.) en hoogstwaarschijnlijk van Friesche afkomst (vgl. Tijd
hoort men nog beide klanken-schr.VI,9)nWetFislad
naast elkaar, ofschoon onder den invloed van het onderwijs
het gebruik der ie sterk vermindert. Vgl. Gloss.
83. „Moet (of: zal) ik jou soms de reden opgeven van hetgeen
ik doe?" De tusschenzin denck ick = „ zooals ik denk, naar
mij dunkt" past niet in den vragenden zin, maar wel in den
daarmee gelijkstaanden uitroep: „ik zal jou, naar mij dunkt
(zeker) , de reden moeten opgeven !" Aul. I. 1. 6 : Tibi ego
vod,

86.

rationem reddam ?
Vgl. de Aant. op vs. 641.

snuck ghehanghen : „ indien hij zalig, in de hope des eeuwigen
levens was gestorven, al was het dan ook geen natuurlijken
dood geweest , maar op het schavot ". Vgl. 206.
87.
sacken : „zulk een ". De weglating der l in dit woord is
nog in de volkstaal zeer gewoon. Evenzoo vindt men in het
Westvlaamsch zak = „zulk" en wek of wak — „welk", (zie
De Bo op L) en in het Westfriesch' en het Stadfriesch zak en
ook hoek = „ hoelk, hoelijk", d. i. „hoedanig ". Vgl. ook as

103 enz.
88.

„Als je zelf niets zegt, dan moet de duivel je bek in beweg ing brengen, want ik hoor toch iets." Vgl.: „Soo speult
de droes initje backes," 1384. Een zeer gewone aardigheid in
onze kluchten.

89.

't Ierst : „ den eersten keer ". Vgl. ons: „dat was het laatst,
dat ik hem gezien heb ". Zie ook vs. 1057.
90. avager, met den klemtoon op de eerste lettergreep, ook wel
aveger en aviger geschreven (de tweede lettergreep was dus
vrij wel toonloos) , thans avegaar, met den klemtoon op de
laatste lettergreep. Het is een groote boor met een tweehands kruk, om een naaf mee te boren. De oorspronkelijke
vormn is dan ook navegaar. Een naaf is een gat (vgl. het
verkleinwoord navel) en vooral een geboord gat, vandaar uit
de naven gaan = „uit de voegen gaan''. Tegenwoordig ken
ik het alleen als gat in de deut van ein wiel, waar de bus
voor de as in geplaatst wordt. Volgens de woordenboeken en
bij sommige schrijvers komt het ook voor in de beteekenis van
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deut, maar ik betwijfel of dit juist is; Kil. b.v. stelt zelfs
nave en velghe gelijk. Het blijft echter mogelijk, dat het
woord metonymisch van het eene begrip op het andere overging. Het tweede lid is geer = „ piek" of in het algemeen
„scherp ijzer ". Vgl. Ned. Wdb. op aalgeer en avegaar, De

Vries' Warenar, bl. 91 en Franck.
buyck : „ romp". Als men iemand een zwaard tusschen hals
en buik legde, sloeg men hem het hoofd af; „een tang tusschen
hals en buik leggen" is dus cene uitdrukking, die in de klucht
volkomen past, vooral in den mond van iemand als Warnar.
92. Aul. I. 1. 10: Testudineum istum tibi ego grandibo diadem.
huyck : „ een kap niet daarvan af hangenden korteren of langeren mantel". Gewoonlijk treedt het begrip mantel het meest
op den voorgrond en wordt er zelfs een lange mantel onder
verstaan, maar soms ook meer het begrip kap, b.v. 1336:
„lek set mijn huyck op".
94.
deer, d. i. op de bank, die tegen den muur van het huis
stond, geen gewone stoepbank. Reym werd zeker wel ge
beide vensters, om in het geheel niet naar-platsuchend

91.

binnen te kunnen kijken. Daarom mocht ze ook niet naar
rechts of links schuiven.
De ernst, waarmede W. dezen zonderlingen eisch doet, zal
zijne uitwerking op de lachspieren der hoorders wel niet gemist hebben.
97-107. Spreekt W. in zich zelf en gaat daarna in huis.
maisjens : „ dienstmeisjes" , evenals in vs. 238. Maar het
97.
kan ook „minnaressen" beteekenen , en vormt dus hier een
dubbelzinnige aardigheid.
99.
haar best: „zoo goed zij kan." Vgl. 364. Tegenwoordig
gevoelen we het b.v. in „zijn best doen" als een zelfst. gebruikt adjectief.
100.
uyt den nest nemen : „ eene poets bakken ", eig. „uit het
bed nemen" , dus zooveel als „in de luren leggen, de broek
opbinden." Aul. I. 1. 23: metuo .... Ne mihi ex insidiis
verba imprudenti duit.
101.
bees: „boos." Eene en , waar nu de schrijftaal cene zachte
o heeft, vinden we in den Warenar, evenals nog thans in de
spreektaal, herhaaldelijk, b.v.: deur, Beun, meughen. Vgl. Gloss.
102.
„krijgt zij er de lucht van." Vgl. 300 en 159. Lucht is
ook = „reuk" , vgl. iemand niet kunnen luch. ten of zien.
103. as: „dan" , zooals nog in de spreektaal. Vgl. voor de uit

104.

-stoingderAa.pvs87
De vloer was blijkbaar van blauwbakken, estrikken of cene
dergelijke steensoort , los in het zand gelegd. Was hij van
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hout of lagen de steenen in kalk, dan kon hij niet zoo ieder
oogenblik opgegraven worden. *)
105.
o fse : nl. de pot; vgl. de Aant. op vs. 51.
e stelt : „ gesteld." In het verleden deelwoord vinden we
in den Warenar naast een zeldzamer ge- gewoonlijk e- als
voorvoegsel. Behalve e.socht in vs. 843, espilt in vs. 1068 en
ejout in vs. 1255 wordt dit e steeds los van het woord geschreven. Van samengestelde werkwoorden wordt het deelwoord
aaneengeschreven b.v. oinmekomen 117, of soms in tweeën
b.v. inne ko f't 485, inne steecken 660, soms in drieën b.v. op
e .spoort 232, deur e schreven 474, op e slaghen 575. Soms
ook wordt e met een voorafgaand woord verbonden b.v. effe
hoort 406, alle maeckt 852. De vormen met e behooren tot
de volkstaal en worden dus gewoonlijk gebruikt door Warnar,
Reym, Lecker en ook Geertruyd, die Irret qe zijn deftiger en
worden dus geregeld gebruikt door Ritsert, Rijckert, Miltheyt
en scorns Geertruyd. In het tot adjectief geworden deelvoord
echter gewoonlijk ge -, vgl. de Aant. op vs. 126.
106.
after: „achter"; zoo ook graft 1070, nift 459, e kof't 485,
saft 815.
113.
„hij heeft eene wonderlijke manie." Als de schapen den
bolworm (= kopworm) hebben, worden zij dol en draaien
steeds in de rondte. Vandaar dat de bolworm als benaming
voor krankzinnigheid kan gelden. Aul. I. 1. 32: Nescio pol
quae illunc hominem intemperiae tenent.
116.
„kreupele snyers." Kreupelen worden meest snijder, welk
ambacht zij nog het best kunnen uitoefenen; maar hier wordt
het oingekeerd: snijders zijn meest kreupel. Aul. I. 1. 34:
Quasi claudus sutor domi sedet totos dies.
117.
Nu ist ommekomen : „ nu is het ten einde gekomen, nu is
het gedaan met ons." Vgl. Ned. Wdb. op omkomen.
118. op keer uyterste moet niet verbonden worden met gaet,
maar met beladen : „ ten hoogsten zwanger." Aul. I. 1. 36:
propinqua partitudo. Vgl. 395.
121.
of: „af". In een aantal gevallen vinden we vroeger af, of,
waar we nu van bezigen. Zoo ook 373, 550, 798 , 1139,
1140. Gelijk ons af in vss. 447, 753, 856, 911, 1071.
122.
Zie in de Algemeene Opmerkingen over de Opvoering.

*) Dat liet een onbedekte vloer zou geweest zijn, is niet te denken:
die zou toeli niet geschrobd kunnen worden (vs. 3741. Wel zegt Warnar
(vs. 658) dat de ]Zaan in den vloer aan liet krabben was, naaar hij ziet
en hoort altijd grooter gevaren dan er werkelijk zijn.
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123.

De Vries geeft in zijne uitgave op dit vers de volgende
aanteekening
Best dat ik me verhangh hier ergens in de Yes,
Jen een pastey-bakkers hack.
Namelijk aan een der haken, waaraan de pasteibakker zijn
dood gevogelte uithing, waarom zij er zeer naïf bij voegt :
Mijn tanden wateren, als ik denk watten kalkoen dat ik
zou wezen.
Deze geestige overbrenging der woorden van Plautus schijnt
in den tijd van HooFT en nog later zeer behaagd te hebben.
Althans wij vinden die niet onduidelijk nagevolgd bij M. FoCKENS,
Klucht van de verliefde Grysert (1659), waar een der personen zegt:
'k Verhangme van ongedult aan een pastey-backers haak voor
een kalkoense haan.
Dat voor het overige de dichter zijnen pasteibakker in de
Nes doet wonen, is niet toevallig, want destijds had Amsterdam slechts eenen man in dat vak , en deze was in de Nes
woonachtig. Immers zoo ber gt ons, zonderling genoeg, de
toepassing der Xde predikatie van GALENUS ABRAHAMSZ over
den Verloren Zoon. Zijne woorden zijn te opmerkelijk, om ze
hier niet aan te halen: „Ja 't heugt my nog", zegt hij (bl. 101
der uitg. van 1707) , „in de korte jaren die ik geleeft hebbe ,
dat men van de hedensdaagsche verweende lekkernyen niet
wetende, de turkse boonen en dergelijke nu zeer gemeene
spijzen, voor treffelyke bruiloftskost opdischte. Ja 't is nog
geen zoo grooten getal van jaren verleden, en by geheugenisse
van menschen , die , na my berigt is, nu onlangs nog geleeft
hebben , en misschien nog vele in 't leven zyn, dat hier in
deze vermaarde stad in de Nes niet meer als een Pasteibakker
woonde die nog, schoon alleen zynde in de geheele stad daar
mede niet genoeg te doen hadde om behoorlyk zyn nooddruft
te winnen , maar moest 'er nog brood by bakken, om te
konnen bestaan. Men kome en bezie nu cien toestand eens,
en ven gelyke die by 't gene geweest is !" Mogt welligt iemand
in de Amsterdamsche pasteibakkers-geschiedenis een bijzonder
belang stellen , hij wete dat de vermelde Aarts-meester in het
vak den naam van PAUWELS droeg (zie BREDEROO , Spaanschen
Brabander, bl. 36).
Tegenover deze woorden van De Vries, wijst Bakhuizen
van den Brink (Gids 1843, I, 573) terecht op een en er gens
in dezen regel, terwijl bovendien Galenus Abrahamsz blijkbaar
een banketbakker bedoelde. Wanneer het beroep van pasteibakker
,

,

1.17
niet afzonderlijk werd uitgeoefend, werd het verbonden met
dat van poelier, zooals blijkt uit de vermelding van den haak,
om het doode gevogelte aan te hangen eu uit vs. 751, waar
de pastei- en de banketbakker als twee verschillende personen
genoemd worden.
watten: „wat een." Vgl. vs. 87. Natuurlijk bewijst deze
124.
vorm niets voor het geslacht, evenmin als voor den naamval,
vgl. vss. 307, 542 , 1174, 1348 , 1363, 1462 enz.
Warnar weer buiten komende, spreekt de beide eerste regels
125.
in zich zelf.
Aul. I. 2. 2: Postquam perspexi salva esse intus omnia.
e moet: „te moede" , dialectvorm naast gemoed. Het adj.
126.
in den vorm van deelwoord heeft anders geregeld ge-; vgl.

127.
128.
129.

130.
132.

133.

134.

137.
138.

Aant. op 105.
„Nu wordt je opgedragen, voor het huis te zorgen." Aul. I.
2. 3: Redi nunc jam intro: atque intus serva.
Reym spreekt zoogenaamd in zichzelf, maar luid genoeg,
dat W. het hooren kan.
isser : „is er." Vgl. de Aant. op vs. 17.
1Viet as de wint. Nog zeggen wij: het is vol lucht = „ het
is leeg.'' Aul. I. 2. 6: Ita inaniis suet oppletae atque araneis.
Aul. I. 2. 7:
Miru►n quin tua me caussa faciat Iuppiter
Philippum regem, auf Darium, trivenefica.
Araneas mihi ego illas ser vari volo.
Philippum regem door Koningh van Spangen te vertalen,
was voor den dichter Bene veel te grappige woordspeling, om
het te kunnen laten ; er is dan ook geen reden, om met
Bakhuizen van den Brink (Gids 1843, I, 571) in deze plaats
Bene aanwijzing te zien, dat de dichter zich Amsterdam en
de Amsterdammers niet voorstelde, zooals ze tijdens het bestand waren, maar een 25 jaren vroeger.
Bewaerjeme. Eigenaardig is, dat hier bij den imperatief
het voornaamwoord niet in den nadruksvorm staat , of liever,,
dat je hier als zoodanig voorkomt. Zoo ook 390, 1029,
1228, 1473.
spinneraghen , meerv. van spinnerach.
Vgl. voor „om Bene boodschap gaan" Ned. Wdb. X, 142
en III, 381.
offer: „of er, indien er." Deze beteekenis van of is tegen woordig veel minder algemeen dan vroeger en meestal ver
al of ook, in de verbinding och of!, en in de-bondemt
samenstellingen ofschoon (zie 5 A.) en alsof. In andere ge-
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vallen is de beteekenis zeer verzwakt ; vgl. Ned. Wdb. X,

67 vlgg.
Hoogstwaarschijnlijk is in A om uit dezen regel weggevallen.
Ook zonder om is de regel wel verstaanbaar: En of er een
buurwijf kwam (= zeide) : „Een kooltje vier!" Maar dan had
na qucann een komma moeten staan.
mgr, geen vier, omdat dit een ongeoorloofd middenrijm
139.
zou opleveren.
140.
se/rer. Vgl. voor dezen onverbogen vorm Van Helten ,
141.

Vondel's Taal, § 123 en hier vss. 149, 1131, 1358.
'netter veech : „ onmiddellijk , haastelijk", eig. met een veeg ;
vgl. met een zwaai, met een zwonq , met/er vaart.

142.

bee/c: „regenbak ". Warnar wordt dus voorgesteld in een
flink burgerhuis te wonen: kleine, armoedige huisjes hebben

hoogstens een ton, om het water op te vangen. Bij droogte
hebben arme lui dadelijk gebrek aan water en komen bij hunne
meer gegoede buren drinkwater halen.
143.
vegaster, vr. Het onz. geslacht van dit woord is in de
17e eeuw nog zeldzaam , maar komt hier vs. 1345 voor. —
Ey naast e voor n gevolgd door een consonant, ook in deyncken;

vgl. Gloss.
Een dreg is een klein ankertje met drie of vijf armen, maar
zonder ankerstok. Zij worden vooral gebruikt om naar iets
te visschen , dat op den bodem van het water ligt. De buren
zouden dus een dreg kunnen komen leenen, wanneer ze iets
in het water hadden laten vallen en zelf zulk een voorwerp
niet bezaten. We moeten dus wel aannemen, dat Warenar op
eene gracht woonde. Men kon weliswaar een dreg ook wel
gebruiken als de aker in de bak was gevallen, maar dan zou
men toch liever een haak nemen en geen dreg.
Ook de puthaeck wijst er op, dat W. op Bene gracht woonde.
Dit is nl. een soms enkel gebogen, maar gewoonlijk teruggeslingerde
haak aan eon langen stok, om met een emmer,, water uit de
gracht te scheppen. Zij zijn nog zeer gewoon bij allen, die
aan het water wonen niet een hoogen wal , alsook bij de
polderwerkers.
gans: „Gods", opzettelijke verdraaiing van den naam om
147.
den vloek het hatelijke te ontnemen ; evenzoo in een aantal
andere vloeken. Vgl. De Vries' Warenar, bl. 97 vlgg. en Gloss.
150.
doet gheen deur open niet: dubbele, dus versterkte, ontkenning; vgl. vs. 1051.
152.
't GheInek wordt hier als persoon voorgesteld; vandaar het
afwisselend onzijdig en vrouwelijk geslacht.
sonder sorgte,: „wees zonder vrees, geen nood !"

145.
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voor haer brand'men hoornen: „haar weert men", zooals
men besmettelijke ziekten zocht af te weren, door hoorn te
branden.
153.
_poep : „ dat kunje begrijpen i" Deze uitdrukking, met de
vele synoniemen, zijn in de hier opgegeven beteekenis in onze
kluchten zeer gewoon, en ook thans nog niet geheel buiten
gebruik.
154.
aerseling : „ achteruit, terug". Vgl. Vondels Roskam 52:
„Matroos die roovers ras zon aerslingh klimmen leeren", en
Ned. Wdb.
lucht: „reuk"; vgl. iemand niet kunnen luchten of zien,
en ook 102.
de middelstraet : „ het midden van de straat, de groote
156.
steenen." Hieruit kan niet afgeleid worden, dat W. in eene
straat woonde, want de keien loopen niet tot het water door;
aan den walkant vindt men weer kleine steenen. — de, niet van
de, doordat an lees zy hier de kracht van een voorzetsel heeft.
een koorts op haer hals. Wij zeggen nu: de koorts op haar
157.
lijf,, wat nauwkeuriger is. De hier gebruikte uitdrukking is
ontstaan onder invloed van zich iets op den hals halen , waarbij
gedacht wordt aan een pak, dat men zich laat opleggen.
159. Ick hou mijn ne onfit. Zeker wel eene geestigheid van R.,
evenals ook nu nog een brutale jongen een driftig „Hou je
mond !" beantwoord met een lijzig: „Nou , ik zel em ook niet
weggeve, hoor !"
De eerste drie regels worden nog tot Reyrn gezegd, die
daarop in huis gaat.
De woorden jam ego hic ero, waarvan hier de vertaling is
161.
weggevallen, worden ook vs. 137 vertaald met ick kom terstont
weer hie,•.
162.
't Princen Hof doet sinds - 1808 dienst als stadhuis. In de
16' eeuw was het nog een klooster van St. Cecilia.
163.
Warnar heeft eene bijzondere liefhebberij voor stadhuis woorden; zie b.v. vss. 165, 277, 279, 336, 615, 663, 1153.
spelen: „handelen, doen" ; vgl. vs. 253 spul = „geval, historie"
naast doen in vs. 37; vs. 1457 spul = „drukte , gedoe";
vs. 221 quuyternspel en het hedendaagsche spullen = „ gereedschap".
het #helt, nl. de opbrengst van de boeten, waarvan vier
vijfde voor de manschappen van ieder korporaalschap was.
Hiervan werd een feestelijke maaltijd gehouden , of kreeg
(vooral in lateren tijd) iedere schutter een zilveren lepel met
het jaartal er op gegraveerd. Vgl. Wagenaar III , 177.
166.
al het, resjen: „de geheele rest, het geheele batig saldo."
168.
e vonnen: „gevonden" , met assimilatie der d aan de n; zoo

120
hoort men ook nu nog in West-Friesland vinnen, binnen,
zonner, konnen , etc. voor vinden , binden , zonder, konden,
etc. en met verlenging van den klinker, vynen (zie Gloss.)
vinden. In verband met het op vs. 79 opgemerkte zijn dan
de vormen onger,, songer, vonghen , e vonghen etc voor onder,
zonder, vonden, gevonden etc. zeer verklaarbaar.
doende: „bezig ". Nog in de volkstaal : zin ze al doende? =
172.
„zijn ze al aan den gang?" Vgl. 658.
173.
meest al de Werelt : „ bijna de geheele wereld." In de
spreektaal is deze verbinding nog zeer gewoon, in de schrijftaal alleen in de samenstelling meestal = „ gewoonlijk."
Meyer's Woordenschat geeft onder de verouderde en ongewone
woorden ook meesteik.

174-176. Aul. I. 2. 36 , 37 :
................... et me benignius
Omnes salutant, quam salutabant prins.
176. pleech : „ placht." De vormen van dit werkw. waren in de
17e eeuw zeer onzeker, zoodat men alleen uit den samenhang
kan opmaken, of men een tegenw. of een verl. tijd voor zich
heeft. Vgl. vs. 314, 443.
t'nwen besten: „het ga t' uwen besten, het ga u goed."
178.
veer niet: „zonder bedoeling", hetzelfde als om niet in
179.
vs. 252; — komen: „geschieden."
181. aen een zy helpen: „aan kant maken." Dat helpen ook de
meer algemeene beteekeuis van „maken, doen" heeft, blijkt o. a.
uit iemand in 't ongeluk, in de war helpen, iets stuk helpen enz.
183-184. „Dat gij mij ten beste zoudt duiden wat ik nu zeggen
zal ". -- duyden. Een aantal voorbeelden van dezen vorm van
den Zen persoon vindt men in Van Helten, Vondel's Taal, § 56.
De aldaar gegeven verklaring kan echter niet juist zijn. In
West-Friesland hoort men ze nog -en niet alleen in het imperfectum , maar ook in het praesens en vooral in den imperatief.
„Je brenge dat maar eens gauw weg. Vat moete jij ? Je denke
miskien , dat ik dat voor jou doen! Je doene, wat je doene,
maar ik help je niet," enz. Misschien zijn het oorspronkelijk
Friesche optatiefvormen , vooral omdat ze het vaakst voor
bij de modale hulpwerkwoorden: Je moete, magge,-komen
wille. Een vorm ie kanne herinner ik mij echter niet, hoewel
hij in het Friesch zeer gewoon is.
186-187. Aul. II. 1. 4-7.
Quanquam baud falsa sum, nos odiosas haben.

Nam multuni loquaces merito omnes habemur,
Nee inutam profecto repertam ullam esse
Hodie dicunt mulierem ullo in seculo.
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186.
189.

190.

197.

198.
200.

kleen: „klein." Vgl. Vondel's Taal, § 6. Ook deze vorm
kan echter evengoed Friesch als Saksisch zijn.
Deze regel heeft voor de uitleggers altijd groote moeielijkheden opgeleverd. In het tweede met meer beginnende ge
moet aan het begin Bene tijdsbepaling of een onderwerp-delt
staan; dit blijkt duidelijk uit de constructie. Trekt men de
tijdsbepaling voor dees-mael bij den tweeden zin, dan is deze
in orde, maar dan geeft Geertruyd den bedillers van hare
sekse veel te spoedig gelijk. Eenvoudiger is dus de invoeging
van dit. Maar ook de lezing van A. is te verdedigen, indien
men zich slechts voorstelt de woorden niet te lezen , maar te
hooren: voor dees-mael behoort als tijdsbepaling bij beide
zinnen. Weliswaar is Bene dergelijke zinssamentrekking in de
schrijftaal niet geoorloofd, maar in de spreektaal komt ze her haaldelijk voor,, b.v.: ,jk zal je dat boek vandaag nog sturen,
maar moet het ook terug hebben" , d. w. z. „ik moet het vandaag nog terug ontvangen ". — Eene dergelijke samentrekking
vinden we ook in vs. 1213.
Datje denckt hoe ick jou suster ben, is niet geheel gelijk
aan Datje denckt dal, ick jou Buster ben. In het laatste geval
moet het feit zelf,, dat in den bijzin wordt uitgedrukt, overdacht worden; in het eerste geval de verhouding , waarvan dat
feit de zichtbare uiting is.
Spottende verlenging van het voorgaande, met toespeling op
het gebruiken van vijgen, om Bene blauwe scheen te genezen.
Door de vele blauwtjes, die hij kans had te loopen, had hij
wel een heel pond noodig.
dut „slaperigheid , sufheid" ; een dut kryyhen : „ een domheid begaan, zich beet laten nemen ".
om 't mats: „in ernst ". Vgl. het slot van Vondels hekel:

dicht op Cats:
Ist om 't jock, of ist om wats -spel?
Sijt ghy Cats, ick ben het Kats -vel.
(uit. v. Lenn. III, 52.)
Voor het ontbreken van een voorwerp bij Mienje , vgl. de
Aant. op vs. 610.
eerrest : „ ernst ". Zoo ook vs. 311.
Och , ick bin om den hals. Aul. II. 1. 28: hei occidi.
201.
yhedoyhen : „ verdragen ", niet als synoniem van toelaten,
dulden, maar van uitstaan , harden. Zoo in West-Friesland

204.

nog; ik kan 't niet doogen, als het eten te heet is.

menniyhen : „ menig een ". Vgl. de Schoolmeester:
Menig een blinde hond
Is verdronken , omdat hij geen zwemmen verstond.
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205.
206.
207.
208.
211.
213.
214.

217.

218.
219.

221.

224.

In de spreektaal zelfs menigen een als nominatief.
_poot : „ hoofd , kop" ; ook in 614. Een Friesch woord, vgl.
De Vries in Tijdschr. I, 42 vlgg. Hieruit moet ook verklaard
worden de uitdrukking hij heeft een hoofd als een ijzeren pot
voor iemand , die goed leeren kan.
Aul. II. 1. 30: lapides loqueris.
sneefde : „ viel, een misstap deed"; maar Rijckert vat het op
als „stierf".
Vgl. vs. 86 en het Grafschrift op een Matroos van den
Schoolmeester. — dat = „indien ".
saliyhe man: „goede , beste man", met het bijdenkbeeld
van „onnoozel".
welvaert: „geluk" , niet alleen geldelijk , maar ook lichamelijk en geestelijk, evenals in vs. 191; tegenwoordig welvaren,
b.v.: 's lands welvaren.
Dat Rijckert bij het maken van de toebereidselen voor het
huwelijk met het scheren beginnen wil, getuigt van zijn
weinigen ernst.
jocke : „jokken , schertsen", zoo ook vs. 313; infinitief,,
vgl. 31 A.
Iek heb een breeuw op spoor. Onder invloed van eene uitdrukking als ik heb er een op 't oog oJ van ik heb .... opgespoord ontstaan uit ik ben een weeuw op spoor.
leinmen: „zeuren , fleemen". Zeker wel eene afleiding ' van
lam, waarbij de beteekenis den invloed heeft ondervonden van
lamenteeren en lamentabel. ' Omgekeerd heeft op den vorm van
de 'beide laatste woorden ons lain ingewerkt, zoodat ze nu in
de volkstaal luiden lammeteeren en lammenabel.
de beste plock : „ het grootste gedeelte"; vgl. bet in vs. 93
„ strijkgeld".
en Mok
Zij kan ryen en omsien : „zij is bij de pinken" , zoo ook in
vs. 1400. Eene voldoende verklaring van deze vaak voorkomende uitdrukking is nog niet gegeven. Het waarschijnlijkst
is nog, dat het beteekent „omzichtig rijden." Eigenaardig is
het, dat het meest van vrouwen gezegd wordt.
trijp : „kreng" , eigenl. „ingewand ". Vgl. voor het gebruik
van dit woord als scheldwoord nog aas, loader, karonje.
Sommige uitgevers hebben achter trijp een punt of uitroep
geplaatst, doch ten onrechte. Rijckert vraagt: „Wil-tekn
je me met dat kreng laten trouwen ?"
guytenspel: „schurkerij ". Wie oh guiterij betrapt werd,
had kans door een hennipen venster te moeten kijken. Vgl. 163 A.
De woordspeling in dezen regel ontging het l7de-eeuwsch
schouwburgpubliek zeker wel niet.

=
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225.

bovenen. Nog zeer gewone vorm in de alledaagsche spreektaal. Zoo in het lied van het „meisje loos" :
Maar bij stormen en noodweer
Vielen die zeilen van bovene neer.
veyster : evenals thans nog „meisje" ; zoo ook 669 en 1108.
Hier echter tevens in de beteekenis van een, die vrijt. „Al
is zij eene niet meer jonge weduwe, toch is zij even jolig en
heeft nog evenveel plezier in 't vrijen als een pas aankomend
vrijend meisje ". Ook vrijer beteekent eenvoudig , jonge man".
Zie Gloss.
op een stockjen enz.: komische verlenging van den voorafgaanden vloek, dien men daardoor misschien minder ergerlijk
hoopte te maken. Vgl. vs. 197 en de aant. bij vs 808.
Klaes Klick wordt ook genoemd in Breeroo's Moortje vs. 3317
en J. van Arp maakte een klucht van dien naam.
schoon praet : „ mooipraatster". Nu rein in de spreektaal
bijna geheel verdrongen is door schoon, komt dit laatste woord
weinig meer voor als synoniem van mooi.
souw gheen Peert nae mijn stal wesen : „zon mij niet lijken,
draagt mijn haar niet ".
„Als je daaraan wilde geraken, als je die wilde hebben."
daer en sit niet` ten besten: „daar zit geen geld", eigenlijk:
daar staat in het boek niets aan de creditzijde; zooals wij nog
zeggen iets aan iemand te goed houden. Ook b.v. in Thirsis
Minnewit III, 123:
;

226.
227.
229.

234.

235.

Tro uwj e daer niet is ten besten,
Vrouw en vrienden moet gy voen.
Ook in andere uitdrukkingen staan ten beste en ten goede
naast elkaar,, b.v. 1406 Hontet me ten besten, waar wij
zeggen: houdt het mij ten goede.
236.
oprecht : „ eerlijk ". W. was wel een eenvoudig, klein burgermannetj e , wel arm, maar eerlijk.
Dubbelrijm.
237.
om zijn schulde ren: „moet vliegen en draven, om zijne
schuldeischers tevreden te houden." Rijckert wil n.l , noch een
bankroetier tot schoonvader, noch een verwend meisje tot
vrouw hebben. Nergens echter staat, dat hij juist een armen
schoonvader wil. De schoonvader moet een eenvoudig man
zijn, maar degelijk, fatsoenlijk. Dezelfde eenvoudige degelijkheid verlangt hij van zijne vrouw; daarom wil hij er geene,
die een huis vol dienstboden neemt, die den ganschen dag
bekeven moeten worden. Vgl. 298.
239.
stoetery , een woord met dubbele beteekenis:
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1 0 . het houden van een stoet of gevolg;
2° het houden van stoeten of Ynerriën. Van stoet in
de beteekenis „vrouwmensch'a ken ik weliswaar geen voorbeeld, maar het synoniem meer komt in de kluchten tallooze
malen voor.
Aul. II. 1. 53: Di bene vertant.
240.
241.
gaer de Veer af spreecken : „ zal er dadelijk den vader over
spreken." — gaer = ga er, vgl. de Aant. op vs. 17.
243. Terwijl Rijckert aan den eenen kant van het tooneel staat en
Geertruyd aan denzelfden kant weggaat, komt Warnar van
den anderen kant op zonder iemand te zien, voor Rijckert
hem aanspreekt.
't lagh my op min leen: „het lag mij bij , ik had er een
voorgevoel van" , n.l. dat ick vergheefs gingh heen. Nog in
de spreektaal: ik kon het an me lijf wel voelen.
245.
vant: „vond ".
Lanspezaet: „de laagste onderofficier, onder den korporaal
246.
staande ". De vermelding van den lanspezaet onder de „hoogera ",
bewijst dat Warnar slechts gewoon schutter was.
heer : het meerv. bezitt. vnw. na den verzamelnaam volck.
247.
het is van 't mal, Bene dergelijke constructie als zich van
den domme houden; vgl. vs. 1388 en 269 A.
251.
schiet van schien: „geschieden".
hart en swart beteekenen beide reeds » arm", welk begrip
254.
wij nog uitdrukken door zoo hard als een spVker en op zwart
zaad zitten. Vgl. ook zwart van den honger.
onbelaen met gelt, vgl. het geld zit hem ook niet in den weg.
doene, dativus na van.
255.
goedt ghenoeghen : „ tevredenheid ". Vgl. iemand iets ten
257.
genoegen doen. Aul. II. 2. 10: Pol si animus est aequus tibi,
satis liebes, qui bene vitam colas.
_ staeje en praet : „ sta je te praten ". Verdere voorbeelden
262.
van hendiadys in vs. 452, 553, 638 enz. Vgl. Gloss.
269. slaen op het wilt: „den verkeerden weg opgaan ", eigenl.
„wild worden, verwilderen ". Vgl. 1067 en voor het zelfst.
gebruik van het adj. 247 A.
onghereghelde: „ongebonden, lichtzinnige." W. is natuurlijk
269.
een lofredenaar van den „goeden ouden tijd."
uw klachten vry stilt. Deze constructie, met het lijdend
270.
voorwerp voorop, was in gebiedende zinnen zeer gewoon. Vgl.
de commando's: „U furquet sincken laet en van u schouder
u Musquet neemt; u lohte afblaest" etc.
Iek Willer wat by doen, n.l. bij den zeer geringen bruid 271.
schat, maar W. begrijpt: bij den inhoud van den pot.

125
Aul. II. 2. 16: Dabitur,, adj u vabere a me.
dat qat sal by niet boren: „dat zal hem niet gelukken."
Vaak voorkomende uitdrukking, meest met eene platte dubbel
-zinghed.
273.
kats- hooft: „de doofpot" , zoo genoemd naar den vorm, vgl.
vs. 622 en de teekening bij De Vries, bl. 112. Op het voorbeeld van den Warenar hebben latere kluchtspelschrijvers een
schat of Bene beurs herhaaldelijk teats/lop genoemd. Zelfs werd
de aardigheid nog verder uitgesponnen en zei men ook voor
een beurs Katzvel, b.v. Tengnagel's Grove Roffel, bl. 6:
Was het Katz -vel wat te pover
Rock en Ringh die droegh de last,
d. w. z. die moesten naar den lommerd.
Vgl. de aanhaling in de Aant. op vs. 290.
vrijt : „zich lief aanstelt ".
274.sonders: „bijzonders ". Vgl. zonderling.
alle vonghen me samen: „alle vonden (of: al gevonden = al
276.
het gevondene) mee samen ! halfje mijn 1" uitroepen van iemand,
die getuige is van het vinden. Eene verbastering van 'nee
samen was in mijn jongenstijd in Medeinblik nog de gewone
uitroep n.l. eesie meesie samen.
Met deze woorden loopt W. naar zijn huis. Wel houdt hij
277.
nog even stil om R. te antwoorden, maar gaat dan ook binnen,
om echter spoedig weer buiten te komen.
279.bevelen: „bestellen". Thans beveelt men niet meer in zijn
huis, en wordt het woord alleen nog maar gebruikt van inilitaire of andere machthebbenden tegenover hunne minderen.
Op het platteland echter kommandeert men nog een borrel.
281. Enjambement, d. i.: het eindigen van den versregel waar
geen rust in den zin is, hier ter verkrijging van een komisch rijm.
Vgl. Gloss.
284.
De volgende drie regels spreekt W. natuurlijk in zich zelven.
286.
vil: „viel"; vgl. villen 1370 en behil 832.
288-290. Omtrent het zinsverband in deze regels valt op te
merken , dat in 288 er nee en dat met elkaar verbonden
moeten worden, en dat 290 een gevolgaandiiidende zin is bij 289.
van al den dagh. Genitivas als tijdsbepaling, vgl. des
290.
daags en hier vs. 306, 326 enz.
niet een beet: „volstrekt niets" ; „geen biet", zooals het in
de Friesche gedeelten van ons land heet. Vgl. Halbertsma,
Lexicon Frisicum, 356. Zie ook vs. 435: vertoeft noch een
beet = „ wacht nog een beetje ".
291.
„Onbehoorlijke, onbescheiden vragen zal ik je niet voor leggen."

272.
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293.
294.

op dezelfde leest nl. als mijn geslacht.
hebt yheweest, de (naar het schijnt) oorspronkelijk algemeen
Nederduitsche en nog in de spreektaal gewone vorm, die in
de schrijftaal echter reeds in het Mnl. door den (waarschijnlijk)
Hoogduitschen vorm zijt geweest begon verdrongen te worden.
In vs. 519 echter weer geweest.
een goet slot%er : „ een goede lobbes" , eigeul. „een tafel
natuurlijk veel voor zoete koek op-schuimer,klapo"d
moest eten, en niet gauw boos mocht worden, al gaf iaen hein
ook droge bokkens.
296. „Daar is vrij wat aan te tellen ", eig. „die hebben veel
getel over zich".
bricken : „ stukken , moppen ", hier „geldstukken" ; ook nog
voor „damschijven" gebruikelijk. Vgl. vs. 353, 684.
298.
eerl(jck: „eerzaam, fatsoenlijk"; zie ook vs. 520, 997. In
vs. 503 is het „eervol ".
299.
onbesproken. Dat dit woord de engere beteekenis „van wien
geen kwaad wordt verteld" heeft aangenomen, pleit zeker niet
voor het gehalte van onze meeste gesprekken.
303-304. „Omdat wij elkaar kennen als fatsoenlijke lui, zult gij
mijn verzoek wel inwilligen." Voor een gewoon verzoek was
het voldoende geweest, als Warnar den ander als fatsoenlijk
kende, maar Rijckert denkt natuurlijk verder en zijne rede
-nerighad
voor W. dus eerst iets onlogisch.
305. te wyve: „tot huisvrouw ". Oorspronkelijk was wijf het
gewone woord voor wat wij nu vrouw noemen, in alle beteekenissen ; vrouw zelf beteekende „gebiedster ", en was dus vooral
ook als adellijke titel in gebruik. Later werd wijf een minder
beschaafd woord, maar in de 17' eeuw was het nog voornamelijk in gebruik als „echtgenoot". Voor de verhouding
der beide woorden in den Warenar vgl. 138, 692, 1174,
305, 410, 1199 en 282, 1387, 1460, 1484, 1378.
307. quant : „ snaak" , ook „koopman in 't klein ". De oorsprong.
evenals de verschillende beteekenisovergangen van dit woord
zijn nog onbekend
heeft dit ook slot: „is dit wel betamelijk, redelijk," eig.
„is daar ook verband in ?" Vgl. dat heeft slot noch zin en
vs. 1274. Zie ook de aant. op vs. 1939 van Cats' Spaens
Heydinnetje (Zw. Herdr. I).
314.
„passen, voegen" met duidelijke woordspeling.
316. overdwaels waken: „het hoofd op hol brengen". Overdwaels = „ hoogmoedig, opgeblazen" is waarschijnlijk afgeleid
van overdwalen, verdwalen hetzelfde als dolen. Dolen beteekent
ook „fouten begaan" , vooral uit hoogmoed of ook uit onbe-

Focken

:
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schaamdheid -, vgl. vs. 427. Overdwaels, eerst „dom" , later
„trotsch" , zou dan een tegenhanger zijn van bescheiden, dat
eerst „verstandig" later „nederig" beteekende.
317.
any dunct het sehne niet geljcken: „ik heb er geen zin aan ".
Om eene aanmerking of weigering op eene beleefde, minder
scherpe wijze te kennen te geven, wordt die niet als reeds
aanwezig of zeker voorgesteld, maar als nog in de toekomst
liggende of twijfelachtig b.v. dat wil prij niet bevallen; dat
geef ik zoo dadelijk niet toe; ik geloof,, dat ge u vergist ;
dat lijkt me niet heel versch enz. enz.
De klemtoon valt hier op ich, in tegenstelling met soinmighe
319.

r clan.
Vaerten wel mee of geluk er mee is de formule, waarmede
een koop bij handslag gesloten wordt. Waar een meisje zonder
haar weten ten huwelijk gegeven wordt, zijn koeienkoopersmanieren uitstekend op hunne plaats.
324.
Rijekert kan den zin niet afmaken, doordat W. reeds weer
naar binnen gehold is.
lig vaerter weer ugt : „ hij trekt zich weer terug, hij
krabbelt achteruit". Het tegenovergestelde is, dat wij ergens
in komen kunnen , als wij ons met een voorstel kunnen ver eenigen. Zie ook vs. 1142.
by speult neefjen: „hij speelt kiekeboe, verstoppertje";
326.
alweer eene uitdrukking, waarvan de oorsprong nog niet ver
Misschien moet men verstaan „hij speelt komedie" -klardis. ;
neefje beteekende ten minste „tooneelspeler", zie Kil.
Aal. II. 2. 67: fastidit mei.
„toeenen altijd, dat er een adder onder het gras schuilt,
332.
dat zij beetgenomen worden, dat zij ongelukkig worden als
een leger, dat verslagen of gevangengenomen is". Vgl. 640-644.
333.
gheleghentheyt, zooals nog in de volkstaal. Meer voorbeelden van deze invoeging der t b.v. in Vondel's Taal, § 31.
Dubbelrijm.
334-338. Aal. II. 2. 72, 73:
Si herele ego te non elinguandam dedero usque ab radicibus.
Impero auctorque sum, ut tu me cuivis castrandum lotes.
334-339. zegt Warnar in de deur staande, tot Reym, die binnen¡ is.
„Indien ik je niet met wortel en al de tong uittrek." Deze
335.
herhaling van het voorzetsel is in de spreektaal nog niet ongewoon.
$.v. het kinderliedje, om een alikruik uit de schelp te lokken :
Akel korntakel , kom uit je huis
Ik zal je huis verbranden
Met hooi , met strooi ,
Met veugel, met kooi.
320.
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Vgl. ook 841, 1041.
336.

337.

340.
343.
346.
349.

Warnar gebruikt gaarne
stadhuiswoorden; vgl. 163 A.
robben: „ribben ", vgl. wup 329 en sulvre 1322.
Het was toch immers niet beleefd , hem zoo telkens alleen
te laten staan.
sleet: „sla ".
deer en leyt niet an bedreven : „ daar is geen kwaad bij ,
dat hindert niet ," eig. „daar ligt niets kwaads in bedreven."
blaes: „wind, verbeelding, drukte." Zoo ook Tryntje Cornelis, 845. Als Trijn niet te vinden is, wordt Claes wanhopig :
sonderlinq bevel: „speciale opdracht."

Claes. Iek weet niet ofse mijn te nacht sei uyt men kop gaen'
Kees. 'K hoop jae, Baes, wat en blaes! daer benne wijfs enoogh
Of Trijn verdroncke waer, kheb ij' all en aer in'tooghBinsen beteekent ook „bluffen" , b.v. Het Leven van Klein
Klaasje, 3e dr., bl. 8: „den Boer ....... ging soo lang met
sijn Kinkels sitters drinken, ondertusschen geweldig blasende,
dat by de Stee-poep een galg op sijn trony sou setten." Vgl.
ook blaaskaak en windbuil , windmaker.

Aul. II. 2. 62: Dummodo morata rette veniat , dotata
est satis.
352. gheef stockje, neem stockje, stockje in den hel. Bilderdijk
zegt hiervan: „Een spelletjen van gochelary, waarby men
iemand een stokjen afnam, en het bij 't weerom geven, verdwijnen deed ," wat niet zeer waarschijnlijk is. Eerder hebben
we hierin Bene uitdrukking te zien uit den tijd, toen een stok
gebruikt werd bij het zweren van een eed (waarvan nog: zijne
beweringen staven") en bij het verkoopen van goederen. Vgl.
Griinnl, Deutsche Rechtsalterthümer, bl. 133 en Noordewier,
Nederd. Regtsoudheden, 32, 215, 259. Ook werd in dergelijke
gevallen een halm gebruikt; vgl. Mnl. Wdb. III, 49. Hoe lang
in verschillende streken het gebruik van den stok bij verkoop
in zwang geweest is, durf ik niet bepalen. De jongste door
Grimm aangehaalde bewijsplaats is van 1140 en Kil. schrijft:
halmgoedinge, stocklegginge. Infestucatio , inuestitura calamo,

surculo, virga sine stipula, auf etiam fuste, veterf more."
Daarentegen vind ik nog in een fragment van een glossarium
van 1490: „auctionari , vercopen te hophen als myt den stock
in de marct of in erfhuse."
Maar in Drente had nog in de vorige eeuw geene overdracht
van goederen plaats zonder stoklegqinqe, terwijl die in het
Goorecht alleen bij de overdracht van onroerende goederen
geëischt werd. (Vgl. het Drentsche en het Selwerder Landrecht).
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Bij zulk eene overdracht gaf de verkooper den kooper een stok
over, waarmede symbolisch het eigendomsrecht werd beteekend.
Warnar zegt dus, dat de rijke lui nauwelijks met de eene
hand iets gegeven hebben, of zij nemen het met de andere
terug, en dan heeft men er het nakijken van.
353.
In dezen regel heeft men geene herhaling van het voorzetsel
te zien als in vs. 335: sonder bricken is hier eene synonieme
herhaling of verklaring van sonder beurs.
354.
Thans comen je de poppen in't hooft: „weldra krijg je
andere (booze?) gedachten". De door De Vries aangehaalde
plaats uit de Ned. Hist. kan rnoeielijk ter verklaring van deze
uitdrukking strekken. Eerder zou men te denken hebben aan:
daar heb je de poppen aan 't dansen. Of zou pop reeds
in de 17e eeuw „geldstuk" beteekend hebben? Dan zou in
't hooft beteekenen „in de gedachte", evenals in vs. 367.
Warnar zegt dan: „maar weldra komt het geld je in de ge
dan is het uit met de huwelijksplannen."
-dachten
by yheval, hier waarschijnlijk niet „bij toeval ", maar „naar
355.
willekeur, naar luim, naar uw eigen welbehagen." Vgl. iemand
iets ten qevalle doen. Aul. II. 2. 81:
at scio, quo vos pacto soleatis perplexarier.
Pactum non pactum est, non pactum pactum est, quod vobis lubet.
356.
357.
358.
350.

368.

369.

370.

372.

„Ik verklaar, dat ik houden zal, wat ik beloof."
bevesting : „ bevestiging". Zoo zei men ook b.v. verdedinge,
oermenigvuldinge, beleedinge enz.
vergaren : „ samenkomen" ; in vs. 417 in het transitief.
het hylick beschryven: „de huwelijksvoorwaarden opmaken",
waartoe de wederzijdsche familiën bij elkaar kwamen , en
wat gewoonlijk met een maaltijd gepaard ging. Het heette
ook op het hplick sitten, zie vs. 417, 842.
aenhout: „volhardend vraagt", tevens woordspeling met
aenhouden = „ vastkleven."
ctat : „ klis" , in Groll. en Friesl. nog kladde genoemd, in
West-Friesl. kladder.
Met deze woorden roept Warnar Reym naar buiten.
hebt. Het gebruik van hebben of zijn richt zich in de
spreektaal dikwijls naar het hoofdwerkwoord en niet naar het
modale hulpwerkwoord.
ten huweljck besteden: „uithuwelijken"; zoo ook 680 en vgl.
1008. In 1339 heeft het enkele besteden deze beteekenis. Besteden
is „plaatsen, op eene plaats brengen"; vgl. besteedster, in een
dienst besteden en vs. 1271.
de vaten omwasschen: evenals thans nog niets anders dan
Ware -nar.
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„borden en schotels wasschee" ; vgl. vs. 1399. Wat wij nu
vaten noemen, komt daarbij niet te pas.
of: „af" , thans van e . In de 17e eeuw werden het voorzetsel
373.
en het bijwoord nog in iet zoo scherp onderscheiden in den
vorne als nu in de schrijftaal. In de spreektaal hoort men
nog b.v. herhaaldelijk af en vooral meet als bijwoord. Vgl.

het Gloss.

374.

375.

376.
378.

379.

380.
382.
383.
384.

385.

388.

spotten: „treuzelen ". De ontwikkeling der beteekenis is
hier: spotten, schertsen, gekheid maken, weinig ernst hebben,
zonder ernst werken, er met de muts naar gooien.
deel: „vloer"; natuurlijk geen leemen, maar een steenen
vloer. Vgl. vs. 104.
De lezing van A. pencil is waarschijnlijk een drukfout. De
mogelijkheid bestaat echter, dat het Bene spraakeigenaardigheid
was van een bij vele, of althans sommige Amsterdammeers zeer
bekende persoonlijkheid.
uytsto ffen : „ aanvegen ". Tegénwoordig sío ffen wij den vloer
niet meer,, al hebben we daarvoor nog wel een stoffer.
Sc/inert de glasen wacker: „lap vlug de glazen" ; schuren is
hier dus niets meer dan „afwrijven, boenen ", zonder dat
daarbij Bene scherpe , korrelige tusschenstof gebruikt wordt.
voor een pennewaerd sagheles : „ voor (de waarde van) een
penning aan zaagsel."
De vloer werd, als het buis mooi gemaakt werd, met
zaagsel bestrooid. Zand, wat daarvoor nu altijd gebruikt
wordt, was voor Warnar te duur,, maar werd bij de meer
gezeten burgers zeker ook toen reeds gebruikt.
ker f stock, een gladgeschaafd latje, waarop, toen de schrijf kunst nog minder algemeen was, door kerfjes of insnijdingen
de schuld werd aangegeven, die men bij den winkelier maakte.
Aan den Benen kant was er een gaatje in, waardoor een
touwtje gehaald werd. De bakkersknecht b.v. had, als hij bij
de klanten het brood rondbracht , een bos van dergelijke kerf
liggen of aan den arm hangen. Nog in-stokenidal
de spreekwijze: veel op zijn kerfstok hebben.
er deur : nl. „door je goed."
vermoyen: „aan mooie dingen verspillen." Vgl. Oudemans.
duyt. Er gingen 8 duiten, dus 16 penningen in een stuiver.
al/ices: „al eens, geheel gelijk, onverschillig ", „dat komt
er niet op aa.n". Vgl. vs. 513.
vol steen : „ gaan zoo goed als het maar kan ", een beeld aan
het zeil ontleend.
wie kan evengoed voorwerp als onderwerp zijn.
Bylo, een vloek, waarschijnlijk uit bi Gode ontstaan.
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390.

pasje. Tegenwoordig wordt met klemtoon alleen jij gezegd;
hier echter ,fie evenals in vss. 134, 1029, 1228 en 1473.
je sticken: „je zaken , je werk ", vgl. vs. 397, 1287 en
zijn bullen klaarmaken.
396.
„Nu zie ik geen kans het langer met elkaar, nl. met ons
beiden, te schipperen." Nu zou de zaak aan het licht komen,
en zouden er meer personen in gemengd worden. Aul. II. 3. 9:

Nam probrum atque partitudo prope adest, ut fiat palam.
Quod celatum est, atque occultatum usque adhuc, nunc non potest.
Of muyeren met modderen samenhangt, is nog onzeker.
399. „Zoo komen de monniken bij elkaar." Dat de monniken
als nietsdoeners en babbelaars worden voorgesteld, is geheel
in den geest van den tijd en van de personen van dit stuk.
401. in de praet : „ aan het praten" ; nog aan de praat houden.
Vgl. in de weer zijn , aan de loop gaan, op zijn dreef zijn ,
op glee koenen en passief aan de snee komen enz , in de volks
ook aan de schrijf, aan de gooi, aan de dobbel gaan enz.-tal
Oorspronkelijk waren dit alle vrouwelijke substantieven, in
de schrijftaal worden ze echter meest mannelijk gebruikt.
de kruycken beschicken: „de kruiken" en bij uitbreiding
404.

,het maal bezorgen."
ich bidts on: „ik bid u des, ik verzoek u daarom." Casper
spreekt nog half Antwerpsch, vgl. 510: on = u; ouwen
425 = uwen; ghenoyt 426 = genood, genoodigd; wa 431 — wat;
_paysen 436 = peinzen; bescheet 436 = bescheid; verlei ken
441 = verlegen ; dreighen 442 = dragen; pletsen, 498 =
plaatsen; kick 501 = ich ich 508 = ik; ghenuyghen 501 =
genoegen; vuyghen 502 = voegen; drgn 503 = drieën.
Vgl. Coster's Teerwis de Boer 204:
408.
Ja meysie je weet noch niet hoe 't heylicken een mensch
comt verlacken ,
't Corot son schielick aen, lieve Kijndt, as het kacken.
niet altut : „ dan nooit."
dille : „ dit". In de spreektaal in West-Friesland (ook elders?)
415.
hebben nog de eenletterfrepige woorden, als zij met bijzonderen
nadruk worden uitgesproken, b.v. wanneer ze alleen staan ,
een toonlooze e achter zich, b. v.: litte , datte, watte, ikke,
jije, dieë of den dieë, zijne en de namen der letters efe,
elle, emme, enne, erre, esse. Daardoor bleven ook in sommige gevallen de oudere vormen enne, inne, omme bewaard.
Vgl. vs. 893 inne = „ en", 889 sinnen = zijn" en Gloss.
as kac e : „voor de le us". Immers in ernst behoefde er niet
416.
meer over beraadslaagd te worden; de zaak was al in orde.
9

407.
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418.
420.
422.

423.

424.
427.
428.

432.
437.
439.

443.

444.

445.

446.

„Bij deze gelegenheid wil de Baas zijn eer ophouden", eig.
„dat hij zijne eer ongeschonden behoudt."
meeningh : „ bedoeling, plan", vgl. 619 mienen: „berekenen."
Als de komma hier geen drukfout is, dient ze om aan te wijzen,
dat Casper hier den kok in de rede valt. Vgl. vs. 493 en 498.
Of met Sieur Braetvarcken, onder welken bijnaam ook in
een gedicht van Hooft van 1606 of 1607 (Ged. I, bl. 71),
een Brabantsch koopman aangewezen wordt, een bepaald persoon wordt bedoeld, is niet zeker, ofschoon niet onwaarschijnlijk. Zie Navorscher XV, bl. 272.
ordonnancy : „ al hetgeen er bij behoort: bediening, servies

etc."; vgl. vs. 723.
begaven : „ in den steek lieten ".
legqhen over: „overleggen ". In de 17' eeuw werden, evenals thans in de volkstaal , meer werkwoorden scheidbaar gebruikt dan in onze schrijftaal.
wit krijt en mit bontkolen ene. Het moest nauwkeurig
uitgerekend worden. Wij zouden zeggen: „papier en potlood
komt er bij te pas". Maar Teeus doet het met een krijtje
en als dat nog niet genoeg is, korst er een stuk houtskoolbij.
En zoo precies wordt alles afgemeten, dat het telkens van het
Bene in het andere vat wordt overgegoten.
'k ÏVeetye niet mier te segghen : „ik kan er niet nicer van
zeggen, ik heb mijn laatste woord gesproken ".
Datje't Ventjes actien zijt: „dat jij alleen 't kunt ". Vgl.
hi is de man n.l. dien we hebben moeten.
Dit zegt Teeus. tot Casper, om hem over te halen de bestelling toch maar aan te nemen.
soo hebbewet ande tij t : „ dan hebben we er den tijd voor ".
Zie ook de Aant. op vs. 1157. De beteekenis van deze uitdrukking is duidelijk, maar de verklaring is nog onzeker.
Nog zegt men in West-Friesland en ook in Friesland: „Heb je
't an tijd?"
pinch, praesens. — by: „door". Bij de passieve constructie werd de naam van den handelen.den persoon met door, van
of bij aan het w.w. verbonden. Vgl. nog b ij ongeluk, bij
monde van, gegroet van enz.
de liruyts Veer, geene samenstelling, maar een genitief,
waarbij alleen het laatste woord een uitgang krijgt, vgl. mijn
moeders huis etc.
Riemen: „vriend ", hetzelfde als eelen bees, meestal spottend
gezegd, evenals fijn man in vs. 590, 636.
drooch is hier „mager ". Aan een mageren bokking heeft
men niet veel, aan een gierigaard evenmin. Als men iemand
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droge bokkens gaf, was dat zeker geese tractatie, geen bewijs
van vriendschap, maar eerder , , dat men hem, nu ja, wat
geven moest, maar het toch liever niet deed. Zoo heeft droge
bokkens en ook nu nog bokkens alleen de beteekenis gekregen
van „hatelijkheid ", misschien ook door begripsassociatie met
bokkig.
Aul. II. 4. 18. Pumex non aeque est aridus, atque hic est

senex.
447.
450.

Deer mac/i niet of: „daar kan niets af ".
e schoren : „gespannen" , nog over in scheerlijn, schering,
over ééne kam scheren.

453-456. Aul. II. 4. 23-26:
Quin cum it dorinitum, follem obstringit (Sb gulam.
Coc. Cur? STR. ne quid animae forte amittat dormiens.
Coe. Etiamne obturat inferiorem gatturem
Tam, ne quid animae forte amittat dormiens?
ofse hoer versugmde: „dat zij een ongelukje hield ". Tegen
455.
deze gewone verklaring is Dr. Eymael opgekomen (Tijdschrift
VIII, 300) en wil het opvatten als „haar plicht verwaarloosde" , omdat anders in deze en den volgenden regel tweemaal hetzelfde gezegd zou worden, waardoor de aardigheid
zou vervallen. Dit bezwaar lijkt mij niet overwegend. Het
is juist een zeer gewoon verschijnsel, dat, zoodra iemand Bene
toespeling maakt op Bene gewaagde uitdrukking, hetzij dan
vies of hatelijk, een ander dadelijk daarop die uitdrukking on
oenwonden bezigt. Een blaasbalk, die nalatig in zijn plicht
is, is toch ook een veel te gemaakt plechtige uitdrukking one
hier te passen. Dat de woorden van Plautus „ne quid animae
forte amittat" den eersten keer in eigenlijken sin genomen
moeten worden, is wel waar, maar doet hier niets ter zake.
Deze uitdrukking is reeds vertaald in vs. 454, en de eerste
helft van 455 is een nieuw invoegsel van den vertaler.
456.
Voor den onverbogen vorm selfs vgl. Vondel's Taal § 123.
Dat we hier scherpe moeten opvatten als „gierige ", zooals
457.
alle uitgevers verklaren, geloof ik niet. Ten eersten zon Casper
dan tweemaal met dezelfde opmerking komen, hier en vs. 483.
Dit is nu wel geen afdoend bezwaar, maar ook het Latijn
geeft volstrekt geen aanleiding tot deze opvatting. Daar lezen
we, vs. 28:
STR. Hee te mihi , sicut tibi me aequum est credere.
Coe. Imo equidem credo. STR. at sein' etiain quomodo ?
Strobilus zegt dus : „Dit moet je mij gelooven, zoo goed als
ik jou op je woord gelooven moet." En als Congrio nu ver.,
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klaart Lecker te gelooven, zegt deze : ,,Nu, dan zal ik je nog
eens wat anders vertellen."
Casper nu staat verbaasd over de 'geestigheden , die de beide
anderen elkander toekaatsen, iets wat nog altijd een „standje"
zoo aantrekkelijk maakt, maar dat hij te Antwerpen niet gewoon was en zegt au: „Wel, wel , wat zijn hier in Holland
toch geestige lni". Dat een vreemdeling, een Antwerpenaar
nog wel, den Hollanders in het algemeen gierigheid verweet,
zouden Lecker en Teens ook niet over hun kant hebben
laten gaan.
459. tot zijn Trjn-Niften: „bij zijne nicht Trijn". Niften is de
zw. genitief, die in Haarlem en de streek tusschen Haarlem
en Leiden in eigennamen nog zeer veel gebruikt wordt, b.v.
Kee'en hoed, Jan'en vrouw enz. Vgl. Peteweynen in vs. 847

en de Aant. op vs. 64.
464. deer en: „daarvan" , n.l. soo veel an spijs. De beteekenis
en het gebruik der voorzetsels is in verschillende tijden zeer
uiteeuloopend , maar Bene uitvoerige studie daarover bestaat
nog niet. — „In drie daarop volgende dagen." kan hier de
bedoeling niet zijn; dan moest er kon staan.

466. As een men, heel in Glees Ion: „die is goed , pak aan" ;
bijvalsbetuiging, zonder eenige diepere beteekenis, maar tevens
Bene woordspeling met de inhaligheid van W arnar.
kond : „ kon 't".
468. Monopoly: „lawaai , drukte" ; ontleend aan de drukte bij
het verpachten van een monopolie. Het kan echter ook zijn,
dat Lekker zich vergist in het gebruiken van een vreemd woord,
en dit neemt in plaats van een ander,, nl. kolikompas (colisa
passio).
471. Het (trouwens zeer oppervlakkige) urineonderzoek nam cene
groote plaats in in de medische wetenschap dier dagen , en
cene nog grootere in de teekening der geneesheeren door de
kluchtspelschrij vers.
474. deur e schreven : „ opgegeven" , eig. „doorgehaald''. De
namen der overledenen worden op de lijst der leden of deel neniers doorgehaald. Wie wat voorbarig is, doet het, wanneer
de l iti nog leven, maar alle hoop reeds opgegeven is.
476. Heer -oom : „predikant" ; vgl. Vondel's Rommelpot, waar
men bovendien nog paap en pfarheer voor een protestantsch
geestelijke gebruikt vindt. Een katholiek geestelijke wordt ook
niet gehaald om een woorfje upt, de Schrift te zeggen, maar
om de H. Sacramenten te bedienen. Deze plaats kan dus
evenramin als vs. 133 als bewijs gelden- voor de meeniug van
Bakhuizen van den Brink.

vr-^
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477.

479.

483.

484.
485.

486.

487.

488.

dood'stroom : „de tijd tusschen vloed en eb, wanneer er
geen stroom meer is". Dit is dus eigenlijk in tegenspraak
met het volgende beeld.
dunckje, zoo ook 293. Misschien wordt dunken hier als
een persoonlijk werkwoord opgevat; vandaar het wegblijven
der t. V;1. echter 801.
Aul. II. 4. 35: Edepol mortalern paree parcum praedicas.
netgen : „netje".
asen : „den hengel van aas voorzien". Warnar was zoo
gierig, dat hij voor zich zelf aal kocht, die alleen goed was
om aan de kat gegeven te worden, en spiering, die een ander
alleen om te asen, voor aas zou gebruiken.
de Ouwevaer: „de ooievaar", die op de Vischmarkt met het
afval gevoerd werd. De vorm ouwevaer is slechts eene opzettelijke, grappige verdraaiing van ooievaar en zegt niets voor
de afleiding van het woord. Zoo noemt men ook het wijfje
wel ooiemoer. Tengnagel schrijft b.v. kallekhoen en kinderen
noemen Movijf als vader van Mozes.
Mit komt de Ouwevaer, (slook) : „meteen deed de ooievaar
slok , slokte er een op." Vgl. hij kwam zoo = „hij deed zoo."
Komen is ook synoniem van zeggen, dat hier evengoed lknn
staan: toen zei de ooievaar slok enz. Vgl. de Aant. op vs. 826.
Men lette op het prothusteron, d. i. dat de latere handeling het eerst genoemd wordt: eerst rockten (d. i. rukte) de
ooievaar er een door de mazen van het net en slokte hein
toen op. Vgl. 658 schrap, schrap.
op de bien: „aan den loop", vgl. vs. 182, 363, 573, evenals thans nog met het bijdenkbeeld van snelheid; zonder dat
in vs. 963.
mit een staend' zeyl: „met ein volstaand zeil ", het tegen
„met een slap zeil" , dus „met vaart, met-overgstldan
vuur, toornig''. Waarschijnlijk zei men ook met een opyesteken
(= opyestoken) zeil, waarvan men later, toen het deelw.
gesteken niet meer gabruikt werd, een opgestreken zeil maakte,
wat in zich zelf niets beteekent. Vgl. vs. 384.
kosten: „gold".
De Vis-marot was op de Damsluis, schuin voor de plaats,
waar nu de Beurs staat en was door de Vischsteeg verbonden
met de . Warmoesstraat (toen nog Kerkstraat geheeten).
De Veugelsteeg liep van de Fleets (Dam) naar den Voor -

burgwal tusschen liet Stadhuis en het blok huizen, dat tusschen
het Stadhuis en de Nieuwe Kerk gevonden werd. De Vogelsteeg nitloopende liep Warnar rechtsom den Voorburgwal op en
iets verder de Kercxbrug over, naar de overzijde van den Voor-
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burgwal, waar de Schout (in dien tijd Willem van der Does)
woonde.
De Kercxbruq was de brug tegenover de straat (Enge Kerk
steeg ?) tusschen het bovengenoemde blok huizen en het groote
kerkhof, en lag iets zuidelijker dan later de zuidkant van de
Donkere Sluis.
menty: „melding", vgl. vs. 1302; veel meaty is dus „omhaal".
489.
sign leven: „in zijn leven". Dezen, naast den genitief
491.
staanden accusatief ter bepaling van den, tijd waarop of ge
welken, vinden we ook vss. 547, 1057, 1259, 1456.-duren
daer isser: nu: daar zin er.
492.
„en moesten wy etc."
496.
daerom : daartoe", vgl. omdat = „ opdat".
497.
Als hier geen drukfout is, dient de komma om aan te wijzen,
498.
dat Lecker hier Casper niet laat uitpraten. Vgl. vs. 422, 493.
de hoogher zy : „ de voorname, deftige kant, de rechter500,
kant,". Vgl. voor verwante beteekenissen het Mul. Wdb.
502. oulieden wordt hier als enkelvoud gebruikt. Deze woorden
toch worden alleen tot Lecker gezegd. Als dit werkelijk zoo
in het Antwerpsch gezegd werd , is het zeker .een zeer merkwaardige vorm. Maar het is ook mogelijk, dat de schrijver
qy en oulieden met elkaar verbonden gehoord heeft en door
het dubbel gebruik, zoowel enkel- als meervoud , van q,/ in
de war gebracht is.
daer hadjet niet : „ dat lukt je niet". Vgl. vs. 1113.
504.
'k En does niet: „ik doe het niet" , eigenl. „ik doe daar508.
van niets".
sodd': „zoude".
509.
over: „gedurende" , vgl. over day; of „meer dan."
510.
lacker, hetzelfde woord als lecker. De eerste beteekenis is
511.
„likkebroer,, smulpaap", verder „klaplooper , deugniet" , en in
deze beteekenis wordt de knecht van Ritsert zoo genoemd.
Dergelijke namen toch vinden we in de kluchten meermalen
voor de bedienden genomen, b.v. in den Schijnheiligh: Slockspeck en Snoep; Pannefje- Vet en Lecker- /leetje in de Lucelle;
„

in Tijsken van der Schilden heet de meid

Lecker. Waarschijn-

lijk hieruit ontwikkelde zich de in dit vers voorkomende beteekenis „knecht, lakei ", zeker wel onder invloed van lakei
zelf,, dat misschien ook wel meegewerkt heeft tot het behoud
van den bijvorm lacker. Evenals knecht kreeg het ten laatste
de beteekenis „jongen". Vgl. vooral het Mnl. Wdb. op lecker.
512. niet een boon: „niets". Een aantal dergelijke uitdrukkingen
uit het Mnl. zijn bij elkaar gebracht door De Jager in Latere
Verscheidenheden, 57-154, niet een boon ald. bl. 96, 97.
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schandael: „burengerucht , herrie, ruzie" ; vgl. nog ,, schandaal maken ".
518.
Dats ganq : „ dat kan gaan, dat is goed, daar ga ik al".
Vgl. Ned. Wdb. IV, 212.
522. Nog zeer gewone, ironische verandering van Matth. 23. 12.
523.
kaleteyt: opzettelijk verkeerde uitspraak van kwaliteit, waarbij tribelt (d. i. trippelt) in plaats van marcheert zeer goed past.
hier uyt: vgl. de Aant. op vs. 75.
524.
525. Reym doet de deur maar half open, maar Lecker dringt
haar weg.
schickt uyt de weech : „ ga uit den weg ". Schicken is „voegen,
passen", ook „plaatsen" b. v. vs. 499, vanwaar opschilcken =
„optooien" ; verder „zich plaatsen" zooals hier en in opschikken = „ opschuiven" , eindelijk nog „bezorgen , zenden'',
vanwaar beschicken, zie vs. 389.
uyt de weech , dativus.
533.
Bruyts win: de wijn, die geschonken werd ter eere van de
bruid , dus waar een bruid in huis was.
534.
darren: „durven ".
535. scharrebier , uit scharrepbier ook scherpbier (d. i. schraal
bier of dun bier) genoemd.
des Bruyts, vgl. de Aant. op vs. 42.
541.
542.
dusschen: „zulk een ", ontstaan uit dusk een, dusle een.
Vgl. Mnl. Wdb. op dusc en dulc en Tijdschrift IV, 208.
klinc-snoert) jens : „ touwtjes om de klink van de deur van
buiten af op te trekken ". Misschien is het ontbreken der t in
dit woord geene drukfout , maar is het te vergelijken met de
Westfriesche verkleiningsvormen manje of niannie, ran 'e-,
hannie (= handje) en (als deze afleiding juist is) met sloerie
van sloor.
deyts, een eigenaardige meervoudsvorm , zeker wel ontstaan
door oplossing van vormen als een vier-duyts broodje enz.
543.
„Aan schelvisch etc. viel niet te denken," eig. „dat was zoo
duur, dat er van koopen geen sprake kon zijn, ja, dat zelfs
het kijken 'er naar voor een gewoon inensch niet te doen was."
544.
de Hal: „de groote vleeschhal". In de Nes had men eerst
de groote Vleeschhal, de oude St. Pieterskerk, later uitgebreid
met het daartegenover liggende Margrietenklooster. Op de
ruimte tusschen die beide was de Boerenvischmarkt.
545. Queen-vleys. Eene kween is een onvruchtbaar vrouwelijk
dier (zelfs van menschen wordt het gezegd) , hier meer bepaald
eene onvruchtbare koe , zeer geschikt om te mesten. Queenvleys staat voor „rundvleesch" in het algemeen , evenals tegenwoordig de slagers ossevleesch snijden van eene oude melkkoe,

517.
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en onder Lams-vleys, door W. even goed als tegenwoordig,
eenvoudig „schapevleesch" verstaan wordt.
al wast uyt de kerf : „alles was veel te duur, boven de
schreef". Men heeft hierbij niet te denken aan den kerfstok
(zie 379 A.), maar aan een stok, dien men meeneemt, als
men uitgaat om iets te knopen en waarop dan met een kerfje
of schreefje is aangewezen, van welke maat het voorwerp moet
zijn, als het passen zal.
547.
„lk heb het wel honderd maal in mijn leven minstens even
goed enz."
om: „voor", vgl. vs. 719 en nog sigaren van de acht oin
een dubbeltje. Zie Ned. Wdb. X, 136.
braspenningh : „ tien duiten" , dus de helft van een reael
die 2 stuiver was. Vgl. De Vries, Taalzuivering, 28.
548.
't vel, af stropen: „afzetten, villen, 't vel over de ooren
halen".
549.dropen: „met vet bedruipen", wanneer het aan 't spit gebraden werd. — Middenrij tu.
551.
Ten is niet an te halen: „het is onmogelijk zoo iets te begiunen, dat is voor een gewoon mensch niet te doen".
daer valt nie mier te segghen : „ daar iets niets meer van te
zeggen, daar kan niet meer over geredeneerd worden, dat is
ontwijfelbaar waar". Vgl. vs. 432.
Vgl. vs. 428 en de Aantt. bij vs. 369.
552.
553.
legti eia speel: „lig te spelen", vgl. vs. 262 A. 452 enz.
556.
vroede: „verstandige lui" , hier vooral „zuinige ", zooals het
woord in den mond der gierigaards gewoonlijk beteekent. Vgl.
vs. 169 en overleg, dat ook de beide beteekenissen in zich
vereenigt.
het: „heeft".
557.
Feet: „de persoon, naar wien men genoemd is", maar in
uitdrukkingen als deze schijnt het wel eens de meer algemeene
beteekenis van „oudere bloedverwant" aan te nemen. Zoo
wordt ook tegenwoordig grootje meermalen gebruikt, zonder
dat men juist de „grootmoeder" bedoelt.
558.
datje't weet, een stoplap als hoor, ik zeg je, dat kan ik Je
zeggen enz. , waarvan het volk zoo overvloedig gebruik maakt.
Zie b.v. vss. 75, 93, enz.
562.
Teens is in huis druk bezig en spreekt luid genoeg, dat
men door de open, deur buiten hooren kan, wat hij zegt.
564.
briefkm : „ papiertje". Zelfs wordt brief nog wel gebruikt
voor „papieren zak'. Vgl. ook: een brief spelden.
maecktme wat te spoegen : „ maakt me wat spoed , zorg er
voor u te spoeden ".
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566.

Deze twee regels zijn tot Reyin gericht.
by de buert. Wanneer by hier de gewone beteekenis heeft,
is boert collectief = „de buren", in welke beteekenis het
herhaaldelijk voorkomt. Maar het is ook mogelijk, dat buert

hier de nog geldende beteekenis heeft en we een van het tegen-

567.

woordig gebruik afwijkende beteekenis van by voor ons hebben.
Dit is terecht „eerre lastige plaats" genoemd, waarvan dan
ook reeds verscheidene verklaringen gegeven zijn, maar geen
van alle bevredigend. Dat deze regel geheel op zich zelf zou
staan, dunkt mij onwaarschijnlijk. Dat toch iemand achter
de schermen in zich zelf spreekt en dan nog door het publiek
verstaan wordt, is te veel van de verbeelding der toeschouwers
gevergd. En wordt het tot Reym gezegd, dan moet deze
regel met den voorgaanden samenhangen. Maar dan wordt
met de Pot in vs. 566 ook een suikerpot bedoeld. Trouwens
met de bereiding der vleeschspijzen was Teens ook nog niet
bezig (vs. 565). Vs. 567 geeft dan de reden op, waarom
Reym een grooteren suikerpot moet gaan leenen , dan Warnar
in huis had. Die reden is, dat Teens suycker en kruyt er
niet bij kleine beetjes in doen wil, maar met cene ruime
hand. Hij moet die beide bij de hand hebben, niet bij een
pot vol, maar bij een bak vol, waarin hij flink toetasten kan.
By den back is dus Bene dergelijke uitdrukking als bij de roes,

bij de vleet, bij het dozn; zij halen den drank niet bij het
maatje maar by de kan enz. Voor back vgl. slabak, broodbak.
dat ken hem niet krencken : „ dat doet er geen kwaad aan".
571.
after her tyen : „ achterheen- , achteraanzitten", vgl. de Aant.

573.

575.

576.
579.

580.
582.

op vs. 75.
Tusschen het tweede en derde bedrijf heeft Warnar al het
volk de deur uitgejaagd. Teens is de laatste , die het huis
uitvlucht.
by gort: „bij God", vgl. de Aant. op vs. 147 en Gloss.
vrome Bury hers. Het adjectief is hier slechts een beleefdheidsvorm, evenals in vs. 1054, 1055 en in you luy, vs. 855,
1050, 1084. Aul. 1II. 1. 1. optati cives.
op e slaghen : „ opgegaan". Vgl. op het wilt slaen (vs. 269),
op de vlucht slaan, een pad inslaan, een hoek omslaan enz.
voor: „voort" ; voorjayhen ook in Granida. Vgl. Ouderrans
op voorjaghen en voorloopen.
buys: „dronken" , zoo ook vs. 796.
Aul. III. 1. 6. Neque ligna ego usquam gentium praeberi
vidi pulchrius. Vgl. ook vs. 529.
Warnar komt, Teens vervolgende, in de deur.
hout stal: „houd stand, blijf staan." Vgl. Ondernans.
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gecx-kap : „ de kap, die de nar droeg", later „de gek zelf".
Dat de naam van een kleedingstuk op den drager overgaat,
is zeer gewoon, vgl. mnl. caproen en ons klabak , witte loon,
vloeken en broeken enz.
opsteecker : „ groot mes", waarmede het een of ander werd
584.
opengestoken.
dapper vromen: „zeer baten ". Teens wil zeggen: „had
587.
ik evenveel berouw over mijne zonden als daarover, dat ik je
niet dreigde — of nog liever, een por gaf — dan zou ik wat
meer kans op zaligheid hebben."
588-590. Aul. III. 2. 5-7:
Homo nullus est te scelestior qui vivat hodie
Neque cui ego de industria amplias male plus lubens faxim.
CON. Pol etsi taceas, palam id quidem est: res ipsa testis est.
588.
uyt komen: „voor den dag komen, geboren of gevonden
583.

worden."
tuyyh beleyyhen : „ getuige bijbrengen" ; vgl. cene vergadering
beleggen. Verdam verklaart „getuigenis in orde brengen,"'
in. i. minder juist.
592.
Susannes-boef : „ oude schurk''. Het begrip „wellusteling ", dat

591.

oorspronkelijk in dit woord lag, met toespeling op het bekende.
verhaal uit de Apocriefe Boeken, ging langzamerhand verloren.
wat Iiebje op ons te seyyhen, niet in de tegenwoordige beteekenis : „wat heb je op ons aan te merken", maar „wat..
heb je tegen ons in te brengen, welk bezwaar heb je tegen
ons"; vgl. vs. 886: Wat kebje opme te spreken? = „ wat
heb je van me te vorderen 9"
et reyement stelt : „ herrie maakt, te keer gaat" , eig. „den,
593.
baas speelt", van regenvent in de beteekenis „regeering". Wij
zeggen daarvoor „den boel op stelten zetten, waarschijnlijk
verbasterd uit op stel zetten, opstellen. Vgl. vs. 1086.
Dat het rij rn woord in dezen regel niet in orde is, blijkt
duidelijk uit het volgende: Op een paar uitzonderingen na
vinden we in den geheelen Warenar op elkaar volgend twee
regels met staand en twee met slepend rijm. Lezen we nu
reden: vreden dan krijgen we zes regels met slepend rijm
terwijl met reen: vreen alles in orde is.
stucke diefs : „ stuk van een dief." Bij scheldwoorden werd
594.
dikwijls het woord stukke ter versterking gevoegd; zie b.v. ook
vs. 608 en 888. Nog zegt men galgebrok, schandebrok, een.
raar stuk vreten , een raar stuk jongen enz.
595. beucken , hier niet „stootera" maar „slaan'' , evenals in stokvisch beuken en beuken alleen = „de armen over elkaar slaan,
om warm te worden."
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596.
603.

weer fens: „op mijne beurt bij eene of andere gelegenheid."
Iek seyje dat het veel is: „'t is sterk, 't is mooi", en verder:
„jij bent zeker aangesteld om op mij te passen ", jawel! Een
Warnar van tegeuwgordig zou er op laten volgen: „ Iorgen

brengen, hoor !"
yastebot: „gastmaal", eig. „het gebod, de uitnoodiging der
gasten." Vgl. Ned. Wdb. IV. 322.
609.
Een constructie, als we hier vinden , is in de spreektaal
nog zeer gewoon: eerst worden alle deelen opgenoemd en
daarna het geheel, met en aan het voorafgaande verbonden.
De kamer, de binnen -keert = 't hiele hays. Zoo ook in vs. 629:
Loopt in kamer en koocken, en waer je begeert , waar ook het
tweede en overbodig ' is. Op nog eene derde plaats noemt
Warnar de indeeling van zijn huis, vss. 375-377, waar we
vinden de Coocken , het Voorhuys en de Kamer. Uit de vergelijking van deze drie plaatsen blijkt, dat met binnen -haert
de „keuken" bedoeld wordt. Hoe we ons nu precies het huis
hebben voor te stellen, is niet duidelijk. Dat hij geen achter uit had, schijnt mij te blijken uit vs. 1345: anders had Reym
de Vroe-moer door de poort en zoo door de achterdeur ingelaten. Dat dit niet gebeurde, omdat Warnar den sleutel in
den zak had, is ook niet waarschijnlijk, want dan had men
het keldervenster liever op het erf, dan in een steeg laten
uitkomen. Ik denk het mij als volgt: van de straat af kwam
men in het voorhuis, dat aan den Benen kant een deur had
naar de kamer,, en recht vooruit een naar de keuken. Achter
in de kamer was eene bedstede, die bovendien een ingang in
de keuken had. In de keuken, die overigens de geheele breedte
van het huis besloeg, had men aan den Benen kant den haard
en ter weerszijden daarvan kasten, aan den anderen kant, nl.
waar ook de kamer was, haaks op de reeds genoemde, eene
tweede bedstede en daarnaast een trap of ladder naar den
zolder. Onder de bedsteden was de kelder, die misschien nog
onder den vloer doorliep, maar daar dan niet zoo hoog was.
Recht tegenover de deur, onder de ramen langs, was de
pottebanck en in den hoek de bak (vgl. de aant. op vs. 142).
De kamer was bepaald pronkkamer en werd niet gebruikt.
Warnar zelf sliep in de kamerbedstede, Reym met Klaertje
in de andere. Zoo was Warnar ook altijd bij zijn pot en zoo
kon Reym ook bemerken, hoe hij vijftig maal in een nacht
opstond (vs. 114).
Dat keert niet alleen „stookplaats" kan beteekenen , maar
ook „het vertrek, waar eene stookplaats is", is aangetoond
door Eymael in Tijdschrift VIII, 304. Maar wat is nu binnen-

604.
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haert ? Is deze samenstelling ontstaan nadat haard de beteekenis „kamer" had aangenomen , of voor dien tijd? Mij dunkt
het laatste en wel niet in tegenstelling met voorhaard, maar
met buitenhaard. Op het land toch vindt men gewoonlijk ook
eene stookplaats buiten de deur, hetzij in de schuur of onder
een afdakje, voor de wasch, voor veevoeder en dergelijke. Dit
was de buitenhaard en de stookplaats binnenshuis cle binnenhaard.
Bij uitbreiding kreeg het woord nu ook de beteekenis van het
vertrek, waarin die binnenhaard zich bevond, dat is de keuken.
610. Men selje verlieren : „men zal het je verleeren", zooals we
nu zeggen, ofschoon daarnaast ook nog „ik zal je leeren."
Evenzoo zouden wij een object invoegen in vs. 200, 681, 703.
Vgl. ook 894.
612.
de kop niet e broocken : „geen gat in 't hoofd geslagen ",
zooals we ook nu nog van iedere bloedende hoofdwonde zeggen,
al is het dan ook eene onbeteekenende huidwond. Sterker beteekenis heeft deze uitdrukking in vs. 885 en 924, vgl. vs. 614.
613. Teens doet onderwijl een paar stappen naar voren , alsof hij
weer naar binnen wil.
618.
619.

vanden hielen Bach, evenals van avond, van morgen.
Terwijl Warnar naar binnen gaat, zegt Teeus dit nog tot
het publiek.
621.
Warnar komt weer naar buiten met den pot onder zijn
mantel en spreekt de eerste 5 regels in zich zelf, de volgende

tot Teeus.
uyt de paerdevoeten : „uit het bereik der paardepooten, naar
eene veilige plaats ", hetzelfde als uit de voeten.
625.
hor: „weg, er van door"; vgl. de kort opgaan. Waarschijnlijk wel gelijk Mnl. op hoce.
shat: „zijt ". Waarschijnlijk eene vermenging der vormen
627.
zit en bint — bent, misschien ook een Saksische vorm.
631.laten: „bergen ". Vgl. Eymael in Tijdschrift VIII, 305 en

624.

ik wist niel, waar ikc bleef van de pin.
year recht, zonder lidwoord: „voor het gerecht."
een goat knecht: „een flinke, verstandige vent". Men zoeke
hierin vooral niet het denkbeeld van dienstbaarheid; vgl. vs.
993, 1252, op welke laatste plaats Moet echter de beteekenis
„vroolijk" heeft. In West-Friesland zegt men nog knechies
en meidjes voor jongens en meisjes.
639.
Teeus is niet naar binnen gegaan, maar doet alsof hij werkelijk W. „voor recht roepen" wil.
zin bewijs heeft Bien klaerheyl: „hij kan zijne aanklacht
niet bewijzen, zijne beweringen hebben geen kracht van bewijs ",
eig „zijn bewijs heeft geen helderheid, is niet overtuigend ".
b.v.

637.
638.
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Bewijs komt nog voor in de beteekenis van „poging tot bewijs", b.v. die bewijzen beteekenen niets. — Dubbelrijm.
640.
blommerhelten, eene vloek, volgens De Vries' uitstekende
verklaring uit by (Gods) bloedend harte ontstaan. De oudNederlandsche held Blommerhelt is niets dan een van de vele
vruchten van Bilderdijks rijke fantasie.
Die. Het gebruik der vragende woorden als betrekkelijke
641.
was in de 17e eeuw nog lang zoo ver niet als thans in de
schrijftaal. Zoo wordt die zeer vaak gebruikt, waar wij wie
of zelfs al wie zeggen, of ten minsten schrijven. In het laatste
geval kon de voorwaardelijke kracht van den bijzin zoo sterk
gevoeld worden, dat in den hoofdzin men als onderwerp voorkwam. Vgl. vss. 86, 941 en 1192.
anshant : „ zijn paard met dat van een ander voor één wagen
spant"; dus „met hein samendoet", vgl. samenspannen.
inde ly: „in de luwte". Wanneer een schip in de luwte
komt, wat bij de binnenvaart nog al eens voorkomen kan,
gaat het niet hard vooruit, en dit is voor de schippers natuur
-lijk
zeer verdrietig.
er an hylicict: „door huwelijk, hetzij eigen of van een bloed642.
verwant, tot hem in eenige betrekking komt".
compeer: „metgezel, kameraad" vooral om samen feest te vieren.
643.
me: „mede" ; dit moet verbonden worden met er in den
vorigen regel.
644. in 't onderspit raken : „ ongelukkig worden", maar de oorspronkelijke beteekenis „tot de onderste ploeg der gravers
behooren, de mindere zijn" komt hier nog al vrij sterk uit.
Vgl. 317.
647. ontmorssen : „ ontfutselen , ontkapen". Voorbeelden van
morssen in de beteekenissen „bedekken" , „wegmoffelen van de
kaart" en „stelen" in De Vries' Warenar, 155; vgl. ook den
studententerm moeren.
drauych: „droog, leuk". Vgl. Verdam in Tijdschrift IV, 205.
651.
„Warnar is zoo dom niet, als hij er wel uitziet" , eig. „als
652.
zijn hoofd er lomp uitziet".
Voor ruiyh = „ ruw" vgl. ruig meten, rekenen enz. en
Ruyyh Bewer p = „ ruwe schets". Staen als in die upon staat
haar goed.
653. dicht: „gierig ". Denzelfden overgang van beteekenis vinden
we in denn, dat ook nog als „gierig" voorkomt, en in WestFriesland b.v. nog in: die stoel staat dean aan den weeg, met
den wisselvorm don.
655. ghesteecken, in de 17e eeuw nog de gewone vorm van het
verl. deelw. Vgl. 660 en 1306.
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656.
657.

ten naasten by, superlatief van na by, waarvoor thans bijna.
bedurven: „in 't ongeluk gestort", zoo ook vs. 1046, 1100.
de kop worde me kroes: „ik werd driftig". Kroes is „ge
kroes haar, dat paard loopt kroes, d. w. z. met-kruld",b.v
een krommen nek, dus met een opgestoken kop, een teeken
van fierheid en moed. In Amsterdamsche Lindebladen ,
bl. 13: hem stond de kop soo kroes.
worde : „ werd". Vgl. voor dezen nog lang niet zeldzamen
vorm Van Helten, Vondels Taal § 55. Zoo ook 982.
in : „ en".
lap: „slag", zoo ook vs. 1312. Vgl. iets door zijn keel
lappen = in zijn balg slaan.

op men peertjen: „boos". Coster's Teeuwis, 326: De Knoeten bennen oock te besucht ras op haar .geert. Ook nog bij
Wolff en Deken. Waarschijnlijk is deze uitdrukking uit den
riddertijd afkomstig en beteekent dus oorspronkelijk: „klaar
om te vechten ".
662.
vynen : „ vinden ".
663.
noot is hier een rechtsterm: W. pleegde geen moord of dood slag, het was noodweer.
664.
sonder ommesien : „ zonder aarzelen ". Vgl. Ned. Wdb. X,

661.

666.

824.
Aul. III. 4. 15: Iam hunt non ansim praeterire, quin con-

sistam et colloquar.
668-7 53 spreken Warnar en Rijckert , die den ander niet ziet,
ieder voor zich.
dochter: „meisje ". Nog altijd is jonge dochter de technische
term op de bureaux van den Burgerlijken Stand.
672-673. Aal. III. 5. 7-8:
671.

Et multo fiat civitas concordior
Et invidia nos minore utamur quarr utimur.
beteren. Door samensmelting met een kon een vorm op -en
672.
ook wel voor vrouwelijke of onzijdige woorden staan, vgl. de
Aant. op vs. 124. Dat een dergelijke vorm nu ook gebruikt werd, waar een niet te pas kwam, vooral voor een
woord , dat met een klinker begon , behoeft ons niet te ver wonderen. Vgl. de Aant. op vs. 31.
Middenrijm.
Rijckely kinderen, samenstelling; vandaar de onverbogen
vorm van het eerste woord.
so bonfit : „zoo grof ". Vgl. voor de verschillende beteeke677.
nissen van dit woord Ndl. Wbd. III, 370.
679. frater reden: verdeelingsgenitief bij wat.

673.

674.
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680.dat: „indien" , zeker wel als verkorting van opdat, dat in
het Mnl. in dezen zin zeer gewoon is. Voor dat vgl. Mnl.
Wdb. II, 86, en hier vs. 206 en 1234.
683.
nl. door de vrouwen, die van zichzelf rijk zijn.
686.
Armozy,, ook armozijn: „soort zijden stof", vroeger ormoz?jn
geheeten, naar het eiland Ormuz.
687.
kettingh : „ halsketting", van paarlen, bloedkralen of goud,
soms met juweelen stukken er tusschen.
je meuchter jou lijf na Betten : „je moet je daarvoor maar
gereed maken , klaar zijn , er op rekenen". Ook vs. 1281.
689. „Die hebben een goudgewicht, dat honderd daalders waard
is." Het zou ook kunnen beteekenen: „die zijn van goud
zoo zwaar als honderd daalders," maar zoo zwaar droeg men
de armbanden zeker wel niet. Dat van het gewicht gesproken
wordt, is nog heel gewoon; vgl. het is van zwaar goud.
Een pond-groot of pond Vlaemsch (altijd met het adj. achter
691.
het subst.) was 20 schellingen, dus 6 gulden. In den veehandel is deze waarde nog bekend: eene koe van 30 pond.
ic en geefer niet meer veer. Rijckert stelt hier eene dame
voor,, die op haar manier heel zuinig is. Wel moet zij haar
fatsoen ophouden en mag niet onderdoen voor haar buren en
familie, maar ze weet alles zoo goedkoop te krijgen, dat haar
man in plaats van te knorren, haar wel prijzen moet. Met
al haar „koopjes" echter wordt hij geruïneerd.
692.
Gans lichters : „ bij Gods (gewijde) kandelaren ", of waarschijnlijker „bij Gods lichten". Vgl. de Aant. op vs. 147.
693. beisgelijke ambtenaren (7uvacrovóuoc) had men te Athene ,
maar niet te Rome, evenmin als bij ons. Zoowel Plautus als zijn
Nederlandsche vertaler hebben echter de aardigheid behouden ,
die er zeker niet minder op wordt \tegenover een publiek,
waarvoor dat ambt eene nieuwigheid zou zijn.
Aul. III. 5. 30. Moribus praefectuxn mulierum hunc factuni velim.
695.
trapten : „ loopen" , vooral „langzaam heen en weer loopen".
Vgl. trant = „ gang, manier" en het frequentatief trantelen =
„drentelen , dralen'', vanwaar yhetrantel in vs. 1245 = „ge
gezeur".
-talm,
stater = staet er.
697.
„Het geeft niets, al is er voortdurend , dagelijks een naaister in huis, toch moet ze ook nog buitenshuis laten naaien."
699.
schijnt datter schier woonen. Wij zeggen met andere volgorde: , schijnt het bijna dat er wonen".
701.
„ik heb er nog maar een houtskoolschets van gemaakt, want
ik heb nog geen tijd gehad, orn het in het net te teekenen :
zoo nieuw is het." Het borduren werd in dien tijd meer als
10
Ware -nar.
—

;
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eene kunst beoefend dan thans, zoodat de dames b.v. meermalen zelf de patronen teekenden of ook zonder patroon werkten.
Zoo kon dan ook onder de vele bekwaamheden der dames
Visscher het borduren genoemd worden. De borduurwerker
kon dus voor een nieuw patroon op de belangstelling der rijke
dame rekenen.
Dat eer heeft G. G. af: „van dat andere heeft G. G.".
702.
Bruydts Borst: „borststuk (vest) van haar bruidskleed ". Deze
borsten werden geborduurd of met koordjes benaaid, soms ook
met gouden of zilveren knoopjes of edelgesteenten bezet. In
dezen tijd echter schijnt het laatste nog niet in de mode geweest te zijn, anders zou Rijckert er al licht over gesproken
hebben. Later was de weelde daarin zoo groot, dat Le Francq
van Berkhey zegt er een gezien te hebben, dat f 10,000 waard
was. Zie meer hierover in De Vries' Warenar, bl. 161.
Wij zouden dezen regel tusschen haakjes plaatsen; vs. 703
toch heeft nog betrekking op het nieuwe werkje uit 701,
maar de dame luistert niet naar heul en beziet vast een ander,
dat hij haar nu in deze woorden uit het hoofd zoekt te praten.
Immers als een ander het al had, zou zij het niet willen
hebben , maar het nieuwe en veel duurdere nemen
om de rant groenen: „met groen invullen ", eig. „om den
703.
rand van, dus buiten het patroon, groen maken ". Vgl. de
Aant. op vs. 610.
en noch niet hiel nit: „en als hij nog niet heelemaal uit geteemt heeft, nog niet gedaan heeft met teemen".
de Leytse scheyt : „ de schuit, die op Leiden vaart ", hetzij
706.
de schipper in Amsterdam of in Leiden woont.
707.
op voordeel. Dit kan beteekenen „om voordeel te hebben,
omdat ze daar goedkooper zijn "; immers onze dame was op
koopjes uit, en zeker wel wat men noemt: „vast op een cent,
maar los van een gulden", vgl. vs. 691.
Ook kan het beteekenen „om anderen voor te zijn ", want
dit zou voor haar eene victorie geweest zijn. Maar in beide
gevallen blijft al onverklaard. De eenige hier passende beteekenis is „in voorkoop" , waarbij zij wel de beide genoemde

705.

bedoelingen zal gehad hebben. Andere plaatsen echter, waar
de uitdrukking in deze beteekenis voorkomt, ken ik niet.
708.
uyt zijn naem: „uit naam van den goudsmid ", die een
heer onder de ambachtslui is en dus niet als de bontwerker
en de borduurwerker, zelf komt , maar zijn knecht stuurt.
7 1 0. Deze regel moet verbonden worden met noch eens te deech :
zoo precies moet hij het weten, alsof er de zaligheid van afhing , of het wel juist naar haar zin gemaakt wordt.
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713.

715.
716.

720.

721.

722.
723.

724.

725.

Het aantal wijnsoorten, die hier in dien tijd gedronken
werden, was zeker minder groot dan tegenwoordig, ofschoon
toch niet gering, maal van vreemde bieren had men waarschijnlijk wel geen mindere verscheidenheid en daarin heerschte
Vrij wat weelde.
Maenckech is zeker wel de aangewezen dag om rekeningen
uit te schrijven.
Iteinptje: verkleinwoord van item, den term, waarmede de
verschillende posten op cene rekening beginnen.
So dicht alee ijaen mach: ,,zoo dicht in elkaar geschreven,
als maar eenigszins mogelijk is".
Dubbel middenrijen.
laiTsters: ,,snapsters', van lceryen = „ babbelen", vgl. Kil.
en Oudemans en nog lane = ,, geleuter, onzin", vooral als
uitroep.
opsteecken: ‚,opdiepen, opschommelen", waarvoor ook opsticken en stoocken (vs. 1405) gebruikt wordt.
ycset: „straat", evenzoo in vs. 1405 en misschien in ons
nit alle hoeken en qaten. Vgl. Ndl. Wdb. IV, 306 op gas.
vier l]niThermeestens. Dat was evenveel als Amsterdam had.
ordonnancy: ‚,ambtenaarspersoneel", alle ambtenaren bij elkaar,
die ter ordonnantie, d. i. ter beschikking van de heeren staan.
Zoo is nog een ordonnanz een militair, die ter beschikking
van een hoogeren staat tot het overbrengen van berichten.
In vs. 424 is ordonnancy al datgene wat noodig is voor het
ordonneeren ‚ d. i. „beschicken (vs. 404) van den maaltijd."
vol loven: naar verdienste prijzen", vgl. volprezen 1407.
Labbekacz, een sprekende naam; labben toch is ‚,babbelen,
zeuren", waarvan labbei, en kak is „gepraat", van haken (vgl.
kakelen en Xaeckels in vs. 726); in West-Friesland is nog
een kakmaker = ,, praatjesmaker, zwetser". Tegenwoordig
treedt in labbekak het begrip „zeuren" meer op den voorgrond
dan „praten" en beteekent het een „zeurpot, suffer".
sneer: hier ‚,schoonznster", maar in vs. 1348 „schoondochter", tegenwoordig alleen in de eerste beteekenis in ge
bruik. Oorspronkelijk beteekende het zeker wel ieder aangetrouwd vrouwelijk familielid. Evenzoo was swayer ieder aangetrouwd mannelijk familielid, tegenwoordig alleen „schoon
broeder", maar in den Warenar nog „schoonzoon", zie Gloss.
boven Schont. Deze term is zeker nooit officieel geweest,
maar onder het volk gevormd naar analogie van onclerschont,
zooals het oök bnitenkoorts tegenover binnenkoorts stelt.
-wat mienje bylo!' ,,Wat denk je wel van haar; zouden
zij den boel niet netjes in orde hebben?"
10*
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Gans sacker tig jsjes : „ Gods sacre cauce (heilige kelk)" of
„Gods sakker lijden ".
daer goren sucke tollen om : „ daar wordt zoo wat verhandeld,
daar gaat zoo wat om". Bij omgaan den tol als beeld te ge
-bruiken,lago
voor de hand.
Tweeinael ter weeck. Hieruit blijkt niet, dat de krant in
729.
die dagen tweemaal in de week uitkwam. Rijckert zegt
alleen, dat de dames zoo vaak haar kransje hadden. Dat ze
ook geen werkelijke kranten lazen, blijkt uit den volgenden
regel. Ze waren zelf wandelende kranten. De bedoeling der
beide regels is: tweemaal in de week worden daar alle nieuwtjes
besproken, zoo nauwkeurig of men een krant van a tot z uitlas. We hebben hier dus eene woordspeling met courante
nouvellen: ten eersten „krant", ten tweeden „loopende nieuwtjes".
teestrner = „ leest men er ".
broets: „manziek, hitsig ", nog in die beteekenis zeer gewoon.
732.
wie'er inde kap sal. De gewone verklaring: „wie er in de
huik zal trouwen , omdat ze reeds voor het huwelijk moeder
is", past hier niet, hoe aannemelijk ook op zichzelve. Over
eene ongehuwde aanstaande moeder toch wordt in vs. 735 gesproken. Zien we nu , dat in deze chronique scandaleuse in
iederen regel telkens twee verwante feiten vermeld worden,
dan verwachten we hier naast een minziek meisje een dito
jongen man. En deze beteekenis kan de uitdrukking hebben,
wanneer we kap niet = „huik" , maar = „zotskap , muts"
nemen. We denken daarbij aan „de Mutsdraghers, die als
ontsinnighe menschen tieren". Vgl. Roemer Visscher's Lof
van de Matse, 4e couplet (uitg. 1612, bl. 2) :
728.

Maer wat is de Matse? een begeerlicke gheneghentheyt
Met lust verblint, soeckende alle gheleghentheyt
Om t'ghebruyck van een waerde vrouwe te verwerven,
Deur natuyre bewegende de jonghe sinnen
Tot het aengheboren werek het spel van minnen,
Om te verhoeden t'menschelick gheslachts verderven.
wie'er in de kap sal kunnen we dus weergeven met: „wie

er een meisje zoekt, wie er om een meisje verlegen is".
733.

bot ,ghevanghen : „ vergeefsche moeite gedaan, een blauwtje
geloopen". Oorspronkelijk was de uitdrukking slib vangen, d. i.
slib in plaats van visch in het net krijgen, en zoo komt ze
ook nog dikwijls voor. Toen dit , niet meer begrepen werd,
zag mimen in slib den naam van een visch en verving nu den
naam van den onbekenden door dien van den bekenden zeebewoner.
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Dat bot hier = „slag" zou zijn , is allerminst waarschijnlijk,
1 ° . om het enkelvoud, 2 ° . omdat de overgang van „slaag
krijgen" tot „vergeefsche moeite doen" een te groote sprong is.
734. onder de pels kan geen synoniem zijn van onder de pantofel,
zooals blijkt uit moet. Zou dat trouwens ook in de oogen
van die dames een zoo ergerlijk feit zijn, dat het hier paste?
Ik geloof het niet. Maar onder al die pikante mededeelingen
missen we er eene, die toch moeielijk kan ontbreken, n.l. van
Bene vrouw, die haar man met horens kroont. Dit zou juist
een mooie tegenhanger zijn van den man, die zijne vrouw
slaat. Als ik mij niet bedrieg, vinden we dat geval dan ook
in deze woorden vermeld.
Dat we hierbij aan pels in de gewone beteekenis niet te
denken hebben, is duidelijk. De Vries heeft dan ook terecht
gewezen op pel, dat we bij Roemer Visscher vinden, in het
volgende versje (Brabbelingh 1612, bl. 54):
Laet aff, Michiel , van u boochmoedich spreecken,
Dat u jonghe wijl, maeckt een fluweelen deecken,
Om sacht toe te decken u oude conde vel ;
Dat sal gheen deecken sij n , Michel, dan een pel.
De lezer van de Brabbelingh gevoelt dadelijk uit de teoenstelling van jonghe en oude conde, dat hier geen pantoffelheld
wordt aangesproken, maar een hoorndrager. De bekende beteekenissen van pel: „laken, deken, kleed, lijkkleed, vel enz."
kunnen hier geen van alle dienen ter verklaring der uitdruk
Dat Roemer Visscher desniettegenstaande pel tegenover-king.
deecken stelt , bewijst, dat hij de uitdrukking nog wel kende,
maar niet meer begreep. Het ligt dus voor de hand hierin
een buiten deze uitdrukking volstrekt ongebruikelijk woord te
zoeken. Bekend is het, ook bij Kiliaen voorkomende woord
schappel = „ krans'' , waarnaast we mogen aannemen, dat, de
kortere vorm pel bestaan heeft op gezag van den Teuthonista,
Grants. peel. scapeel,. Sertum. Sertulum.
waar we vinden:
Crinale". Naast de kransen of kronen, om iemand eer te
bewijzen had men ook spotkransen, vanwaar b.v. iemand een
leef jken hoed opzetten (vs. 994) en, wat hier vooral te pas
komt, een man met horens kronen. We mogen dus, geloof
ik, pel of pels in deze uitdrukking met „een paar horens"
gelijkstellen .
Schappel is overgenomen van het Fransche chapel, thans
chapeau. Godefroy in zijn Dictionnaire geeft op: „Chapel,
capel, capiel emploi figuré dans le sens de honte, et de punition deshonorante".
„
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Het verkleinwoord chapetet beteekent nog „puisten op het
voorhoofd" , en dat de overgang van puisten of knobbels op
horens niet groot is, zou ons, zoo noodig, Beaumarchais'
Mariage de Figaro kunnen leeren. Als Figaro zich over het
voorhoofd wrijft, (Acte 1, scène I) , zegt Susanne: „Ne le
frotte done pas! FAG. Quel danger? Suz. S' il y venait un
petit bouton; des gens superstitieux. . . . . . ."
736.
de warp kryghen : „ het buiten echt geboren (geworpen) kind
thuis gestuurd krijgen" , wat dikwijls een ander dan den vader
overkwam.
In W. D. Rooft's Verloren Soon b.v. komt Teun de
koppelaarster Juliaen vertellen, dat „'t Meysje daer wy over
ien tijt by vrolijck waren" op het punt is van bevallen en ze
zal hem „vuyl schouwe" , d I. hem als den vader noemen.
Teun raadt hem daarom:
Neemt mijn tot jouw maeckelares, maer siet datje mijn niet melt,
Iek selt maken datjer of komt met hiel weynigh gelt:
Daerje voor seker aers de wurrep selt voort krijghe.
En daar hij bepaald weigert, vervolgt ze:
'k Wed jy van stonden an 't kijndt seit krijghen voor jou deur.
Heymetjen en Dibberich zijn, zooals vrij duidelijk is'

beide ongehuwd.
„Wat voor rampen Snorcker jaarlijks aan zijne zwaar geladen
schepen lijdt." De verbogen vorm van het achter het subst.
geplaatste adj. kan vreemd schijnen voor wie bij de geschreven
grammatica blijft staan, maar is in de spreektaal nog zeer
gewoon, wanneer men bijzonderen nadruk op het adj. wil
leggen b.v. Hij heeft drie karpers, heele groote, gevangen. —
Dubbelr ij m.
Groote Broeck een sprekende naam, vgl. hij komt van Groote740.
broek = „' t is een bluffer", waarbij dan soms als verlengstuk:
maar Grootebroek ligt bij Bakhuizen dat men dan opvat als
739.

,

Eng huizen .
Hanecams. Nog zegt men van een vrouw, dat ze hanig is,
in denzelfden zin als broets in vs. 732. Waarschijnlijk wordt
met Trijn wel geen getrouwde vrouw bedoeld, en de dames
zitten dan op te tellen, hoeveel mannen er wel aan huis komen
bij Bene of andere bekende courtisane. Weliswaar is pol gewoonlijk „minnaar van Bene getrouwde vrouw" , maar ook
dikwijls ieder, die zijne liefde op minder nette wijze geplaatst
heeft, b.v. Francisco in Huygens' Tryntje Cornelis.
742.
kyeren , zoo ook 858, 1438, hetzelfde als kijnderen, meerv.
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van kent 546, 1304, 1340, 1352, 1467 , een in West-Friesland nog lang niet zeldzamen nevenvorm van kind. Vgl. wint
456, 829 , v nt 664, 904 van vynen 929 , 966 , 1298 = „vinden" en twntich 758.
744.
er keur broeck by leyyhen : „ er de vlag voor strijken, er
een punt aan zuigen ". Wanneer de man de broek er bij neerlegt, laat hij het gezag aan de vrouw over en is dus de
mindere.
Met de Hollanders zijn de leden van den Eglentier, met de
Brabandtsche Rederjckers die van het Wit Lavendel bedoeld.
Juist in deze jaren was er groote strijd onder de leden van
den Eglentier, tengevolge waarvan Coster, Hooft en anderen
er uit traden en de Duytsche Academie stichtten.
„Het bestuur der staatszaken wordt daar nauwkeurig gewikt
745.
en gewogen". — op een prick e schat: „tot op een cent ge
een prick is de kleinste hoeveelheid, die men tegelijk-taxerd";
nemen kan.
Men disputeerter uyt de, Schrift: d. w. z. met argumenten
746.
uit de Schrift, niet over vraagpunten uit de Schrift.
Met de droeve questien worden zeker wel de twisten tusschen
747.
Remonstranten en Contra-remonstranten bedoeld.
collegie: „vereeniging, club, kransje". In deze beteekenis
748.
is het woord in Amsterdam nog zeer algemeen, voor het deftige
Zeemanshoop zoowel als voor de kleinste zangvereeniging.
750. kloek-spijs: „spijs, die men slechts heeft te klokken, te
slikken , die dus gemakkelijk te eten is". Misschien dat hierin
eene woordspeling ligt met bet andere woord kloksp s, d. i.
'klokmetaal.
hooch: „koor, braak". Door weglating van het gewoon753.
lijk hiermee verbonden schier of bijna hebben koren en kok
tegenwoordig de beteekenis gekregen van „bijna braken,-hatzen
misselijk zijn".
hoe keunje oock: „wat kunje der wat mee" , een uitroep
754.
en dus een volledige, niet afgebroken, zin.
Middenrijm. — ondieft: „uitstekend , netjes" , verwant niet
757.
deftly; on- is een versterkend voorvoegsel.
verbrieft: eig. „per brief (in alle beteekenissen) medegedeeld ",
758.
hier eenvoudig „verteld".
Wat kettet te bedeyen: „volkomen juist, mooi zoo, wel
760.
zeker"; cene vraag, die niet veel meer is dan een stoplap ,
evenals vs. 1354 laat se' ich seggen ? en ons Wat zeg je?
een jeuyht in 't lijf kalten: „jong praten , jolig stemmen,
opvroolijken". Vgl. Sp. Heydinnetje, Gloss.
Middenrijm.
761.
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762.

Aul. III. 6. 3-4.
E meo quidem animo, aliquanto facias rectius,
Si nitidior sis filiae nuptiis.

of : af". Rijckert vraagt, of ze al klaar zijn , maar Warnar
verstaat, of ze al versleten zijn, waartoe zeker ook meewerkt,
dat R. Bruyyooms klieren zegt, waar hij bruiloftskleeren bedoelt.
765. aftonwen : „ redden, afdoen , klaarspelen" ; vgl. leer touwen.
den eersten en tweeden dach, n.l. bij het beschryven van
't hylick en bij de eigenlijke bruiloft.
767. Of we hier een middenrijm moeten aannemen, is zeer twijfel achtig, bij den geringen klemtoon, die op mach valt.
763.

768.

771.
772.

„

Aul. III. 6. 9-10.
Imo est, et dii faciant uti siet din,
Plus plusque sospitent istuc quod .none babes.
noch al wat: „nog wel iets ". W. verstaat echter: „heel wat ".
wod: „wou". Zoo ook 842, 1313, 1315.
byyet : „ bij God"; vgl. de Aant. op vs. 147.
verbrantst: superlatief van verbrant, n.l. in de hel verbrand,
verdoemd.
peeckel-hoer: „oude gemeene hoer", hier eenvoudig als scheld
zonder dat aan de eigenlijke beteekenis gedacht werd.-word,
Vgl. Susannesboef 592.
Aul. III. 6. 13. Quid tu te soles de senate sevocas?

778-780. Aul. III. 6. 17-18.
... .....mihi
Qui intromisisti in aedes quingentos coquos
Cum senis manibus, genere Geryonaceo.
.Een hiele yalyh; vgl. zeven is een yaly vol.
krauwels : „ haken, vooral vleeschhaken" , ook „klauwen ,
handen"; zoo zeggen wij nog hij met z'n kromme vethaken van
iemand met lange vingers en blijf daar met je vethaken af.
al ziet op de Cocks, tenzij krauwels de beteekenis heeft van
779.
„krauweldragende personen" b v. koksmaats, waardoor de vertaling dichter bij het oorspronkelijke zou blijven.
overyheven: eig. ,,overgegeven ", n.l. aan den duivel, dus
„vervloekt, verdoemd ". Het komt zoowel voor in de beteekenis van „doortrapt , goddeloos, godvergeten ", als ook, 'evenals
de beide laatstgenoemde woorden , eenvoudig als versterking.
Vgl. Oudemans en LTitlegk. Wdb. Tegenwoordig meest in
korteren vorm, b.v. een vergeven kiesp?jn.
783. Dubbel middenrijm.

778.
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kliecken: „brokken vuil"; vgl. kliek: „bende, kluit, club".
spandemer: „spande men er".
van iender haer. Paarden van gelijke grootte en kracht,
te samen aangespannen trekken beter dan ongelijke, maar om
het komisch effect worden hier paarden van lene kleur genoemd.
788.
Hoe: „wat"; evenzoo vs. 570, 754, 925, 938, 1211, 1308.
-Hoe yheefjer wat after: „hoe geef je hun wat achterna;
wat ga je tegen hen te keer !"
790.
„'t was niet mogelijk hen gade te slaan."
Aul. III. 6. 19-21.
787.

Quos si Argus servet, qui oculeus totes fait,
Quem quondam Ioni Iuno custodem addidit,
Is nunquarn servet.
791.
792.
794.
797.

798.

801.
803.

804.

806.

807.

as ien raven gebeekt: „met een krommen bek als een raaf,
den diefachtigsten van alle vogels "
heeft, de kreen al lens yheleckt ? „ heb je de kraan al eens
laten lekken? heb je al eens geproefd ?"
set: „kan". Wie iets niet kan doen, zal het natuurlijk
ook niet doen.
so drooyh : „ zonder te drinken" ; vgl. op een droogje zitten.
pays weer 't ooyh uyt: „de zaak was niet in orde, 't spul
was niet compleet". Puls = „poes". Waarschijnlijk moet
men hierbij aan het katkneppelen denken en beteekent het
„de kat is zoek". Wanneer toch alle spelers klaar staan, en
de kat is niet te vinden, om in de ton te doen , dan kan het
spel geen voortgang hebben; of als men dan, zooals tegen
gebeurt, een stuk hout in de ton deed, dan was er-wordig
voor de rechte liefhebbers geen aardigheid meer aan.
abelheyt : „ handigheid", van abel (fra. habile). Nog zegt
men daarvoor handhabileteit.
lieve Broer: „beste maat, kameraad", evenals veer 177 ,
763. Tegenwoordig kan lieve zelfs in dezen ironischen zin
bijna alleen nog maar met jongen verbonden worden.
ien schot veer schieten: „een stokje voor steken". Schot of
schut is hetzelfde als schutting; vgl. ook vs. 822. Men merke
op, dat stek (ook stok?) eveneens de beteekenis schutting heeft.
aers : „ anders, ten minste". Vgl. Ndl. Wdb. I, 577 en TI,
438.
„Op deze wijze zal zijn wijn op wezen en hij vergeefsche
moeite doen." Eigenlijk moet er staan opraken of moeite gedaan hebben. — Aul. III. 6. 41. Ego faro et operain et
vinum perdiderit simul.
duyts wesen : „vroolijk zijn, flink meedoen , zijne portie
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staan", bij het drinken n.l. — Hoewel Warnar in zich zelf
spreekt, hoort Rijckert toch zoo half en half iets, maar in
plaats van uyt wezen verstaat hij deyts wezen.
Alle wesen moet wesen: „als het moet, dan moet het". De
808.
rest van dezen regel is een nietszeggend aanhangsel. De liefhebberij voor dergelijke staarten, soms zonder, soms met een
grappige of tegengestelde beteekenis, is altijd groot geweest,
b.v : zijn ouders moet men eeren, al zou men ze ook met
stokken slaan; hij is zoo wijs als Salomo's kat, die van w ijsheid van de trappen viel, en toen was h ij gauw beneden; een
zwavelstok in drieën en een borrel in éénen ; ook een duit in
't zakje gooien en een cent er weer uithalen; ieder zijn meug,
zei de boer, en hij at vijqen; loop naar de maan en pluk sterren;
verhaar met een hoed op, enz. enz. Zie ook vs. 226. Slechts
zeer zelden is misschien de langere vorm de oorspronkelijke,
ompoyen: „omdrinken, den beker rond laten gaan". Wan809.
neer een feestdronk werd ingesteld, werd daartoe een grootere
beker genomen. De insteller van den dronk zette dien het
eerst aan den mond en bracht hem dan den bedronkene toe ,
waarop hij verder het geheele gezelschap rondging. Was het
een lustig gezelschap met een duyts hart, dan dronk misschien
menigeen den beker leeg. Op boerenbruiloften gaat het nog
dikwijls zoo, maar de groote beker is dan meestal vervangen
door een brandewijnskom met een afzonderlijk daarvoor bestemden brandewijnslepel er in.
810. ien Notaris, die de huwelijksacte moest opmaken.
812. lijf: „leven"; zoo ook vs. 832. Gaen op beteekent er op
loeren, vgl. op iemand loopen.
Iets anders is te lijf gaan, n.l. „aanvallen , zoeken handgemeen te worden".
814. knietsvat : „ knekelhuisje" , eig.: „bekkeneelsvat" , zooals terecht is verklaard door Verdam, Tijdschrift V, 107. Vreemd,
dat niemand eerder deze verklaring heeft gegeven , die toch
reeds te vinden is bij Wagenaar I, 28: „Hier was aan het
Kerkhof geplaatst het knielsvat, dat is, het bekkeneels- of
doodsbeenderenvat". Commelin vertelt hiervan (bl. 459) :
„Buyten de Kerk ten Noordt- westen [lees: ten Noord -oosten]
't Choor, stout wel eer een konstigh Doot-beenderen -huysken
van hartsteen, tempels wijs, omtrent den Jare 1560 gebouwt,
ingestort omtrent den Jaare 1656, en daar na week genomen
(ter welker plaatse in den Jare 1659 het Wijnroeders Comptoir,
gemaakt is). Men verhaalt, dat de Meester , die het bouwde
als doen van Kettery beschuldigt, voorvluchtig was en om
dit werk te voltoyen, vry geleit gegeven wierdt".
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815.
816.
817.

818.

819.

820.

822.

Bay saft: „wacht, zachtjes aan ".
veurme sien : „ voorzichtig zijn ".
wangderen: „wandelen ".
't Kerckhofjen om. Aan de Nieuwe Kerk waren toen ter
tijd waarschijnlijk drie kerkhoven. Het grootste lag aan den
Westkant van de Zuiderdeur naar den Nieuwezijds Voorburg wal. Aan den anderen kant van de Zuiderdeur lag een kleiner
kerkhof,, het Ellendighe Kerckhof genoemd, omdat daar terecht
„verwesen” vs. 839) misdadigers en zelfmoordenaars-gestld(
begraven werden, v66r de reformatie echter allen, wien de
gewijde aarde ontzegd was. Aan den Oostkant van de Kerk
was geen kerkhof, evenmin als langs den Voorburgwal. Aan
den Noordkant was nog een klein smal kerkhof en dit wordt
hier waarschijnlijk met het Kerckhofjen bedoeld. De barbier
kwam dan van den Voorburgwal af en liep langs dit kerkhof
tot hij bijna bij de poort van 't Grootschool was. Hier hield
hij stil om in het daar staande knielsvat te zoeken. De straat
langs de kerk schijnt toen nog geen Gravenstraat geheeten te
hebben. Deze naam wordt hier ten minste alleen aan het
tweede gedeelte gegeven, dat de barbier vervolgens doorging.
Daarna stak hij den Nieuwendijk dwars over en kwam zoo
door de Zontsteeg op het Water (Damrak).
't groot-school. Amsterdam had twee Latijnsche scholen,
waarvan die aan de Nieuwe-zijde, 't Groot-school , tegenover
de Nieuwe Kerk stond en in 1666, toen de beide scholen ver eenigd werden en naar het Singel overgebracht, verkocht werd
aan den bekenden drukker Johan Blaeu , naar wien die plaats
ook nog Blaeu -erf en Blaeu- straatje heet.
het brengen is nog in vele uitdrukkingen niets anders dan
„komen" b.v. hij heeft, het ver gebracht in de wereld. Moet
onder het hier „het schip" verstaan worden? We hebben ten
minste daarnaast: hij heeft het ver gestuurd.
of we hier enz.: „als we hier eens ".
kers inne vars: „kers en versch, kersversch". Kars = kras,
d. i. ‚flink, degelijk ". .Een kersversch doodshoofd is zeker
wel een van de wonderlijkste uitdrukkingen, die de schrijver
kon bedenken. — inne = enne , ende, vgl. in 1110.
nuweljck : „ wonderlijk, raar ". Vgl. dat zal me benieuwen =
„dat zal me wonderen ".
milschot: „middelschot ; het middelste, juist tegenover de
deur zich bevindende vak van het schot" , d. i. van het hout,

waarmee de wand (in Noord -Holland nog het schot of ook
de weg geheeten) beschoten was. Het dunne hout, dat daartoe
gebruikt werd, heet nog Wageschot.
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823.mits: „tegelijk" ; zoo ook in vs. 828 , hetzelfde als mit in
vs. 831, 1042.
Komt ras of: „kom spoedig naar beneden "; hij was er ook
825.
in geklommen.
826.
quam hij : „ zei hij" , eig. eene verkorting van kwam hij
zeyyende. Ook is het wel eene verkorting van kwam hij doende
en zoo heeft het de beteekenis gekregen van „hij zei" of ,,hij
deed", b.v.: H;j kwam zóó, vergezeld van een gebaar.
830. 831. Construeer: daer was het van „Tovenaester, tovenaester"
roepen, en met was het goyen in het til. — het was van
roepen: „zij begonnen te roepen", zoo nog hij trok een zuacr
gezicht en wij van lachen. — tovenaester, de toovenaars toch
omr inden zich met allerlei griezelige voorwerpen uit het
dierenrijk, hetzij levend of dood. — mit mit 't: „tegelijk
het". — in 't til: „aan den gang", tegenover op til = „op
komst , op handen" ; vgl. Tijdschrift VIII, 311.
832.
„zij had het erg genoeg, om te zorgen, dat ze er het leven
afbracht." — ast diende: „als het noodig was, behoefde".
835.
trapanneerde : „ trepaneerden" , d. i. een stuk van de hersenpan wegnemen.
836.
daer is al veur ebeen: „voor diens zaligheid is al gebeden,
die is zoo goed als dood".
841.
Links van den toeschouwer ziet men in de twee eerste
tooneelen van dit bedrijf een gedeelte van de Nieuwe Kerk
met het Ellendige Kerkhof er voor. Daarnaast loopt de Ellendige Steeg (sinds 1865 Eggertstraat genoemd), aan welks andere
zijde eenige huizen van de Wijde Kerksteeg gezien worden,
die na den bouw van het nieuiwe stadhuis aan den Dam kwamen
te staan. Het eerste daarvan heeft den bekenden gevelsteen
„de hond in den pot". Op den stoep hiervan is een pothuis.
In e°n aantal uitgaven (het laatst die van De Vries) vindt
men op het titelblad deze plaats afgebeeld met Lecker achter
het pothuis en Warnar aan het graven (vs. 872).
om heynd en orrz by: „overal" , door misverstand ontstaan
843.
uit oen heynd en om ver, waarin heynd voor een versterking,
dus voor een synoniem van ver werd aangezien. Eene dergelijke beteekenisverandering van een minder gewoon woord
vindt men in etlijke, dat door de meesten wordt gevoeld als
„zeer veel".
Libry:: „ bibliotheek" , die toen evenals op andere plaatsen,
844.
ook te Amsterdam in een van de zij vertrekken der kerk zich
bevond, en wel van de Nieuwe Kerk. De boeken waren aan
de planken bevestigd met kettingen, die juist lang genoeg
waren om ze op den lessenaar te kunnen leggen, en werden
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dus niet uitgeleend. Over het gebruiken hiervan zegt Pontanus
(L. II, cap. 27, P. 230, in de vertaling, bl. 270) : „Maer hier
en tusschen en mach . een yeder hier niet in comen sonder
onderscheydt, maer de gene die liefhebbers der geleertheydt
zijn, worden sleutelen ghegheven van de ghene, die hier over
ende over de Kercke sorge dragen." (De uitg. van Pont. is van
1611, de vert. van 1614). In 1632 werd de Bibliotheek overgebracht naar de derde verdieping van het oude Aguietenklooster,
waarvan de tweede verdieping werd ingericht voor Athenaeum
(tegenwoordig Agnietenschool, op den Oudezijds Voorburg wal). De afbeelding van de „Amsteldamsche Bibliotheeck" op
sommige (alle ?) uitgaven van Lodewijck Spillebout, Boekverkooper op den Dam, stelt vermoedelijk de Libry in de Nieuwe
Kerk voor.
Peteweyne: „peet Weyne", elders Petewijntje genoemd, was
847.
juist niet een van de netste koffiehuizen; dat van Heerman en
de Luyt zullen wel niet veel beter geweest zijn. Van de eerste
zegt Frick in 't Veurhuys in Tengnagel's klucht van dien
naam (1642) :

Waer Petewijntje woont dat weet ick niet, daer
pleegtense wel een Mantel te vervremen,
en dat zegt hij , wanneer h ij de „verckens schotten" noemt,
die men liefst moet vermijden. Wel is dat 27 jaar na den
Warenar, maar Frick spreekt er van als van een van ouds
berucht huis en het zal dus ook in 1615 wel . niet recht in
den. haak geweest zijn.
848.
Ook de danskamers hadden geen te besten naam, al duurde
het nog tot 1629 eer ze van overheidswege verboden werden
om de groote ongeregeldheden, die daar voorvielen. (Wagenaar I, 49.)
't scherm -school , waarschijnlijk boven de Vleeschhal - in het
oude Magretenkerkje.
Men wachte er zich wel voor, te denken, dat in een tenetsbeen ook gekaatst werd. Dat spel kan niet in Bene zaal ge
worden en zelfs open ruimten , groot genoeg om te-speld
kaatsen , vond men toen in Amsterdam al niet meer. De
handen van de rijke koopmanszoontjes waren trouwens ook
niet hard genoeg om een bal te slaan en daarvoor had men de
raketten uitgevonden, zoodat nu ook zelfs dames het spel
konden meedoen. Maar met deze verweekelijking ging natuur
liefhebberij voor het spel als zoodanig verloren en-lijkde
begon men om grof geld te spelen. Dat het daarna in dobbelen
ontaardde , zien we aan Lecker, vgl. vs. 1475. Le Francq
-
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851.

852.

853.
855.

857.

859.
860.
861.

864.

865.
870.

873.
874.

van Berckhey,, die van het eigenlijke kaatsen cene uitvoerige
beschrij ving geeft, spreekt ook van „Raket- of Kaatsbaanen".
(Natuurlijke Historie van Holland, III, 1397.)
„hij werd doodsbleek van schrik." In den tijd, toen men
alle ziekten en kwalen aan cene abnormale samenstelling van
het bloed toeschreef,, meende men ook , dat heftige gemoedsaandoeningen daarin veranderingen teweegbrachten.
." loven = „ geDat looft: „geloof me vrij , immers.
looven" is nog niet ongewoon.
zijn mongt alle maeckt: „al gerekend op", eig. „den mond
al in den stand gebracht , om te gaan eten: zoo dicht was hij
bij het bezit".
het /eylicken stallen: „de huwelijksplannen uit het hoofd
zetten".
nooms : „ooms" , met de n van het lidwoord er voor; zoo
zei men ook narm , naam enz. voor arm, aam (adem) enz.
Zie ook vs. 1184, 1266.
alsoo licht: „even gemakkelijk' , maar de beteekenis nadert
aan „nog gemakkelijker, wel zoo gemakkelijk".
Warnar is met zijn pot over het muurtje van het Ellendige
Kerkhof geklommen en gaat dien daar begraven.
jade vaynsters, wij zeggen aan de vensters. Het verschil
is, of men onder het woord venster de opening verstaat, of
datgene, waarmee de opening gedicht is.
mit n hert en mijn nieren. Deze verbinding heeft cene bij belsche kleur, maar Warnar gebruikt graag bijbelsche uit
stadhuiswoorden.
-drukinge
Lecker, uit de Libry komende, hoort iemand op het Kerkhof en als hij ziet, wie het is, verbergt hij zich achter het
pothuis, om vandaar te gluren. Was hij achter het muurtje
blijven staan , dan zou Warnar hem bij het heengaan dadelijk
gezien hebben.
graven: gen. pl. van graf : „ 0e graven zijn duar tegenwoordig".
al: „ook" of „alles"; beide geeft een goeden zin.
erven: „erve , erfenis" ; woordspeling niet erven, meerv. van
erf = „ stuk grond". Immers ofschoon Warnar maar een
hoekjen zou koopen, zou hij toch groot godt nalaten, want op
dat hoekje zouden velen kunnen wonen, begraven liggen , er
waren dus vele erven, plaatsen.

hyer = hij er.
n.l. die terechtgesteld en dus daar begraven was. Veel
konden het trouwens niet zijn , want volgens de kaart van
Kornelis Antonisz was daar in 1544 nog geen kerkhof. Maar
dat wist Lecker niet.
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875.
877.

878.

880.
882.

883.

885.

889.
892.

Middenrijm.
blinde Gerrits grepen : „ malle kuren, streken ". In blinde
Gerrit den naam van een in dien tijd bekend persoon te zien,
schijnt mij geheel onnoodig; vgl. vs. 466, 1114 A, 1441 en

de Aant. op vs. 808.
turf trat. Het uitgebaggerde veen wordt op het land uit gespreid en door mannen met plankjes onder de voeten, gelijk gestreken en in elkaar getrapt, voor het in turven gestoken wordt.
Vandaar heeten groote schoenen aog turftrappers.
er yhens by ien tovenaer: „bij den een of anderen toovenaar".
Dat kon men denken, doordien zij doodsbeenderen schenen te
zoeken. Vgl. vs. 830.
Warnar, die reeds heengegaan was, komt terug, juist terwijl Lecker bezig is over den muur te klimmen. De drie
eerste regels zegt hij nog in zich zelf.
popelen: „trillen" als een popelblad (?) .
glas : „venster "; vgl. 970.
de moer, n.l. van het kerkhof, waar L. over klimmen wilde.
ten sinnen Bien leuren: „het zijn geen prullen", dus je
moogt er geen gekheid mee maken.
Bij deze woorden begint hij Lecker te slaan, nadat hij hem
reeds in den kraag gevat heeft.

Neat letje te steen : „ Wel ja, ik zou er eens slaan, als ik
jou was."
jou eyghen. Deze versterking van het pers. voornrnw. is nog
893.
in de spreektaal zeer gewoon, soms met bijvoeging van zelvers:
z'n eigen zelvers.
894. je Belt nog bet anloopen: „je zult er nog leelijker tegen

aanloopen".
896. jou nominatief evenals ji,j , maar met meer nadruk.
Aul. IV. 4. 6. Verberabilissime, etiam rogitas? non fur,
sed trifur.
899.
Judas was niet alleen een verrader, maar ook een dief. Joh. XII. 6.
de /cay leutertje. Van ouds werd krankzinnigheid toege902.
schreven aan de aanwezigheid van vreemde voorwerpen (beensplinters , steentjes, kogels etc.) in de hersenen, zoodat ze dan
ook door een handig operateur kon genezen worden. Niet
altijd had deze oorzaak een doorloopende krankzinnigheid ten
gevolge, maar soms alleen vlagen van waanzin, wanneer het
vreemde voorwerp in beweging kwam. De volkshumor maakte
natuurlijk van het steentje een kei. Of deze uitdrukking is
ontstaan of blijven leven onder invloed der herinnering van
Keye, den bekenden ridder uit de Arthurromans, is nog evenmin zeker als de samenhang met bekaaid.
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Leuteren of reutelen: ,,bewegeu, rammelen".
ros-ineulen: ,,door een paard in beweging gebrachte molen",
natuurlijk in de 17e eeuw van andere constructie, clan ze nu

door onze landbouwers gebruikt worden, maar meer, zooals
men ze nog wel bij grutters vindt.
906-909. Aul. IV. 4. 13-17.Eu. ostende hue manos.
ST. Hein tibi. Eu. ostende. ST. cecas. Eu. video, age ostende
etiam tertianL
ST. Larvae hunc atque intemperiae insaniaeque agitant senem.
Facisne injuriam mihi, an non? Eu. fateor, quia non pendes, maximnam.
Atque id quoque jam flet, nisi fatere.
wroech: aanv. wijs in de afhankelijke vraag. 1Froe1jen is
907.
oorspr. eenvoudig „beschuldigen", later ‚,zich zelf beschuldigen, zelfverwijt hebben".
908.
Ines: e C ze"; vgl. 320, 1325, 1436.
909.wat hebje stolen is misschien wat hebje e stolen, ofschoon
de vorm van het deelwoord zonder voorvoegsel in het Westfriesch gekleurde Amsterdamsch der 17e eeuw lang niet zeldzaam was. Vgl. Vondel's Taal, 49.
913.
die sack , nl. de zak, dien Lecker onder den arm had.
Warnar vraagt in zijne zenuwachtigheid naar twee dingen tegelijk.
swicht: ‚,bezwijkt, het verzet opgeeft, door de mand valt".
914.
Gout -wicht: „doos met een goudschaaltje en gewichten, om
de deugdelijkheid en de waarde van goudgeld te bepalen".
915.
hocheltje: ,,hokje". Waarschijnlijk was het dus een zak
met verschillende afdeelingen, voor het goudwicht, voor goudgeld ‚ zilvergeld en kopergeld ‚ zooals nu de kantoorloopers
portefeuilles met verschillende afdeelingen hebbemi.
916.
den Baesen: „den baas zijn". Vgl. de Aant. op vs. 25.
917. diessach: ‚,diezak ‚ dijzak, broekzak". In West-Friesland
zegt men nog bijna altijd diézelc. Diefsacic ‚ dat. ook in oude
klachten voorkomt, is niets dan cene volksetymologie ‚ die
natuurlijk voor de afleiding niets bewijst. Maar onder den
invloed van die volksetymnologie is de beteekenis gewijzigd,
zoodat dan ook reeds hier waarschijnlijk zakken aan den binnenkant van den mantel bedoeld worden. Hoe kan hij anders
zeggen: tast vrij wet laij her? Als jongens gebruikten wij
beide woorden: diezeic voor „broekzak" en diefzall voor den
zak ‚ dien sommigen aan den binnenkant van hun buisje hadden.
De ingang daarvan was op den naad ‚ zoodat het voor ons een
soort van „geheime zak" was.
last vrij wet lcegher ‚, niet duidelijke overbremiging van cene,
trouwens onvertaalbare aardigheid bij Plautus.

1(31
922'.

923.
925.
926.
928.
929.

930.
933.
936.

938.

939.
940.

941.
943.
944.

947.

948.

.Oats rnoyt, jens e seghent: „dat is een mooie zegenwensch".

Dezen regel zegt W. in zich zelf.
Dubbelrijm.
Terwijl L. dit zegt en zich houdt, alsof hij weggaat, klimt
W. weer over den muur en graaft den pot weer op, waarmee
hij , vs. 934, weer het kerkhof verlaat.
„Een knoopdoek met geld moet hebben, die hier begraven is."
snoor: „snooder,, sneuer,, ongelukkiger."
Get sacker willighen : „ bij Gods heilige wil".
'k word' van vreuchd' schier een zanger: „ik begin bijna
te zingen van blijdschap.
al: „el, elders". Van dezen bijvorm van el zal men tevergeefs meer voorbeelden zoeken, en het is dan ook niets
dan eene vergissing van den schrijver. El kon n.l. in dezen
regel niet gebruikt worden, omdat dit een verkeerd midden rijm zou opleveren; de schrijver zag zal en zel, paard en
peerd enz. afwisselen en meende nu ook, dat al wel als
dialectvorm voor el kou gelden.
in grasduynen yaen : „ plezier hebben". Wanneer een jongeluispartijtje naar het duin trok, kon het er zeker jolig toegaan,
terwijl daarbij wel niet bij voorkeur de kaalste uitgezocht
werden: het grasbinden toch mocht niet achterwege blijven.
raeck ich deer after te rammelen: „kan ik daarachter raken
(vs. 802 , 1365) om er mee te ramnm elen , zoodat ik er mee
rammelen kan".
Geertruyd en Ritsert loopen gedurende dit tooneel al pratende van haar huis naar dat van Rijckert, waar ze vs. 1029
binnengaan.
reuckeloos : „ roekeloos, zorgeloos, - onbedachtzaam". Het
woord heeft niets met reuk of ruiken te maken, maar komt
van roecke : „ zorg''. Vgl. vs. 1198.
Geertruyd zegt dit niet met het oog op de ellende, waarin
Klaertje geraakt is, maar op Ritsert, die nu geen rijk meisje
zal kunnen trouwen. — Vgl. de Aant. op 641.
buyten re'en : „ buiten de redelijkheid, onbehoorlijk ". Vgl. 1329.
Het ginck soo wat heen: „het ging zoo wat van zelf".
Heengaen is synoniem van gebeuren, vgl. dat gaat goed, die
zaak is aan de loop of aan de gang en Hgd. vor sich hingehen.
Misschien ook moet het beteekenen: „het draaide er zoo wat
om heen , men kan , het zoo noemen, maar ook niet".
docht: ,,dacht, bedacht

".

al is hier eenvoudig versterking, gelijk in aldaar, alhier enz.

al anders: „niet door verkrachting, niet door geweld, maar
zoo van zelf '.
16'are -nar.
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te wonder: „zeer wonderlijk"; te geeft niet altijd Bene overmaat aan; vgl. vs. 151, 1253.
veer morn gaen : „ in Bene mommerj meedoen, een gecostu950.
meerd bruiloftsstuk vertoonen". Vgl. vs.1249. — mom : „masker,
gemaskerd persoon ".
951.
roe/I: „jas", welk woord in de 17e eeuw nog niet gevonden

949.

wordt.
vol schots: „vol pijlen "; schuts is verdeelingsgenitief.
953.
of ick het op Boud' wennen, kan niet óeteekenen : „of ik het
wilde gewennen naar boven te staan ". Eene vergelijking toch
moet duidelijk en verstaanbaar zijn. Nu is het zeker al
vreemd het haar te willen gewennen om in de hoogte te staan,
maar nog vreemder, om dit met lang haar te doen. Er moet
dus iets anders mee bedoeld worden. Nu kan wennen ook
staan voor wenden en dit is Bene bekende wisselvorm van
winden (vgl. Kil.). Het haar opwinden is volkomen duidelijk:
„het haar naar boven draaien , een hoog kapsel maken ". Toevallig ken ik uit de 17e eeuw geen voorbeeld van haar wincten, maar reeds veel vroeger in den Rinclus 1133 vinden we
het en wel juist in den vorm wenden.
954.
yrns : „mombakkes" , thans behalve in deze beteekenis ook
nog in gebruik voor „sluier, voile".
958. snoeshaan : „ wonderlijke , rare vent". Niet samenhangend
met snoeven, maar met snoes : „ een aardig meisje" , vanwaar
snoezig :„ lief , aardig ".
961.
op . . . . yhenomen, gezegd van tafels op schragen, zooals
bij de bruiloft waarschijnlijk wel gebruikt werden.
962.
me: „we", met denzelfden overgang van Zv en m als in
maar uit neware. Vgl. Taal en Letteren I. 317.
Ze konden nu n.l. nog niet met de mommerij beginnen.
963.
teyhen: „gingen". Het moest logen zijn; zoo ook in vs. 411
yheteyhen voor getogen. Vgl. verder vs. 182.
964.
nerinyh te bespien: „te zien of er niet wat te verdienen viel,
of er niet een liefdesavontuurtje te vinden was".
moertck altien: ,,moederziel alleen ", eene bekende, maar
967.
nog niet voldoende verklaarde uitdrukking.
969.
diemen: „die mij".
970.
van passen - Juist van pas, juist . . . . genoeg ".
974.
„Dat haar Vader gedreigd had, haar den hals oni te draaien."
Afwringen is eigenlijk • cc fdraaien , maar het begrip van ver
wordt hier geheel op den achtergrond gedrongen door-wderiny
dat van dooden.
976. yhetuyt slaera: „geluid geven ". In een aantal gevallen krijgt
slaan de beteekenis „klinken, doen klinken , geluid geven" ,
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b.v.: aanslaan (van een hond) , de klok slaat , wij hoorden een
geweldigen slap, de vink slaat enz.
eeg• . . . . . eer : „ eer . . . . . dan ".
worden: „werd". Vgl. de Aant. op vss. 31 en 657.
982.
Middenrijm.
983.
bevallen in de kraem : „ in het kinderbed neervallen , gaan
984.
liggen" , tegenwoordig altijd in den verkorten vorm bevvallen.
Vgl. Taalk. Bijdr. I, 19 vlgg.
leljcken stinckt : „ veracht is", eene uitdrukking aan den
bijbel ontleend.
brinckt : „ brengt ".
988.
helpe ter eeren: „tot hare eer breng, aan hare eer help".
989.

987.

Vgl. 181.
Middenrijm. — Dubbelrijm.
hoed: „krans, kroon" ; een lelicken hoed opsetten: „een
spotkrans opzetten*' , of wat wij nu altijd met, een ander beeld
noemen, „de kroon van het hoofd rukken ". — De oorspronkelijke beteekenis van hoed is hoofdbedekking, hetzij dan van
vilt, ijzer of eene andere stof. Onder invloed van het Fransche
chapel, dat beide beteekenissen had , nam ook het Mul. boet
de beteekenis krans aan. (Vgl. Mnl. Wdb. III, 485 en hier
Maar zeer algemeen schijnt de-bovendAat.ps734)
beteekenis nooit geweest te zijn: Kil. en Plant. vermelden
haar, Teuth. niet en waar men later het woord vindt , is het
meest in de samenstelling roozenhoedt of in een uitdrukking
zooals hier. Ook de herhaaldelijk ter verklaring van dezen
regel aangehaalde verzen van Cats bewijzen niets anders, dan
dat deze de uitdrukking niet begrepen heeft.
verhylicken : „ door een huwelijk wegmaken; minder maken;
995.
brengen, waar het niet - behoort , n.l. in eene arme familie ".
996.
píen deucht in en doet: „geen nut in doet, niets in helpt,
verbetert ".
't is noch niet van 'tbooste : „ de zaak is nog niet zoo heel erg".
997.
998.
een argher : Jets slechters" , dat had kunnen gebeuren.
999.
„Maar het is jammer, want gij hadt enz." — Middenrijm.
1001.
Suyverljcke : „ eerbare ". — de kamer hout : in huis zit"
niet zooals anderen den geheelen dag bij de straat flittert en
de danskamers bezoekt. Wat echter in het oog van Geertruyd
deugden zijn, vindt Ritsert niet altijd eene aanbeveling: hij
houdt niet van saaiheid , als is ze dan ook nog zoo deugdzaam.
1002. Wispeltuers moet hier niet opgevat worden als ons „wispeltun, onbestendig", maar als eene afleiding van wispelen =
„fluisteren , lispelen ". Geertruyd verstaat er dan een meisje
onder,, die „zoo erg fijn en beschaafd" spreekt. Maar Ritsert
993.
994.
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neemt wispelen als „stamelen" en noemt haar dus een stainerbout, wat Geertruyd tegenspreekt in de woorden 0 die kan
immers hallen: „neen , die kan wel degelijk praten ". Haar
zoon geeft nu half toe en zegt: „Nu ja, misschien staat ze
wel niet met een mond vol tanden, maar dan niet een tand
vol honden. In geen geval is het veel bijzonders ". Kil, geeft
voor wispelen de beide beteekenissen: „balbutire" en „sibilare ,
susurrare, rnussitare, mutire Aug. whisper" ; verder stelt hij
wispeler = lispeler.
1003.
Waarschijnlijk niet als middenrijm te beschouwen, omdat
het woord volkomen gelijk is aan het laatste rijmwoord.
1004. op stoel: „op de stoel" , ligt dus nog niet te bed, maar is
gezond en sterk, leeft nog. Ritsert verstaat er echter een
ander stoel onder, dat wij nu nog alleen hebben in de samen stelling stoelgang.
1007.
quacken : „ flauwiteiten , malligheden, praatjes", vgl. quax
in vs. 1073. — Middenrijm.
'k hadje wel ghelost: „ik was je goed kwijt geraakt ". Het
1008.
ideaal van een moeder is een dochter niet in huis te houden.
Bij gebreke van dochters, spreekt Geertruyd hier echter op
dezelfde wijze over haar zoon. Vandaar ook as sy jou ghevonghden hadt in plaats van als jy haar gevonden hadt.
Al maze giert deech : „ ook al niet goed, ook al geen deugde1011.
lijke waar, geen timmerhout ".
Puriteyns. Ritsert heeft zeker wel niet zoozeer tegen de
1012.
godsdienstige overtuiging van Meyns , als tegen den afkeer van
de wereld en de wereldsche genoegens, die daarmee gepaard
ging. Gelukkig voor hem begrijpt zijne moeder hem echter
niet en hij heeft gelegenheid hare berisping te ontgaan door
in plaats van puriteyns te herhalen , puursteecken te zeggen,
n.l. puurstekezot stapelgek. Dit puursteecke was zeer alge
(verscheidene voorbeelden in De Vries' Warenar , 203).-men
Maar ook bij andere woorden kwam puur als versterking; in
Friesland is het nog zeer bekend (uitspr. poer) in de beteekenis „razend", waarschijnlijk wel verkort uit poer razend.
Middenrij mn.
1017.
die by is: „wat hij is, n.l. ongetrouwd ".
1026.
Lecker wil den pot, dien hij gevonden heeft en nu onder
1030.
den mantel draagt, in veiligheid brengen en loopt nu langs
het huis van Geertruyd.
as 't water diep is, een van de vele uitdrukkingen om een
zeer hoogen graad aan te geven, maar waarbij niet in ieder
geval de vergelijking nauwkeurig uitgewerkt kan worden. Zoo
ook: spilt als haren op zijn hoofd , geld als water, zoo dronken
-
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als Maastricht,, zoo vast als Haarlem, zoo krom als een kout,
een waarheid als een koe enz. enz. en bijna alle samenstellingen
met stik , steke , stok, dood. In al deze gevallen werd het
eerste lid der samenstelling of het tweede gedeelte der uitdruk
-king
eenvoudig als versterking gevoeld, zonder meer.
1031. Groote-broec en Granmarchand worden ook in vs. 740 en
738 genoemd, maar voor Snorcker in vs. 739 vinden we hier
snorcop , dat echter geheel hetzelfde is. Men versta n.l. niet
Snor -cop maar Snork -op = Jemand die opsnorkt", of zooals
wij nu zouden zeggen „die snorkend ophakt, opstinkt".
en de siyneurs : „ en al die andere groote heeren". Siyneur
of sinew (423, 426) was eene deftige, maar niet adellijke titel,
en werd dus gevoerd door de groote kooplui, in de eerste
plaats zeker wel door de Brabanders, die het woord ook wel
naar Amsterdam gebracht zullen hebben.
1032. kalevincken: „kale vogels , armoezaaiers". Vgl. verder:
blinde vink, rare vink, roervink , luistervink , sletvink , lichtvink, snotvink. Tegenwoordig zegt enen zoo kaal als een luis;
als jongens noemden wij in Medemblik (maar ook elders wordt
de uitdrukking gehoord) iemand ook een kale kadodder, d. w. z.
„een nog niet van veeren voorzienen nestvogel ".
1033. de yranyen: „volop, hun bekomst". Lecker „wil zeggen,
dat zij „hunne bekomst zouden krijgen" , dat zij er meer clan
genoeg van zouden hebben , iemand te ontmoeten, die zooveel
rijker was dan zij". Aldus is het door De Vries verklaard in
de Taal- en Letterbode II , 277, waar voor het eerst Bene voldoende en afdoende verklaring gegeven is van dit tot nog toe
op slechts drie plaatsen gevonden woord. Met behoud echter
der verklaring van het woord , zouden we deze plaats beter
als volgt opvatten: „Waagden ze het in mijne tegenwoordigheid te komen, dan zouden ze hun vet krijgen; ik zoel hen
laten gevoelen , hoe onbehoorlijk het was, zich met mij gelijk
te willen stellen , en met mij te willen omgaan".
1034. puf
ba , snert, laat maar waaien , weg met" enz.; alles
uitdrukkingen om Bene minachtende onverschilligheid te kennen
te geven.
de Goninyh van Spanen, evenals in vs. 133 vertaling van
:

„

rex Philippul.

1035. 1036. met verlof, loost. Nu Lecker rijk geworden is, begint hij ook in eens deftig te praten; hij zou anders in den
vorigen regel ook wel een geuriger woord gekozen hebben
dan puf.
103 niet eens: „zelfs niet", zooals nog. L. zegt: de koning
doet niets anders dan weldaden bewijzen, zegeningen rond,
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strooien; alles wat van hem komt, is rijk en kostelijk, zelfs
als hij op de keymelijckheyt gaat.
1037.spiet: „spit, spuwt ".

1039.
1040.

Vgl. Aant. op vs. 29.

steyger; waarschijnlijk een kleine aanlegsteiger voor de schuiten,
waarmee het koren naar den molen gebracht werd. Maar het
zou ook een stoep kunnen zijn voor de vrouw of de meid, om
in de gracht te wasschee. Vgl. 1145, 1260.
de nieuwe stade. In 1613 was enen aan de 3e vergrooting
der stad begonnen.
1041.
dus veer. Lecker wijst hier met de hand aan, hoe diep.
mit koeven, mit schoenen, dus zonder dat hij zich den tijd
gegund had, die uit te trekken.
1042.
zijn hielen lichte: „zijn hakken draaide ", zooals wij thans
gewoonlijk met een ander beeld zeggen, ofschoon de hier gebruikte uitdrukking ook nog wel gebezigd wordt.
dubbeloenen: „gouden muntstukken van ongeveer f 7." Vgl.

de Aant. op vs. 1231.
1043.
een streeck : „ een bak, een klucht, een leuke historie ".
1045.Warnar heeft naar zijn pot gekeken en gezien, dat hij weg
was. Hij komt nu van denzelfden kant als Lecker het tooneel
op. In dit geheele tooneel spreekt hij, meer of minder direct,
het publiek aan, wat zeker de vroolijkheid niet weinig ver
vooral wanneer iemand uit het publiek hem antwoordde-hogde,
of zijne voorschriften nauwkeurig opvolgde.
1048.
denck ich: „misschien ".
1049.
ontstelt zijn de pypen: „ik ben geheel in de war, ik begrijp
er niets meer van". De pijpen of fluiten moeten eerst gesteld
worden, op één toon gebracht worden, eer men tot het maken
van muziek kan overgaan. Wie de pijpen stelt, of liever aan
ze gesteld moeten worden, geeft den toon aan en-geft,ho
bebeerscht daarmede niet alleen de muzikanten , maar ook de
feestgenooten, die naar hun pijpen dansen. Vandaar dat de
pijpen stellen ook beteekent „den baas spelen", dus hetzelfde
als 't regenvent stellen (593). Maar zijn de pijpen niet goed
gesteld, ontsteld, dan loopt alles in de war.
1050.
Iceunjet beter begrijpen ? „ heb je er meer begrip van dan ik ?"
1053.
hem nee schrijven : „ overal waar hij heengaat, brieven heen
sturen om hem vast te houden ".
1056.
onz hals e brockt: eig.: „gedood ", hier eenvoudig „ongelukkig gemaakt ". Vgl. 200.
scheudick: „schandelijk "; evenzoo vs. 630.
1057.
bedroghen weer. Hij kan nog nauwelijks gelooven, dat het
weiar is.
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Aal. IV. 9. 7. Quid ais tu? tibi credere certum est. nam
esse bonum e vultu cognosco.
1060.
De vrek blijft hier prachtig in zijn rol: zelfs het vinders1058.

loon wil hij uitsparen en door zijn schoonzoon laten betalen.
1061. De lezing nou geeft geen behoorlijken zin. Van Vloten verklaart „ditmaal," maar dit brengt ons niet verder. Dat in alle
uitgaven nou gevonden wordt, kan ook niet tot steun van die
lezing strekken: alle uitgaven toch berusten op A. (zie de Inl.).
ien kleintje: „een kleinigheid, kleine moeite".
1065. In minder opgewonden gemoedsstemming zou Warnar waarschijnlijk nauwkeuriger geciteerd hebben.
1067.
1Vliddenrijm.
1068.
e spilt : „ verloren ", van spillen in de intransitieve beteekenis „verloren gaan".
1069.
honckje: „hondje". De achtereenvolgende vormen waren kontje,
hongtje, hongje, honkje. Voor de uitstooting of assimilatie
der d zijn misschien te vergelijken: „wat een honnig meisje !"
naast „een houtje van een meisje !" Indien we ten minsten
dit laatste mogen opvatten als hondje, wat trouwens evengoed
kan zijn als poesje.
1069.
Middenrijm.
1070.
graft,-waters. lIet Amnsterdamsche grachtwater van die dagen
zal wel evenmin Bene lekkernij geweest zijn als thans. Men
lette op den climax graftwater, eeck en taback: zijne onlekkerheid neemt steeds toe en er zijn dus al sterker middelen noodiá.
Macher van niemant wat of? „Kan er bij niemand wat af ?
1071.
Heeft niemand iets te missen"?
onheus: „onvriendelijk" was het zeker,, dat men hem zelfs
geen water wou geven. Kluchtig is nu de verbinding van het
volgeude met ten minsten.
11073.
bender . . . . an • „ ben er aan toe", zooals in: hij is er
ongelukkig aan toe.
1074.
Eigenaardig is het, dat hier het flauwvallen en misselijk zijn
zoo gelijkgesteld worden. Van de drie uitdrukkingen, waar mede Warnar zijne kwaal noemt : koocken , quex , ick schager
van heeft wel is waar het tweede de beide beteekenissen „misse
„flauw' , maar de beide anderen beteekenen alleen-lijk"en
„misselijk zijn ". Daarentegen zijn de drie opgenoemde geneesmiddelen „alle wel bekend als middelen tegen flauwvallen, maar
niet tegen misselijkheid.
11075.
ich schayer stracx van: „ik begin dadelijk te braken" , niet
„ik schei van 't leven" : zoover was bet nog niet.
1076.ich scheur schier mijn reusel an flarden, Bene vaak voor komende uiting van de hoogste woede.
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1077.benarde: „bracht in het nauw". Door het in verband te
brengen met nar kou het echter ook „betrekken, loeren (vs.
624, 803)" gaan beteekenen en miste in den mond van Warner Zijne uitwerking op het publiek niet. Vgl. vs. 53 en
benarde omstandigheden. - Middenrijm. Waarschijnlijk werd

de slot-n alleen uitgesproken in pause, of soms ook wanneer het
volgende woord met een klinker begon.
1080.
Dos hij vastte eerst, tot hij Zwart van honger Zag en begon
dan pas de tafel te dekken. Maar ook dan nog boven de
plaats, waar de pot lag, om toch maar altijd door he gedachte
daarvan Zich zelf tot zuinigheid te vermanen.
de gilt spenlen: ,,den gebraden haan uithangen, den mijn1081.
heer spelen".
Dubbel rniddenrjm.
gilt: ,, doorbrenger, verkwister".
1085.
Om ien hayr: ,,het scheelt slechts een haartje, of".
1086.
Ritsert hoort Warnar op straat jainmeren en komt nu bij
llijckert uit huis daarnaar kijken. De eerste woorden spreekt
hij nog in de deur.
recijement: „herrie, lawaai", vgl. 593 A.
1087.
,,Hier moet cene geruchtmakende zaak afgehandeld worden.'
Een otter kan cene geduchte slachting onder de visch aanrichten, en wordt hij in een of ander vischwater bespeurd,
dan worden alle pogingen in t werk gesteld om hem te vangen,
wat evenwel lang niet gemakkelijk is. Was er tin een in de
stadvgracht (bolwercic evenals burgwal), dan liep zeker de halve
stad uit, om daarvan getuige te zijn. Het gallen van een visch
daarentegen, hoeveel handigheid er ook voor vereischt werd,
was daarbij vergeleken cene kleinigheid. We hebben hier dus
cene dergelijke grappige verlenging, eigenlijk verzwakking, van
de uitdrukking als bv. in vs. 785.
1088.hier hebjet: jawel, het is zoo". Vgl. de Aant. op vs. 1157.
1089.Middenrijm.
1092.
't Groote woordt: ‚het woord, waar zooveel van afhangt";
tegenwoordig meest het hooge woord. Vgl. Ndl. Wdb. V.,
1069.
1095.
op cerdee, zwakke vrouw. datiel, evenals ugt liejden 1106,
1112, in acree 1387, mit eeren 1418, 1424, van harten, 1161,
te deghen 29, van yassen 970 cuz.
1097.wat gccetje an: „wat overkomt je, wat bezielt je". Vgl.
Ndl. Wdb I, 132.
1100.
al mijn gheslachtea: ‚al mijne nakomelingen". Warnar bedoelt, dat Ritsert hem met al zijne nakomelingen arm gemaakt
heeft; Ritsert denkt daarbij echter alleen aan Klaertje en vat
bederven op als „ongelukkig maken".
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Aul. IV. 10. 5-6: Quid ego emerui adolescens mali,
Quamobrem ita facer es , meque meosque perditum ires liberos?
1101. het heeft zoo willen zijn; we zeggen ook het heeft zoo
moeten zin. In het eerste geval is het toeval of een zelfbewuste hoogere macht in het spel, in het laatste geval het
blinde noodlot. Aul. IV. 10. 12. Deos credo voluisse: nam
ni vellent, non fieret scio.
dat's proper: „jawel , dat is wel netjes, dat is wel aardig ".
1102.
Vgl. vs. 1264.
ghy gheeftet een mode schijn : „je doet het wel schoon
schijnen, voorkomen, je geeft er een mooien draai aan ".
1103. deuwh zonder t als vorm van een praeterito-praesens, evenals
kan, mag etc.
Aul. IV. 10. 10. 'Cur id ausus facere , ut id quod non
1105.
tuum esset tangeres ?
1106. uyt een dronckenschap : „ in een dronken bui ".
1111.
ghewaer wordt, de voncken : „ de vonken bespeurt" , hetzij
van een aangestoken brand, of van de lonten der soldaten, die
de stad overrompelen willen.
1113.
deer hadjet: „daar zou je juist het warehebben", vgl. 504, 1088.
1114.
seyt Ouchert: weer een nietszeggendaanhangsel. Evenals
toch onze puntdichters tot verhooging van de levendigheid of
aanschouwelijkheid gaarne een bepaalden persoon noemen, zoo
noemt men bij spreuken gaarne den zegsman of een aangesproken
persoon, b.v.: wat nn ? zeide het meisje; alle beetjes helpen,
zei de mug; ik, zei de gek; daar ga je, Albert; goed zoo,
Pietje; accoord Pan Putten; ruiten, Jan Berend; pak aan ,
Klaas; haal in, Claes Logt (466) enz. Er is geen reden, om
hier overal bepaalde, werkelijk bestaan hebbende personen in
te zien, al zijn dan ook soms namen van historische personen
in dergelijke uitdrukkingen gebruikt, b.v. 't kan verheeren, zei
Breeroo; dat nooit, zei Tran Speyck. — One/curt is een voornaam.

1115. beklyven : „ voorspoedig zijn, voorspoed genieten ". Vgl. Mnl.
Wdb. I, 798. Niemant is hier dus accusativus. Voor den
zin vgl. gestolen goed dijt niet en vs. 1430-1434.
1118.
deer toe: „daar op", nl. als antwoord. Vgl. 807, 1371.
1119.
kraech : „ hals"; vgl. een stuk in den kraag. Kleedingstukken
of deelera daarvan kregen meermalen den naam van het daardoor bedekte lichaamsdeel: keurs, corset, lijfje, halsje; borst,
hiel, , toon , knie , arm, enz.
1122,
dit is eert snoo daet : „dat is een slechte daad, dat staat
je leelijk." Warnar bedoelt, dat Ritsert er zijne dochter bij
noemt, en zegt dan nog eens zijne meening over den diefstal ,
maar Ritsert begrijpt daaruit, dat W. alles weet.
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1123.
1127.

Wij zouden zeggen: je voor de menschen te toonen.
dat het so niet zin son: „dat het zoo niet moest wezen,
niet behoorde."

1127-1128. Aul. IV. 10. 24-26:
Tu illam scibas non tuam esse: non attactam oportuit
Lv. Ergo quia sum tangere ausus , hand caussificor quin cam
Ego habeam potissirnuzn.
1128.
ist ree'n : „is het reden, redelijk, behoorlijk."
1129.
Vgl. Aant. vs. 20.
Leg hen uwen clench: „tegen uwen zin" ; vgl. tegen wil en
1130.

dank.
Pley : „ pijnbank" , eig. de katrol voor het uitrekken der
beschuldigden.
1138.ich en hebt niet ghedocht: „ik heb er niet aan gedacht,
laat staan dat ik het gedaan heb."
1139. gheketent fel: „streng, zwaar geketend ," nl. bij de scherpe
ondervraging.
1140. al recht: „juist, jawel."
jou ouwe schoenen die wetent wel: „gij wist dit reeds, toen
gij nog in uwe oude schoenen staakt," volgens Tuinman
Spreekw. I, 166. Harrebomée vermeldt ook, Spreekwoordenboek II, 254 en 255: That er gaande is? vraag dat uwen
ouden schoenen en Hij kent hem als zijne oude schoenen. Vgl.
echter eerre uitdrukking als mat weet, mijn gat ook wel. Waarschijnlijk hebben we hier dus een fatsoenlijker vorm van de
laatstgenoemde uitdrukking. Vgl. de Aant. op vs. 1471.
1142.
Vaerjer nou weer uyt : „loop je nu weer weg, krabbel je
weer terug." Vgl. vs. 324.
1143. kerf : „ snee" , nl. door den hals. — Dubbelrijm.
1144. meutewerf : „ molenwerf ," hier onzijdig, anders meest vrou-

1137.

welijk.

1145.
1148.

steck : „slecht ,

onnoozel, van den domme."
„Ik zal liever iets van mijne aanspraken laten vallen , niet
het geheel terugeischen, ofschoon ik recht heb op alles."
Warnar is hier gieriger dan Euclio. Aul. IV. 10. 37: I refer:
dimidiam tecum potius partem dividam.
1153.
verstandt: „begrip ", dus: „ik begrijp er anders niets van."
Vgl. vs. 1131.
1154.
aen .... gherandt : „ aangeklampt , aangesproken, met toorn
aengegaen (vs. 1025)."
1157.
had j t ande lijdt: „halt je het (nl. het gewenschte, het
noodige) in tijd ". Ook vs. 439. Vgl. vs. 504, 1088, 1113
deer badjet (nl. hetgeen je wilt hebben) — nu ben je er (nl.
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waar je wilt zijn). Tegenwoordig zegt men: Heb je 't aan
tijd zonder lidwoord, of hebje er den tijd toe? Jan heeft
hier dezelfde beteekenis als in: honderd gulden aan papier en
dergelijke.
1158.
de rechte waerheyt: „de zuivere waarheid, de juiste, nauw keurige waarheid ".
1161.
Middenrijm.
1162.
berrichgelt : „ berggeld," zooals nog betaald wordt van verlaten gevonden schepen.
1166.
Steeckje vinger op, nl. om te zweren.
1167.
Alreman : „al ree , man !" „met plezier, ziedaar." Hierbij
steekt Ritsert den vinger op.
1168.
Dire/c inde drie dreggen. In de 17e eeuw, toen familienamen
onder den burgerstand nog vrij zeldzaam waren, werden de
menschen of nader aangeduid door den genitief van hun vaders
naam achter den hunnen te plaatsen, of door het uithangbord
van hun huis te noemen. Later werden veel zulke aanwijzingen
familienamen , b.v. Brederoo, Fontekoe enz.
1169.
vande oude wet: „ouderwetsch , dus degelijk ".
1171.
kammelotte : „ kemelsharen" , naam eener zachte wollen stof.
aepsrocken : „ apenrokjes" , nog bekend als naam van een
kinderkleedingstuk , maar hier een deel van de bovenkleeding:
een buisje met korte panden; al slaat hier op kammelotte ,
want Warnar vindt het een weelde , dat voor een klein kind
zoo kostbare stof gebruikt werd.
1173.
tot jou bestemoers. Vgl. de Aant. bij vs. 64.
al by den Heer: „zaliger, die al bij den Heer is."
1174. sugnigen. Doordien in zucken (-- „zulk een ", zie vs. 87)
-en voor een buigingsuitgang werd aangezien, werd dit ook
achter sugniq gevoegd.
boeckedekoecken : „ boekweitenkoeken" , d. w. z. pannekoeken
van boekweiten- of gruttenmeel in plaats van tarwemeel. En
ze werden met smeer „vet" gebakken in plaats van met boter
of olie.
1177.
Woordspeling. Het sparen wint. Wat windt het? Groote
kluwens.
1179.
staet: „positie ", hier vooral „fiiiancieele positie ", vgl. vs. 766.
1180.
„Dat heb ik wel meer hooren zeggen. Maar waar wil je
heen? Wat bedoel je daarmee ?"
1183.
Middenrijm.
1184.Aal. IV. 10. 53. Is me nunc renunciare repudium jussit tibi.
1185.
St. Felten: „St. Valentijn", wiens naam in verband gebracht
werd met de vallende ziekte. W. zegt dus: „hij krijge de
vallende ziekte, hij mag doodvallen." —
?

172
sehen: „schenne , ongelukkig make."
vanne. Of deze vorm werkelijk voorkwam, of alleen genomen
is naar anne in den volgenden regel, durf ik niet beslissen.
Men lette er echter op, dat blijkens de schrijfwijze der deelwoorden b.v. in vs. 406, 485, 660 en 1186 anne, inne, olle
als de vormen van het bijw. beschouwd werden.
1186.
'klieb 'tgheluck al anne nomen: „ik heb mij al laten ge-

lukwenschen" , vgl. vs. 1412.
„Door hem raakt al mijn geld verloren, en ontstaat (gebeurt)
al mijne ellende." Het geld komt verloren en de druck komt
toe (vgl. vs. 266).
Aul. IV. 10. 56. Quem propter hodie auri tantum perdidi
infelix miser.
yheeft : „ geve 't".
1191.
1192.
die: „wie", vgl. de Aant. op vs. 641.
1193.
„En voelt in zijn hart zich er van overtuigd dat het leelijk was."'
viteynighe : „ lage , slechte, dorperlijke" , maar op den klank
1197.
of dikwijls als synoniem van ven jnig gebruikt. — Dubbelrijm.
1204.
Aul. IV. 10. 67. Cur ejulas?
Quem hodie ego avum feci jam ut esses filiae nuptiis.
1206.
was ..... wel te vre'en : had er vrede mee , verzette er zieh
niet tegen." Vgl. 1267.
1207.
besien : „ onderzoeken" , hetzelfde als bekijeken in vs. 1210.
1209.
altemael : „ al (op) eenmaal, alles tegelijk, geheel en al."
van me te wijeken : „ mij te verlaten", zonder eenig denkbeeld van vluchten.
Samengetrokken uit: „En hem alles verclaert de nieyt heeft,.
1213.
de meyt heeft by in dienste ", gelijk „ .... de meyt by heeft.
in dienste" , of met vervanging van het substantief door het
pronomen „ ..... die by heeft in dienste ". -- Middenrijm..
Aul. IV. 10. 76-77.
nunc interim spacium ei Babo exquirendi
Meum factum ex gnatae pedisequa nutrice anu. ea rem novit._
1214.
op 'tonghesieizste : „op zijn ergst ". Het tegenovergestelde
was op 't, gltesienste: „op zijn best". Vgl. Ndb. Wdb. X,1685..
1217. Dat dit tooneel niet op de Grim afgespeeld wordt, is duidelijk : aan het einde verlaten Ritsert en Lecker het tooneel,
om naar het huis van Warnar te gaan en in het 4e tooneel
komen zij daar. Waar zij zich echter bevinden, blijkt uit
niets, maar het kan niet ver van de Grim zijn , want Ritsert
ontmoet Lecker, terwijl hij even een straatje omgaat. Leckeren Ritsert komen van verschillenden kant op, zoodat beiden
de eerste woorden in zich zelf kunnen zeggen.
1220.
stack: „steek ".
1189.

-
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1221.
1225.

„Zoo krijgt hij juist, wat hij verdient." — Middenrijm.
molgek : „vogelverschrikker" ; oorspr. misschien de naam van

den afgod Moloch; hier eenvoudig een scheldwoord.
legt en Wentelt: „ligt te neutelen, te zaniken". Kil, geeft
voor nesetelen de beteekenis „frivola agere". Vgl. verder De
Jager, Frequentatieven I, 434. Het is verwant met knutselen
en beteekent ,,zich met kleinigheden bemoeien, over kleinigbeden zaniken. Tegenwoordig zou Lecker gezegd hebben: „men
ligt te chicaneeren".
1231.
setting: „vaststelling bij verordening van de waarde der
verschillende muntstukken" ; vgl. broodzetting. Kort te voren
was er Bene nieuwe zetting gekomen, 26 Sept. 1615. Toen
hadden n 1. de Staten- Generaal een Placaet ende Ordonnantie
uitgevaardigd, waarin de koers was bepaald, tegen welken de
verschillende hier in omloop zijnde Nederlandsche en vreemde
munten mochten worden in rekening gebracht. Dergelijke
plakkaten verschenen er in dien tijd verscheidene en dat dit
werkelijk voor Lecker en andere kantoorloopers en kassiers
Bien gheinack was, moge blijken uit het volgende uittreksel
uit de ordonnantie van 1615. Ik deel daartoe mede , wat
daarin gevonden wordt over de in den Warenar genoemde
munten.
Den dubbelden Rosen-Nobel van Engelandt , geslagen by de
Coningen Henrick, Eduwardt, ende Coninginne Elisabeth, van
16 stucken in 't marck, tot. . . . . . xvij gul. xij stu.
Den enckelen ouden Rosen-Nobel van Engelandt , van 32
stucken in 't marck, tot . . . . . . . vij gul. xvj st.
Den halven van dien nae advenant.
De nieuwe Rosen• Nobelen gheslagen ende ghemunt inde
voorsz. respective Ne
derlanden , van 32 stucken in 't marck,
tot . . . . . . . . . vij gul. xvj stu.
Den Salven van dien, tot . . . . . . iiij gold. viij st.
Den nieuwen dubbelden Rosen-Nobel van Groot Brittanien,
van 18 stucken in 't marck, tot
xv gul. xij stuy.
Den enckelen Rosen-Nobel van Groot Brittanien van 36 stucken
in 't marck , tot. . . . . . . . . . vij guld. xvj st.
Den halven van dien na advenant.
Den Henricus Nobel van Engelant van 36 stucken in
't marck, tot.
vij guld. xvj stu.
Den halven van dien na advenant.
'tDubbel Pistolet van Spangien [dit waren de dubbeloenen]
van 36 stucken in 't marck, tot . . . . vij gul. vj stuy.
Den gouden Reael van ses en veertich stucken in 't marck,
tot . . . . . . . . . . . . . . vj gul. ij stuyv.
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Den halven gouden Reael van tseventich stucken ende een
iij gul. j stuyv.
achtste deel in 't marck , tot
Den grooten Reael van Oostenrijck , van 16 stucken ende
een half in 't marck , tot . . . . . . . xvij gul. ij stu.
De halve ende vierendeelen des selver naer advenant.
Den Spaenschen Reael van achten, op't gewichte van 17 Engelschen 25 asen, ter remedie van 8 asen, tot . ij gul. vij stay.
Den halven van dien, op 't gewichte van acht Eiigelschen
28 asen, ter reinedie van ses asen, tot . j gul. iijz [= 31] stay.
De vierendeelen ende geen ander gedeelten, naer advenant.
Den silveren penning vanden Eertz-Hertogh Albertus mette
twee hoofden , van drie Realen, wegende ses Engelsen, ter
remedie van vier asen, tot . . . . . . . . xv stuyvers.
Den eiickelen Reael vanden voornoemden Eertz-Hertoge,
wegende twee Engelschen, ter remedie van twee asen, tot
v stuyvers.
De halven van dien na advenant, tot . . . . ijz stuyver.
Het twintichste deel vanden silveren Nederlandtschen Read,
ghenaernt Stooters, tot. . . . . . . . ij stuy. viij pen.
Den Engelsehen Schellingh, ende die van Groot Brittannien,
op 't gewichte van drie Engelschen 28 asen, ter remedie van
drie asen, sal by provisie ende voor als noch ghetollereert
werden, tot den lesten December eerst-komende , ten pryse
van . . . . . . . . x stay. viij Pen.
Ende daer nae niet hooger als ten prijse van . x stuyvers.
Den halven van dien, ende gheen minder gedeelte nae advenant.
Bedenkt men hierbij hoeveel vreemde muntstukken er buitendien nog in omloop waren, zooals blijkt uit de telkens herhaalde verbodsbepalingen, dan ziet men, dat er gelegenheid
genoeg was tot chicane.
Om nu latere reclames te voorkomen, werd bij iedere betaling eene specificatie opgemaakt van de daartoe gebruikte
speciën. De Staten- Generaal verordenden daaromtrent o. a.:
„Gebieden oock allen den geenen, die onder de voornoemde
Persoonen [n.l. Ontfangers, Tresoriers , Rentmeesters etc.] van
hare administratie comptabel zijn, van alle by haer uyt gegeven
Penningen pertinente specificatie te nemen, mette aenteyckeninge vanden pryse totten weleken elcke specie by haer aengetelt is , tsampt van het gewicht der selver, ende de ver
Asen, indien eenige aen de selve te kort quamen:-goedinr
onderteyckent by den geenen die de penningen ontfangen sullen
hebben , enz. enz." (Groot Placaetboeck I, 2771.)
1234.
dat: „indien''. Vgl. de Aant. op vs. 680.
lay: „luid".
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kleuter-gelt: „kleingeld "; vgl. kleuter vs. 1351.
de propre som : „ de geheele som" , eig. „de netto som ".
Er is geene reden om de woorden: „wat segje vande Wis selaer ?" aan Lecker toe te schrijven. Ritsert hoort hem klagen
over den wisselaar, maar voor hij misschien op de klachten
van den knecht ingaat, wil hij precies weten, wat er aan de
hand is. Lecker daarentegen heeft alle reden, om geen onder zoek te willen, en antwoordt niet , maar zoekt het over een
anderen boeg te wenden.
wisseleer : „ de man, die de wissels behandelt, de kassier."
1241.
„Er zal wel eens eene gelegenheid komen, dat ik het hein,
betaald zet."
1249.
Op: „open" ; vgl. vs. 524, 975.
mommen : „ verkleed komediespelen" , vgl. 950 ; hier „in het
verborgen, in het geheim iets knoeien ".
1251.
Waerden : „ kasteleins ".
1252.
„En van de rest nog een tijdlang een vroolijk leventje leiden."
1253-1255. Aul. V. 1. 10-11:
Repperi. Lv. quid repperisti? ST. npn quod pneri clamitant
In faba se repperisse. Lv. jam ne auteur, ut soles, deludis?
1254. jouwefjen : „ uitjouwing". Ritsert bedoelt hier dus een doosje„
met niets of met vuil er in , door jongens neergelegd om den
teleurgestelden vinder, die iets kostbaars meende te hebben ,
te kunnen uitjouwen. Misschien ook is het een doosje, waar,
als men het open doet, een mannetje uitspringt, die een
langen neus maakt.
1255.
„Ik zeg er een „jouw , sliep uit" tegen, dat is een goede
jouwerij." Vgl.: wie het laatst lacht, lacht het best.
Jouwen heeft ook de beteekenis lachen zonder meer, b.v. in
Rosseau's Boter-markt , bl. 16 :
Wel Mantje ik moet jouwen,
Je weet niet wat je zegt.
1256.
't boshuys, op den hoek van de Hoogstraat en den Klove niersburgwal, oorspronkelijk arsenaal, in 1603 gedeeltelijk en
later geheel verhuurd aan de 0.-I. Compagnie. In de buurt
daarvan waren zeker wel verscheidene kroegen. Misschien ook
ligt er nog eene hatelijkheid in de woorden van Ritsert: naast
het Boshuys had men n.l. het Dolhuys. Dit lag tusschen het
slachthuis der 0.-I. C. en de Spinhuissteeg. Zie Wagenaar II, 83.
ien 71aesjen geraept : „ een graantje gepikt"; raren in de
meer algemeene beteekenis van „nemen ". Nog zeggen we een
borrel opnemen, en vreugd rapen was in de 17e eeuw zeer gewoon.
1258.
hier komt het varcken onder sin magen: „zoo komt alles

1238.
1239.
1240.
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weer bij elkaar, zoo komt de boel op zijn pootjes te land".
Een vaker voorkomend spreekwoord.
1260.
de Ileylighe wechspoort, in dezen tijd nog van hout en eerst
in 1636 door een steenen poort vervangen, stond waar nu de
Heerengracht is voor het tegenwoordige Koningsplein (toen
ook eerre gracht).
dus diep inde modder e weken: „zoo diep in de modder
1261.
weggezakt ". Lecker wijst hierbij de diepte aan, om daardoor
te kennen te geven, dat het er al lang moest gelegen hebben,
zonder te bedenken, dat hij het dan onmogelijk had kunnen vinden.
1263.
Thal seg je is by ? : „ Wat zeg je, dat hij is?"
„Dat gaat hier wonderlijk toe, dat komt al mooi uit."
1264.
1265.
verstae: „begrijp" — me, ethische datief.
1269.
op de groote vaerten. In de gewone beteekenis van „vaart
over den Oceaan" heeft groote vaart natuurlijk geen meervoud.
Toch wordt het hier door Lecker gebruikt in overeenstemming
met het meerv. k©anetjes , maar bovendien om Bene woord speling te krijgen. Nu immers kon men ook denken, dat de
heele reederij der kleine korretjes uitliep op het uitrusten van
Bene trekschuit.
1270.
paerten.: „dividenden ", maar ook „rollen ". De woordspeling
is niet naar den zin van Ritsert, zooals uit zijn antwoord blijkt.
1273. Item alles t' onderwinden: „zich met alles te bemoeien ".
In Hoofts Brieven vindt men onderwindtveel als synoniem van
bemoeyal. Vgl. Ned. Wdb. X, 1520.
de Bruggom. Hier, waar er de bepaling mit Claertje bij 1275.
staat , met het lidwoord , maar in vs. 1267 zonder lidwoord.
1278. dese nuwe brillen: „verrekijkers ", zooals duidelijk blijkt uit
de door De Vries aangehaalde plaats uit Biestken's klucht van
Glees Kloet (1619) II, bl. 6:

Iek wil nae miester Dirrick Door toe, hier op de kleuter -dijck,
En segghen dat hy te deghen gauw kijck inde sterren, wat
fortuyn ick sei loopen,
Al sou hy er ien van dense nuwe snofs brillen om koopen:
Daarmen van hier op het Hof mee sien kan (so men niet en jocket)
Aan 't Amsterdammer uurwerck hoe laat dat de kloek het.
1280.
Daer : „ waar" , n.l. als hij er in keek.
1281.
'k Souwer mijn lijf na settee: „ik zou er mij op toeleggen ",
vgl. vs. 687.
wayluy : „jagers ". — Voor enkele jaren werd nog (of: weer)
algemeen op straat het liedje van de Weierij gezongen, waarin
de jager, die naar (!) de wei is, ondertusschen buiten zijn weten
een paar horens rijker wordt. Vgl. weitaseh.
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1283.
1285.
1286.

„bedenk eens, hoe leelijk het lijkt." — Middenrijm.

„zijn".
dat heeft lydich veal snaps in : „ dat wil heel wat zeggen,
dat heeft men nog zoo gauw niet klaar''.
lydich : „duchtig, danig" ; waarschijnlijk wel een vloekend
woord, samenhangend met ,gans lyden. Het wordt dan het
best weergegeven door „drommels , duivels".
de helft te langher : verkeerde schrijfwijze voor de keifte
1288.

1289.

Sin:

langer, vgl. vs. 1354.
benaude: „opgesloten , die zich niet vrij bewegen kan ". —

Dubbelrij m.

1291.
1292.

1293.

Dubbel middenrijm.
Uit de variant in G make men niet op, dat reeds in de
17° eeuw de kracht van het ontkennende en zoo weinig gevoeld werd, dat het als stoplap kon voorkonjen in een bevestigenden zin. De lezing is ontstaan uit een drukfout in C,
waar staat 't prat en komt.
Middenrijm. — Dubbelrijm.

De galeistraf bestond hier te lande niet, maar was niet
onbekend: een aantal zeelui toch hadden in krijgsgevangenschap
in Spanje daarmee kennis gemaakt. — Dubbel middenrijm.
Warners: genitief niet weglating van huis; vgl. de Aant.
1296.

1295.

op vs. 64.

1297.
1300.
1301.
1302.,
1303.

: „ eerlijk gevonden ".
rains e von
Turn cases mutatur : „ dan verandert het geval ".
Middenrijm.

sulek : „zulks , zoo iets ".

Reym komt uit huis en heeft natuurlijk van Warnar de ge heele toedracht der zaak gehoord.
Want van een bruiloft komt een bruiloft.
1309.
dubbelde, want feest was vrouw.
1310.
kyerman. Dat we hier geen woord kinderman = „ kraambeer"
hebben is duidelijk aangetoond door Eymael, Tijdschr. VIII,
315. Evenzoo dat het hoogstwaarschijnlijk kindermand is, en
eene verkorting van kindermanstuck. Maar dat het „luiermand" zou beteekenen, kan ik niet gelooven. Het zou dan
een „luiermandsfeest" zijn, een feestje bij de inwijding van
glen luiermand. Wel heet de luierinand nog wel kindermand,
maar toch denk ik liever aan cene andere beteekenis van mand,
n.l. „bed". Vgl. w ij gaan ons mandje opzoeken. Het zou dan
kunnen beteekenen „wieg" en verder „een feestje bij de inwijding van de wieg". Het best is echter kindermand op te
vatten als kinderbed = „ kraambed ". We behoeven dan stick
of stuck ook niet te verklaren als „feest" , * maar zooals het
II are-nar.

12

178
nog beteekent „stuk brood , boterham" en bij uitbreiding het
onthaal (zonder feest of drukte , die voor de ]:raamvrouw ook
niet gewenscht is), gegeven aan alle vrienden en bekenden , in
de eerste plaats aan degenen die geholpen hebben , na de
voorspoedige bevalling. De boterhammen met muisjes zijn daar
dan nog van gebleven. Zoo wordt ook volkomen duidelijk wat
in de Leidsche keur van 23 Dec. 1.445 staat (ik citeer hier
naar Alkemade en Van der Schelling's Nederl. Dis-plegtigheden , 1, 244) : Item, zoe en zei men voirtaan geen vrouwen,
die in hoer kinderbedde sitten, opdrinken, noch versameninge
van werschap maken, tot genen tyden van den dage anders,
dan die vader,, die moeder, die zuster,, of broeder,, en die
twee naaste bueren. Ende wie brnekig hier inne bevonden
werde, die sonde elks verbueren drie pont, en 3000x1 stiens,
te verwerken aan der Stede vesten, daar 't hein van de Poortmeesters zei gewyst worden, zonder imant te verdragen: be
hondelyk, dat een vrouwe, die van kinde bevalt, binnen twee
euren , na dat het kint gebooren is, een redelic, en hoesselyk
kindermanstick geven mag zonder verbueren, gemaakt van
eyeren, butter, en lease, na ouder gewoente; Wie anders deede,
dat sonde Wesen op die boete, en peyne voorschreven.
Van der Schelling deelt (a. w. bl. 243) uit Stuckius, Antiquitates convivales mede, dat de Duitschers drie ,7)uerperalia
convivia hielden : 1 0 . op den dag, waarop de kraamvrouw
verlost was, gegeven aan die vrouwen, die de behulpzame
hand geboden hadden: 2 ° . bij het doopen; 3 0 drie of vier
weken na de kraam. Het eerste nu hiervan komt geheel overeen met hetgeen we van het kindermanstick lezen.
1314. kandiel: „kandeel", eene soort warme wijn, meestal met
eieren er door. Het werd voornamelijk gedronken door herstellende zieken, in de eerste plaats door kraainvrouwen en zoo
ook op kraamvisites, zeker ook wel op bet kindermanstick.
Het woord is, misschien onder invloed van kandy,, ontstaan
uit Ofra. caldel, thans chaudeau. Vgl. Mul. Wdb.
ypen-kras: „hipokras", een kruidenwijn, voornamelijk op
bruiloften geschonken, zoo geheeten naar Hippocrates, die het
eerste recept daarvoor zou gegeven hebben.
1315. Iek mod: „ik wou". — Op een gastmaal gebruikte ieder.
zijn eigen mes, dat dus van te voren goed geslepen werd. —
Dubbel middenrijm.
13 16 . doen : „ gedaan". -- tuygjen, al de fraaiigheden, waarmede
men ter maaltijd ging: sleutelreecr, ony'erieni , mes, schie
(vs. 1322) , beugeltasch, schaar, enz. enz. Nog spreekt men
van het kastetuiy, d. i. al bet moois, dat gewoonlijk in de
.

179
kast is maar bij hooge gelegenheden voor den dag komt.
Misschien hingt hiermee samen , dat een soldaat zijn volledige
bepakking al 't bokketuig noemt. — riet : „gereed".
1317.
Leuven la/ei: „langer wachten"; teuren, hetzelfde als toeven,
wordt tegenwoordig alleen transitief gebruikt.
1318.
deuvekater , , een woord van onbekende af komst en verschil lende beteekenissen. De oudste beteekenis schijnt te zijn een
bepaald soort van brood, dat als geschenk aan vrienden en
bekenden gegeven werd op Kerstmis, Nieuwjaar en andere
hooge feestdagen. Vervolgens werd het ook een ander geschenk of geld, dat in plaats van het brood gegeven werd.
Hier schijnt het echter nog cene andere beteekenis te heb en.
volgende
ende regels
in de vol
Nieuwjaars- en kennisfooi to
vermeld; let men er bovendien op, dat Reym daarbij ku-geli,
zegt, maar den deuvekater evenals het loon wint, dan ligt het
voor de band deuvekater op te vatten als: goospenning, die
ieder jaar bij het weer inhuren gegeven wordt.
1319.
sclr,ricicenburg«r : „cene Saksische munt , ter waarde van
vier stuivers."
1320.
Enghelse vijf : „een halve shilling"; zoo g^noeind , omdat
het een Engelsch muntstuk was, ter waarde van ongeveer
vijf stuivers. Vgl. de Aant. op vs. 1231.
1323.
onzg'eriem : „onderriem , gordel" , waaraan het verdere tuya jea
hing. Dikwijls was het, een zilveren ketting. Waarschijnlijk
is onderriem eigenlijk de lederen riem, waarop het zilveren
beslag bevestigd was; maar werd dit laatste een doorloopende
ketting, dan kon de riem vervallen, ofschoon de naara bleef.
1326. Reym noemt hier den bel als iets heel gewoons, maar geeft
van den klopper cene uitlegging. Hieruit mogen we opmaken,
dat de eerste toen nog vrij zeldzaam was; anders zou de
geestigheid mislukt zijn.
1329.
snit, bescheyt: „met verstand, bedaard," het tegenovergestelde
van als een gek.
1330.
hier-by Warnars: „van Warnar, die hierbij woont." Als
het koppelteeken er niet stond, zouden we het er niet wenschen ;
vgl. de Aant. op vs. 64.
1332.
de holewijck , oorspr. vogelenwij k : „het galgeveld aan de
overzijde van het IJ", waar men ook heenging (met een roeischuit , die altijd vol spijkers was, waar de moeder in trapte)
om kindertjes te plukken. - Natuurlijk noemde men daarvoor
zoo mogelijk cene plaats, waar de kinderen niet konden of
niet dorsten komen.
1336.
kraken - beeld aan het ijs ontleend, dat door kraken het
scheuren aankondigt.
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1337.

hares tals : „ van het (iedereen en dus ook) haar voorgeschreven getal." Dit is geene vraag meer: Geertruyd wist
immers, hoever het er mee was (vgl. vs. 983) en zegt dit
dus meer bij wijze van eene geruststelling, dat alles wel goed
afloopen zal. Maar Reym antwoordt daarop, dat de arbeyt
toch door heftige gemoedsaandoening vervroegd is en de zaak
dus ernstiger is, dan Geertruyd meent.
1346.
niet qualick e vist : „ geen slechte vangst gedaan, het niet
slecht getroffen.
1349.
Zij zal eene uitstekende huishoudster zijn, want „alles wat
er in huis gebeurt, kan zij verbeteren" , d. w. z. zij is er
goed mee op de hoogte, zoodat zij de meid hare fouten kan
aanwijzen en desnoods het beter voordoen. Tegenwoordig zeggen
we hiervoor meest corrigeeren.
1350.
e liet: „geleid, loopen geleerd ", door overgang van ee in
ie (vgl. de Aant. op vs. 80) uit geleet.
1351.idealer: „dreumes ". Het woord hangt samen met kloot,
kloet , kluit en beteekent eigenlijk „stukje , brokje, hompje"
zooals we een kind ook dotje noemen. Later werd kleuter
een voorvoegsel = „klein". Vgl. vs. 1238.

1352.

1353.

1354.

1355.

1357.
1358.

ik zal waar spreken."
as ien aep, zoo vlug en handig, zoo levendig. Ook
rotje, smeerpoes, askat (1355) enz. zijn vleinamen voor
kinderen.
den hals dicken, hier zonder de bijbeteekenis „slecht , hak
eenvoudig „opzeggen , opzingen".
-kelnd",
aces: „anders dan hij was." Gewoonlijk gebruikt men dit
woord, om eene verbetering aan te duiden. Hier beteekent
het dan ook „vioolijk , opgewekt, verbaasd" en nog zeggen
wij na iets verfrisschends of eene hartsterking daar wordt een
mensch anders van. Voor het tegenovergestelde gebruik vgl.
vs. 851. — Assoneerend middenrijm.
te helfe. Is dit eene andere uitspraak voor de helfte , of
cene drukfout ? — Claertjes as Yaers : „ vriend van Claertje
dan van haar vader."
asval: „smeerpoes ". De najaars- of aschkatten zijn zeer
kouwelijk en daardoor moeielijk zindelijk te krijgen. Voor het
onzijdig geslacht vgl. het wurm, van een kind gezegd. Ook
zal het synonieme aschyat hiertoe wel meegewerkt hebben
waarvan we nog eene herinnering hebben in het vers van
„Saaitje , die met haar gat in de aschpot zat." — op zijn sier
traf: „beleedigde, plaagde ". -- Dubbelrijm.
Middenrijm.
aerde: „anderde , andere". De ontevredenheid van het bij-
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dehante kind is te begrijpen, als men ziet, op welke wijze
1359.

dat beschuit kauwen gewoonlijk gaat.
ofje: „indien je, als je eens ". — over: „op ", vgl. de Aant.

op vs. 25.
1360.

Jy vergeetje. Tegenwoordig gebruiken we zich, vergeten alleen
voor „buiten zich zelf raken van woede" , hier beteekent het
nog slechts „zijn plicht vergeten, den tijd verpraten."
in jou goeden yver: „in je welwillende, vriendelijke be-

moeiingen."

1363.
1368.
1369.
1370.
1371.

Middenrijm.
hiel: „hield ".
Middenrijm.
villen: „vielen, waren".
grof gongt : „g-rof gingt, rojaal handelde ", vgl. vs. 5, _ 380

en Ndl. Wdb. Y, 900.
1374.

1375.
1377.
1378.
1379.
1381.

1382.
1383.
1384.
1385.
1387,
1388.
1391.
1393.
1395.
1396.
1400.
1402.

hocken en gaeuwen : „ snikken en hijgen ". Geertruyd wil
echter het laatste niet verstaan en zegt : „je spreekt daar van
gauw. Komaan" etc.
Middenrijm. — Dubbelrijm, te vergelijken met dat in vs. 1075.
voer: „ging, nl. naar de andere wereld." — Middenrijm.
Hebje uyt ? : „ Ben je klaar ?"
Middenrijm.
ick yae liever veer heen: „dan loop ik liever vooruit ", wat
niet beleefd was. Reym houdt haar echter vast. — Middenrijm.
Duidelijke toespeling op de „Doopers" wien Matth. 5 :37
in den mond bestorven lag.
snac.es: „snakkens, pratens"; gen. bij veal.
Vgl. vs. 88.
„Nog zou ik wat vergeten hebben." G. „Is het reeds weer
aan den gang?"
ien vrou , nl. een uitstekende vrouw. — Middenrijm.
'tis van '1mal: „'t is te gek ", nl. zooals je hier staat te
kletsen. Vgl. vs. 247.
ien lutjen : „ een weinigje "; vgl. luttel, Lutjebroek enz.
Bander Heer: „baanderheer" , thans banjerheer of banjer.
Staeje woort. Geertruyd bedoelt: „doe, wat je zeg", maar
Reym verstaat: „bewijs , wat je zegt."
zoo weetse te leven: „zoo verstaat ze haar wereld" ; de door
Reym gegeven bewijzen voor hare uitstekende opvoeding maken
haar ook wel geschikt voor het hof.
Baer, nl. bij het kijken naar dat wasschen en schuren.
behelpen: „redden", zonder bijdenkbeeld van behoeftigheid.
't waer schae waerse rick: „'t zou zonde zijn , als ze rijk
was", want dan zouden al die bekwaamheden niet aan het
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licht korven. Vgl. : wie zich niet weet te behelpen, is niet
waard , dat hij armoe lijdt.
1403.
datset altemael is: „dat ze het geheel en al is". Wat?
Dat wvordt niet uitgedrukt, maar we moeten daarbij zeker wel
denken aan het meisje of iets dergelijks, evenals voor mannen
in dezen zin het, veil e gebruikt wordt (vs. 437). Geheel op
dezelfde wijze vinden we dit het in Coster's Teeuwis (le
Boer, vs. 8:
-

'K heb daer alsuleken Anne se is soo blanck as een mol,
Se het een paer oogen in haer kop seo bruyn as een schellevis,
Met een vues , en de meer mient noch, datset self is.

1405.
1406.

1408.

1412.
1414.
1416.

1418.

1424.
1425.

1428.
1432.
1433.
1434.

1439.
1440.

1441.

1442.

Vgl. de Aant. op vs. 721.
hou ietsje wat lang roette ppraet : „ indien ik je wat lang
ophoud met de (mijn) praat."
Dat's veer, mit oorlo f : „Ik zal maar voorgaan , als U het
goedvindt ", beleefdheidsformule.
glee/acts bieclent : „ geluk wensehen" ; vgl. Ndl. Wdb. IV, 1315
op f/clak wensehen, Mnl. Wdb. I, 1243 op hieden en vs. 1186.
nl. op het teruggeven van 'den pot.
„Een gek verliest zijn geld spoedig"; Warnar zou het dus
toch niet houden en waarom zonden wij dan de kans niet
waarnenien. Houden wij het niet, dan krijgt toch een ander het.
ol) wisse/: „,op prolongatie''. — mit Beren: „gerust, zonder
oneerlijk te zijn, eerlijk ". Vgl. 1430.
ley mit erlen: „eerlijke, fatsoenlijke lui."
cc/tee/en: „verschillen" , klankspeling met scheeyleu in den
vorigen rugel.
hoe val°ewe clan: „hoe gait het ons dan".
voorlerven : „ door erfmi c voortgaan , overgaan , overerven"
bewooueen , meervoud bij het collectief vole/i.
yhemrneeuie persoo,eeie: ,,gewone nienschen, burgerinidjes"; nog
cie ielneene im/an.
font: „gunt". — Middenrijnm.
het wirre doet : Beteehent dit „het warengoed" ? Maar dit
woorul keif ik niet. Of is het cene drukfout voor sware en
moet het beteehenen : „met liet groote goed"
kabess•en : „ stelen", eig. „in de kabas steken" , d. i. in een
iiiatten tasch , nog wel /:arob tes genoemd. — Robert zonk nl.
Misschiert is in Robert cene woordspeling met het Eng. robber
= „hoover."
op den haspel passen: „goed opletten, ijverig zijn" , anders
wordt ele boel eerha spelcri. De haspel was de klos, waarop
het gesponnen garen opgewonden werd.

-
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1443.
1446.
1458.

1461.
1463.
1464.
1467.

Middenrijm.
Warnar kijkt de deur uit en, als hij Ritsert ziet, komt hij
naar buiten.
hoe dan toe: „hoe gaat het dan toe 9" of „hoe komt het
dan toe?"
loekje te jaminerlijcke wel: „lukt je verschrikkelijk goed".
Dit wordt weer tot Warnar gezegd. - Middenrijm.
se n.l. den pot.
vuyser schijnt hier te beteekenen „een die meedoen kan, die
er wezen mag". In den Spaenschen Brabander schijnt het te
beteekenen „jolige klaut, losbol" , vs. 794:
Iek ging enitme speulnoot buyten inde Kathuysers,
Daar quant een knecht by ons, een vande jonghe vuysers.
In het Tafelspel van Meester Kackadoris komt het voor in de
beteekenis „sinulpaap" (in Van Vloten's Nederl. Klucht
-spelI,56):
Hy 'haar mau] had laetsten een vis ghevanghen zoo groot als
onse kater,,
Die schonk by die Paters van de Kathaysers; 't syn seker goe
vuysers
Ende ooc goe buysers , die cien wyn niet en sparen.

Verder is van dit woord niets bekend: geene -afleiding, geen
verwante woorden. Misschien is de laatstgenoemde beteekenis
wel de oorspronkelijke: het wordt ook op alle drie plaatsen
verbonden riet .Karthuysers en dezen stonden als echte sinulpapen bekend.
wee: „ook". Terwijl Reym hare lofrede houdt, zoent zij
1469.
natuurlijk onder de hand het kind.
De eerste woorden zegt Lecker in zich zelf, cle laatste tot
1471.
Ritsert.
in de pee/eel blijven steken. Wie in 't ongeluk is, zit er in.
Waarin? In de st. . . . maar wie zieh netter wil uitdrukken,
zegt: in de boonen, in de rats, in de pekel enz.
t' wijl, uit d'w 1, dewijl = „ terwijl".
1472.
Boon brool: Reym vreest dat men vergeten zal haar boclen1473.
brood te geven, de fooi voor den brenger van cene goede boodschap.
1474. Van Hasselt, Over de eerste Vaderl. Klugtspelen, bl. 77,
meent dat dit op een bekend feit ziet, omdat in het Moortje
(vs. 1499) juist dezelfde som genoemd wordt. Zonder reden
echter: de kluchtspeldichters namen dikwijls namen en voor
elkaar over. Vgl. de Aant. op vss. 227 en 1467.-stelingva
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1477.
1478.

1479.
1481.
1482.
1483.
1484.

Waarschijnlijk te lezen voortaen, waardoor het middenrijm
hersteld wordt.
Dit zegt Ritsert tot Warnar. Hij had beloofd geen veyicheit
voor de dief te bedinghen (1164) , maar wijst nu toch op eene
verzachtende omstandigheid. In den volgenden regel echter
legt hij weer meer nadruk op de schuld van Lecker.
Middenrijm.
Middenrijm.
ien goedt knecht , in andere beteekenis dan vs. 1252.
moetje : „ moge je ". — Middenrijm.
Mijn verlangt, : „ik verlang ". Dit werkwoord werd vaak
onpersoonlijk gebruikt.

1485.
1486.

Middenrijm.

De Latijnsche comedies eindigen ook met plaudite.

GLOSSARIUM.
A. verwijst naar de aanteekeningen.
a gelijk e: argh, 99, 588, 998 ;

kars inne vars, 819.
aelmis, aalmoes, 1404.
a e n, an, in 484; naar, 390;
op, 377; zie verder 507, 234,
1073, 530, 464, 1157.
aaneenschrijven der
woorden, 17 A., 87 A.,
105 A., 124 A.
aaneenschrijven (niet) der
woorden, 5 A., 6 A.
an g a en, aanspreken, aanklampen, 1025; voortgaan, 978;
overkorven, 1097.
a e n h a l e ii, beginnen, 551 A.
anhebben, 296 A.
aenhonden, volhardend vragen, 368.
an komen (e r), verkrijgen, 558.
anlegghen na, het er opaanleggen, 681. Vgl. Ndl. Wdb.
I, 222.
an lo o p e n, er tegen aanloopen,
894; aanhouden, duren, 983.
a en r a n d e n, aanspreken, aan klanlpen, 1154.

g e n r e c h t e n, aanrichten, b,drijven, 1192.
aensicht, gelaat, 1226, 1470.
a n s m e e r e n, in de handen
stoppen, 1242.
anspannen, samendoen, 641 A.
aenstellen, • aanleggen, beginnen, 1089.
antrecken, passen, doen passen, 712.
anvaerden, aannemen, 1464.
aep (ien kijnt as ien),
1352 A.
aepsrock, apenrok, 1171 A.
aerde, andere,_ 1358.
a e'r s, ten minste, 804 A ; ae rs
worden, zich verbazen, opgetogen worden, 1353 A.
a e r s e l i n g, achteruit, 154 A.
abelheyt, handigheid, 801.
achter iets zijn, 323, 569,
1365; achter iets raken,
625, 802, 938; er after
geven, er op aangaan, 788;
after her tyen, achterheen zitten, 571.
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achterblijven, ongedaan blijven , 479.
adjectief achter het subst.
28 A., 33, 727, 739, 821; zelfstandig gebruikt, 39 A., 247 A.
af, van, 241, 702, 1124, 1157.

Vgl. of.
o f ni ale e n, schikken, accordeeren, 1149.
o f s in er e n, afsmeren, ranselen,
630.
ofstaeii, op een afstand blijen , 613.
o f s t r ij c k e n, ontrukken, ontrooven, 1109.
afstropen ('t vel), afzetten,
villen, 548 A.
after, achter, pass. Vgl. achter.
aft eren (ten) setten, achter
bestelen, 932.
-uitzen,
a ft o u w e n, afdoen, 765 A.
a f w e r p i n g van den uitgang:
armoed', 263; does, 25,
31, enz.; nood', 162, 244;
soud', 38, 40 enz.; goe, 15,
96 enz.; lay, 1234; quae,
579, 1142; snoo, 1122;
dunck, .292, 792, 881 enz.;
lock, 1461; loer, 803;
in een, 801; nie, 551; slech,
1145, 1308, 1347. Vgl. 31 A.
afwringen (den hals), omdraaien, 974 A.
ay gelijk ei: bayen, 436, 751,
815, 1327; faylen, 1401;
znayt, 321, 539, 645 etc.;
inaisjen, 97, 324; payasen, 195, 436 ; r a y n, 1457 ;
rains, 1297 ; sch ayen,752,
1075; vaynster, 860;
waylui, 1281.
accoort, overleg, 359.
accorderen, een accoord maken, 277, 338.

accusativus als tijdbepaling,

491 A., 547, enz.
al, elk, 372; alles, 2, 120, 573.
al, wel, misschien, 478.
al = e 1, elders, 936 A.
al, als, alsof, 71 A., 470, 487,
1013, 1470; als, indien, 330.
allemael, geheel en al, 1209.
a l l i e n s, onverschillig, 384 A.,
513.
alliteratie, 23 A.
als, as, dan , 126, 130, 168,
310, pass. Vgl. 87 A.
a l s o o, wel zoo, even, 857 A.
altemet, temet, bijna, 78,
993; nu en dan, dikwijls,
671, 1446. Vgl. 53 A.
a l t ij d t, in allen gevalle, 61 A.
alt ij t (niet), dan nooit, 408.
a n- zie a e n.
a h p r e h e n t y, hechtenis, 490.
a r bey t, barensnood, 1338; bevalling, 1324.
a r g h, slecht, 588; listig, 99.
arm leven leiden, 7.
a r m o z y, cene zijden stof, 686.
as zie als.
asen, aas aan den hoek doen, 485.
a s c c t, smeerpoes, 1355 A.
avager, groote boor, 90 A.
avont oeren, wagen, 946.
a v o n t u e r (o p), voor het ge
-val,45.
avontuertjen, gelukje, bui
-tenkasj,1253.
baen (rayen) maken, 525.
baers (er is een) te gallen,
1087 A.
back, regenbak, 142; by d e n
back, bij de roes, 567.A.
b a k e la e r, bacca lauri, laurier
-bes,1289.
backes (de droes speult
mit je), 88, 1384.
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bander heer , baanderheer,
1393 A.
b a u e k e n, verblij ven, 81; feest
-viern,361.
b a r b i e r, baardscheerder, tevens
heelmeester, 211, 620, 816.
b a v i a e n., leelijkerd, 82.
bede, verzoek, 304.
bederven, verderven, in 't ongeluk storten, 656,1046,1100.
bedienen, zijne diensten bij
iets bewijzen, bezorgen, 438.
bedreven (daer leyt niet
a n), daar is geen kwaad bij,

346 A.
beet (een) , een beetje, een
iveinig, 290, 435.
b e g h e e r, begeerte, verlangen,
301.
b e g h e e r e n, verlangen, 472.
begeerlyckheijt, gierigheid,
45 A.
begeven, in den steek laten,
427.
b e h e e r e n, besturen, 42.
behelpen (hem), zieh redden,
1402 A.
b e j e g h e n e n, ontmoeten, 921.
b e y e n, beiden, toeven, 51, 751,
815; dralen, 1415.
bekij eken, onderzoeken, 1210.
beklij ven, voorspoedig zijn,
1115 A.
bekomen as den houdt de
worst, 467.
b e leo r e n, aanlokken, overhalen,
231.
beladen riet kint, 119.
belegghen, bijbrengen; 591 A.
beleydt, bestuur, 745.
b e h a r r e n, in het nauw brengen, loeren, 1077 A.
b e n o u w e n, in het nauw brengen, kwellen, mishandelen, 53.

berriehgelt,
berggeld,
1162 A.
bescheyt, bescheet, antwoordt, 436, 630, 1113; ver stand, gematigdheid, 1329 A.
beschicken, bezorgen, 389;
zorg dragen voor, 404.
beseten houden, in bezit
hebben, in zijn macht hebben,
12.
b e s i e n, gnderzoeken, 1207.
bezittelijk voornaam w o o r d in plaats van genitiefuitgang, 25 A., 916, 919,
1280.
b e s l e c h t e n, klaarmaken, 414.
b e s o e e k e n, onderzoeken, fouilleeren, 904.
b e s o i n g i e n, enkelv., bezig
-hedn,
zaken, 752.
besorghen met, verzorgen
roet, voorzien van, 267.
bespeuren, zien, zonder de
bijgedachte van eenige lnoeielijkbeid, 71.
best ay, pastei, 751, 1248.
ten beste (n), ten goede, 1406;
geld, 235 A.; 't uwen b esten, het ga u goed, 178.
besteden , plaatsen (in een
dienst) 1271; uithuwelijken,
1339; ten huwelyck besteden, 370 A., 680.
besteek, grens, 43 A.
bestemmen, vaststellen, bepalen, 1019, 1183.
bestemoer,

grootmoeder,

1173.
besterven, bleek worden, 851.
b e s t e v a e r, grootvader, 16,

1204.
b e s w a e r, moeite, ellende, 1303.
beswaren (in 't), in ellende,
1480.
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bet, meer, 93, 894; best,
grootst, 218.
beter niet een genitief, beter
gezind, meer genegen, 1354.
b e t e u ter t, versuft, verward,
330.
betrouwen, vertrouwen, 934.
beucken, slaan, 595.
beuren, gebeuren, 72.
b e u s, boos, slecht, 101.
b e v e 1 e n, bestellen, regelen,
279; toevertrouwen, 127 ; aanbevelen, 540.
b e v e s t i n g, bevestiging, 357.
bevoor war en, als voorwaarde
stellen, 210.
b e v r o e n, begrijpen, inzien, en
dus verwachten, 35.
bewaren, innemen, bekleeden,
509.
bewijs, poging tot bewijs, 639 A.
bidden, verzoeken, 407, 425,
enz.; noodigen, 423; da e r i
v e u r e b e e n, die is veeg, 836.
bien (op de), aan de loop,
aan het loopen, 182, 363,
487, 573, 963. Vgl. tyen.
b y, door, 443 A.
byget, vloek, 771 A., 841,
854, 1118, 1185, 1220; b iget, 864.
bykomen, gebeuren, 442, 948,
1264.
b y l o, een vloek, 388 A., 859,
1471.
by s t e r, zeer, erg, 151, 1253.
binnen -haert,keuken, 609 A.
b 1 a e s, verbeelding, drukte, 349
A.
b 1 ij ekel ij k, blijkbaar, duidelijk, 591.
bloedt, maat, vriend, 820;
sukkel, 1417; veñt, kerel, 927.
blommerhelten, vloek,640A.

bloot maken, zichtbaar, kenbaar maken, mededeelen, 1059.
blut sen, kneuzen, 634.
bochten, dartelen, spelen, 829.
b o e c h (over den selven) zeylen,
25 A.
boeckedekoeck, boekweitenpannekoek, 1174.
boeten, beteren, in orde brengen, 933.
boeken, bokking, 446 A.
b o l we re k, stadsgracht, 1087 A.
bom, trommel, 1365.
bondt (het) maken, 677 A.
boon (niet een), 512 A.
boon b r o o t, bodenbrood, fooi,
1473 A.
bot vanghen, een blauwtje
loopera, 733 A.
bovenschout, 724 A.
brabbelen, leuteren, 530,
887, 1298.
brallen, pralen, pronken, 759.
b r a s e l e t, armband, 688.
braspenningh, 547 A.
breken, inbreken, 663; — (de
kop) stukslaan, 612; inslaan,
885, 924.
brengen ('t), komen, 817 A.
briefken, papiertje, 564 A.
brieken, schijven, 296A.,353.
b r i l (n u w e) , verrekijker ,
1278 A.
bioen, broeden, sit te
broen, 13 A.
bro er, kameraad, 803 A.
b r o e t s, manziek, 732 A.
bruydts borst, 702 A.
bruygooms- klieren, bruiloftkleeren, 763.
bruylofts stuck, geschenk
aan de dienstboden bij gelegenheid van Bene bruiloft ,,
393, 1322.
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bruyts wijn, 534, 536.
b uyck, romp, 91 A.
buys, dronken, 579, 796.
burger, poorter, bezitter van
het burgerrecht , 1; bewoner
van de stad, 1054, 1055.
buert, 566 A.
Ceel, geleibillet, 539.
Baer, terwijl, 15, 176, 1129.
la e r o m, desniettegenstaende,
evenwel, 50; daartoe, 497 A.
danck, zin, 1130 A.
dans -kamer, 848, 884.
dapper, zeer, in hooge mate,
587, 670.
darren, durven, 535.
dat, indien, 206, 1234, 680 A.
datief (zwakke vrouwe

-lijke),1095A.
de e c h, degelijke zaak, degelijke
waar, 1011; te leech, te
deglien, 29, 93, 213, 230 etc.
deel, steenen vloer, 374.
deel (een) , eenige, 555, 829.
deyncken, denken, 869, 873,
880, 1003, 1372, 1376.
d e s e l y e, dezelfde, 25 A., 1425.
deselfde, 293.
deucht, nut, 996 A.
dennen, schertsen, 212.
deur zie door.
deuvekater, fooi, 1318 A.
diaeresis: langes, 926,
1356; scharrebier, 536;
schellevis, 543; saghe1 e s, 378, 381.
dicht, gierig, 653 A.
die, alwie, indien men, 86,
641 A., 941.
diefleyder, diender, 1135.
dienen, passen,

228, 315, 667;

noodig zijn, behoeven, 832.
dier, meisje, 1363, 1396.
diessack, zak, 917 A.

ditte, dit, 415 A.
doch, toch, 37 A., 575, 972.
dochter, meisje, 671 A., 680,
1001.
doe, toen, 474, 475, 818, 827,
966, 1339, 1364. Vgl. doen
en 37 A.
d o e,n, toen, 18, 286, 462, 793,
826, 962, 973. Vgl. doe en
37 A.
d o e n, gebeurtenis, geval, 37 A.;
toestand, staat, 255.
doen, uitmaken, 554.
doende, bezig, 172 A., 658.
d o 1 e n, een misslag begaan, 427.
dood - stroom, 477 A.
deur zijn, er van door zin,
146, 325, 879; deur gaen,
er van door gaan, 615, 639,
934, 1110.
door dien, omdat, 1277.
deurschrijven, opgeven,

474 A.
d e u r s t r ij c k e n, onder handen
nemen, beetnemen, betrekken,

1225.
dra, dadelijk, 1355.
dragen, zwanger zijn, 982

dreg, 145 A.
d r e um den, wegstoppen, 1040.
d r i e g h e n, dreigen, 447.
dringhen (op iets), aan dringen, staan , 1163.
droes, duivel, 99, 833, 954,
1275, 1384.
dronckens chap, dronken bui,
1106.
d r o o s h, mager, 446 A.; zonder
drinken, 7 97 .
dropen, bedruipen, 5 49 .
d,r u y c h, leuk, 651 A.
dubbeloen, een goudstick,

1042, 1068, 1219, 1257.
Vgl. 1231 A.
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d n y t, geldstuk, 383, 802, 1005.
duyts, vroolijk, 807 A.
du 1h e y t, dolheid , krankzinnigheid, 110, (insania).
du n doe c k, neteldoek, 696.
dun eken, persoonlijk( ?), 292,
479 A., 792.
duncken (hein laten), zich
verbeelden, 449, 903.
dus, zoo, 97,109, 262, 1261 enz.
d us s c h en, zulk een, 542 A.,
1171, 1351.
dut (een) kryghen, suf worden, een dwazen streek doen,
198.
e gelijk a: hert, 285; ken,
kent, 174, 338, 567 enz.;
schendigh, 630, 1057; sei,
seit, sellen, 34, 83, 304,
167, 990 enz.; veghevier,
759. - peert, 229.
ee gelijk ey: kleen, 186.
e- als voorvoegsel voor het verleden deelwoord, 105 A.
ebben, reminder worden, 477.
Beck, azijn, 1072
e e r e, eerlijkheid, 1418, 1430;
fatsoen , 418, 541, 762 ;
fatsoenlijkheid, achtbaarheid,
342, 1424, goede naam, 989.
e e r l ij c k, eerzaamn, fatsoenlijk,
298, 520, 903, 997; eervol,

503.
e e r n s t, ernst, 200, 311.
e er s t, het eerst, 16 ; pas, nog
maar pas, 701, 857, 1284.
effen, eenvoudig, 1169.
ey gelijk e voor n: deyncken,
869, 873 enz.; veynster,
143, 1.345.
ey gelijk ee: l e y d t, 1208;
vleys- houwer, 565.
e y g h e n, zelf, 893.
eleman, 445 A.

elementen, vloek, 754; ,(ran s
elementen, 1133.

enjambement, 173,183,188,
190, 195, 245, 281, 514, 546,
1000, 1420, 1463.
-er, 1 A.
erf, stuk grond, 870 A.
eu gelijk o: heus, 101; deur,
143, 146, 325, pass.; d e u rboren, 3; deurtrapt,
101; me «ghee, 142, 379;
meuchje, 526, 776, 1109;
me ucht, 65, 150, pass.;
meughelij ck, 97, 790;
meulewerf, 1144; sean,
20, 21, 1386, 1466; steuren , 221; versteuren,
986; Veugelsteeg, 488;
v e u r, 82, 204, 637, pass.
en gelijke: dense, 530; speulen, 326, 1081, 1384; speelnoot, 566, 844; teughen,
1255; veu1, 554, 635 enz.
en gelijk n: keunje, 362,
434, 754, 1050; keurt,
757; kennen, 1335, 1390.
en gelijk oe: reuckeloos,
940 ; teuven, 1317.
evenwel, toch zeker, 935.
f gelijk ch : after, 106, 569,
788, pass.; ten afteren,
932; van afteren, 1345;
e koft, 485; graft, 1070;
nift, 459, 475; saft, 815.
f a y l e n, feilen, dweilen, 1401.
fantastijck, met fantasieën,
hallucinaties gekweld, 900.
feest, blijdschap, luidruchtig
gemaakte hartelijkheid,-heid,
174; vr., 1310.
fel, streng, 1139 A.

Felten (St.), St. Valentijn,
1185 A.
fijn `man , ironisch, mooie
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jongen, 590, 636, Vgl. 445 A.
fijn t j ens, netjes , behoorlijk,

g a r z y n e n, rozijnen, 1365.
g a s t e b o t, gastmaal, 604 A.
125. Vgl. 445 A.
gat, 't vierkante gat, de deur,
210, 392.
flus of fiucks, spoedig, vlug,
75, 85, 91, 886, 889, 897, g a u w e d i e f, gauwdief, schurk,
905.
907, 924; weldra, bijna, 53,
538; zoo even, kort geleden, g a e u w e n, gapen, hier: huilen,
sjanteren, 1374.
126; straks, zoo aanstonds,
363. Zie 53 A. en 57 A.
g e b r e c k e l i c k, gebreklijdend,
arm, 1404.
f o c k e n, voegen, 314 A.
ghebuerken,
buurvrouw,
futselen, knoeien, frommelen,
688.
1246.
gaen met een infinitief, om een g h e d o g h e n, verdragen, 201
A.; dulden, toelaten, 521.
weldra op handen zijnde geg h e g o e d t, van goed voorzien,
beurtenis of handeling uit te
hetzij veel of weinig, 283.
drukken , waartoe de voorbereidende handeling reeds be- g e c x -kap, gek, 583 A.
goinen of de voorbereidende ghelden, kosten. 865.
gheleghentheyt, stand van
toestand reeds ingetreden is,
zaken, 667.
3, 370; zich aan het werk
g e l ij c k e n, behagen, aanstaan
begeven, beginnen, 261, 360,
317.
369, 552, 623, 671, 1040,
1083; in de gewone beteeke- gheluyt slaen, 976 A.
gelukwensching ,
g h e 1 u c k,
nis, waarbij de infinitief de
1186, 1412.
beteekenis van een participium
gheluck bieden, gelukwenkrijgt, 544, 816.
schen, 1412 A.
gaen, komen, 1226.
ghemeen, gewoon, 1434 A.
gaet, straat, 721 A., 1405.
gheneeren (sich) op, 21.
gang (dats), 518 A.
ghenieten, krijgen, 393.
gans, verdraaiing van Gods:
genitivus als tijdslbepaling,
gans doot, 576; by gans
618 A.
doot, 147; gans lyden,
619, 661, 846, 925, 1227, genitief met weglating van
huis, 459, 847, 1173, 1296,
1258, 1278; gans lich1330(?), 1413. Vgl. 64 A.
ters, 692; gans elemengenitief (zwakke vrouwe te n, 1133; gans bloedt,
1 ij k e), 459 A.
322; by gans honden
g h e n o e g h e n, tevredenheid,
(voor wonden), 891; (b y) g a n s
257.
e e e (voor heilige) weken,
659, 1305; gans sacker- g h e n o t, voordeel, aandeel,
1163.
1 ij s j e s (voor sacker lijden ?),
728, 1043; gans duysent g e r d e, geeselroeden, 905.
popelency, (voor God! gherechticheyt, recht, aan
duivel! ajoplexie!) 1030.
-sprak,148.
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gh e r e e t, uitgerust, van alles
voorzien, 223.
gherieven, helpen, 440; plei
doen, 1061.
-zier
ghesnor, rommel,gespuis, 626.
get., vloek, 934.
get sacker willighen
vloek, 930 A.
getrantel,getalm,1245.
Vgl. 695 A.
ghetrouwelijck, zorgvuldig,
731.
g h e y a e t, omhaal, rompslomp,
drukte, 239.
gheval, luiin, 355 A.
ghewauwel, gepraat, gebabbel, 777.
ghewo ut, macht, 11.
gilt, verkwister, 1081.
g i s s en, denken, vermoeden,
1168.
gissen op, denken aan, vermoeden hebben 01), 1345.
g i s s i n g maken, verzekerd
zijn, 1426.
glad, blinkend en glijdend,

33 A.
glas, venster, 376, 883 970.
go e (i u t) s 1 a e n, zoo goed mogelijk opnemen, van den besten
kaut bekijken, 1107.
g o e ko o p, goedkoop, gemakkelijk, 96.
g oc Ii cle, knap, mooi, 236.
go e t, geld, rijkdom, 370, 382,
680.
g o r r e n, grommen, rommelen,
469.,
gort (by), vloek, 573 A., 621,
1043.
go u t-w i ch t., goudscbaaltje met
gewichten, .914 A.
graef, als toonbeeld van dcii
grootsten rijkdom, 15.
3

graet, toestand, positie, 1299.
grangen, 1033 A.
grasduy neu (in) gaen, plei
hebben, 938 A.
-zier
grauw, snauw, 528.
grep en,streken,1353;
blinde Gerrits grepen,
malle kuren, 877 A.
grijns, inombakkes, 954 A.
gro e u e n, groen maken, 703 A.
grof, zwaar, dik, 783; zeer,
erg, 1205; buitensporig, gek,
877, gr of g a en, grove verteringen maken, geld verspulen, uithalen, 380, 1371.
grofgrayne, van grof grein,
cene wollen stof, 764.
groot, veel, ruim, 7,370,870,
1278.
gros (in 't), in het groot, 866.
grouwen, gruwen, onpers. 550;
persoonl. 755.
guy t, schurk, schavnit, 1228,
1445.
guytenspel, schurkerij, 221.
haer, kleur, 787 A.
haest, weldra, spoedig, 119,
182 415 876, 1416; weldra,
lichtelijk, 1028.
hals (om den), ongelukkig,
200; om hals brengen,
ongelukkig maken, 1056; op
den hals krygen 1338;
den hals breken, opzeggen, 1352 A.
h a n g e n ad, afhangen van, 710.
hart ende swart, 254 A.
harden, uithouden, 1075.
haspel (op den) passen,
1442.
haven, have, bezitting, schat,
862.
heeugaen, gebeuren, 944 A.
heer-oom, predikant, 476 A.
2
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heerschop, heer, patroon, 506.
h e e t e n, bevelen, 420.
heynd (om) en om by, over-

al, 843 A.
hee e n, verbergen, 173; ver
stilhouden, 1249. -zwijgeu,

h e l f t e, helft, 1288 A., 1354.
helpen, maken, 181 A.; hel p e n a e n, tot, verschaffen,
doen verkrijgen, 989, 1121.
hem, h a e r, als reflexief, 21A.
hendiadys, 262, 452, 553,
638, 923, 966, 1086, 1229,
1230, 1284.

her, 44, 75 A., 571, 1042.
hertgrondelij ck, hartelijk,
innig, 1195.
het, heeft, 688, 873, 930 enz.
het weggelaten, 200, 610 A.,
681, 703.

h e u r, haar, 76, 261, 744 enz.
h y l i c k, huwelijk, 350, 359
euz.; op 't h. litten of
het h. beschrijven, de
huwelijksvoorwaarden opmaken, 359, 417, 842.
hylicken (er an), 642 A.
hoed, krans, 994 A.
hofhongt (huylen as ien),
1372.

h o c k e l t j e, hokje, 915 A.
h o n c k j e, hondje, 1069 A.
hooft (in 't), in de gedachte,
354, 367; zijn hooft brek e n, moeite doen, 806 A.
hoogher (de) z y, de rechter -

kant, 500 A.
h o o r e n, behooren, 185, 1225,
1325.

hoornen branden, 152 A.
hor, weg, 625 A.
h it y d e n, heden, 183, 1442.
h u ^, e k, mantel met kap, 92 A.,
1336, 1382.
Narre-narr.

huynuehtent,
huiden ochtend, hedenmorgen, 1339.
huis (Warnars), 27, 104 A.,
142 A., 609 A.
i in plaats van e: bin, 97,
103, 126, 299, pass.; mit,

76, 84, 88 pass.; b r i n c k t,
988; in, 1110 ; - in plaats
van u: sticken, 354, 390,
1287.

i e in plaats van scherpe ee:
ien, 76, 84, 90, pass.; iens,
100, 104, 230, 213, pass.;

allies, 437, 611, 967; allien s, 384,513; ferst, 89,
597, 857; glen, 139, 237,

251, 270, pass.; bien, 182,
487 enz.; briet, 95; diel,
727,829,999,1148; Gi ertj e,

1324; hiel, 114, 115, 176,
pass.; op hieter daet, 662,
kandiel, 1314; uytkier en, 350; klieren, 741;

ghekliet, 956; knielsvat, 814; liehen, 566;
lieren, 529, 1271; ver
-liern,610;mien,20
227, 234, 332 enz.; mier,
432, 551, 685 enz.; miester, 109, 337, 380, 432 enz. ;

riet, 1316; sier, 80, 1355;
sehie, 1323; stien, 204;
schoorstien, 450; swieten, 1038, 1240; twie,
780, 1233; wannier, 1336.
Vgl. 80 A.
y d e 1, leeg, 110; vgl. ij lhoo fdiy.
y p e n -kras, hipokras, 1314 A.
i ni me r, in allen gevalle, toch,
873.

immers, toch, zeker, 1010.

in, en, 1110.
inbrengen, ten h uwel ij k mee -

brengen, 685.
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i n g h e b o r e n, iemand, the in
de stad geboren is zonder

burgerrecht te bezitten, 2 A.
i n k o m e n, binnenkomen, thuis-

komen, 793.
inne, en, 819, 893.

inreden, eene reederij opzetten , 1268.
invoeging van een consonant: painpier, 714; gheleghentheyt, 667.
j a e niet volgend persoonl. voornaamw. 320, 908, 1325, 1436.
jammeren, (oppers.) spijten,
1143.
j a m m e r l ij c k e, verschrikkelijk, zeer, 1461.
e, niet den vollen klemtoon,
390, 1029, 1228, 1473.
j o c k e n, schertsen, 213, 313.
jonnen, gunnen, 1439.
j o u, bezittelijk voornaamwoord,
190, 301, 305, 326, 344, 371,
382, 761, 763, pass. Vgl. 62 A.
jouwen, uitjouwen, 1255 A.
jouwetjen, 1254 A.
j u s t icy, terechtstelling, 840.
keel, arm, 315.
kaets-baen, 848, 1475.
kabassen, stelen, kapen, 1441
A.
k a c x (as), voor de leus, 416,
645.
kaleteyt, armoede, 523 A.
kalevinck, 1032 A.
k a 11 e n, praten, zonder meer,
258, 410, 536, 679, 1010;
babbelen, kletsen, 1384.
kalver - liefde, onberedeneerde, jeugdig dartele liefde,
1024.
kammelotten, kemelsharen,
1171.
kandiel, kandeel, 1314 A.

kap (in de), 732 A.
kers inne vars, kersversch,
819 A.
k a r s t e n, christen, 1217.
kasjack , wijde mantel (fra.
casaque), 764.
k a t- a e 1, dunne aal, 485.
k a y , kei als zinnebeeld van
krankzinnigheid, 902 A.
kennen, erkennen, achten, 316,
319; bekennen, 1096.
k o e r e n, terugkeeren, 1216.
kerf (uyt de), 545 A.
kerf-stock, 379 A.
k e tt in g h, halsketting, 687 A.,
1109.
keur, keuze, wat iemand aan
verlangen, 1109.
-sta,
kyerman, 1310 A.
kij eken (er is glen) nae,
543 A.
k ij n t, kind, 546, 1304, 1340,
1352, 1467; meerv. k y e r e n,
742 A., 858, 1438.
kind (met), zwanger, 1022.
k ind erfij ek, kind zijnde, 193.
k i pp en, kapen, wegnemen, 17.
k l a e r h e y t, helderheid, 639.
kladde, vlek, 783.
klap, gesnap, gebabbel, 1285.
klappen, klinken, 684.
k l a r e n, in orde brengen, 34 A.,
120, 415, 1017.
c a t, klis, 368.
kleintje (i en), een kleinigheid, 1061.
kleuter, dreumes, 1351.
kleuter -gelt, kleingeld, 1238.
k l i e ck, brok vuil, 783 A.
k l i n c s n o e r t j e n, deurtouwtje,
542.
k l o eck, flink, verstandig, 743;
flink, stevig, 1467; flink,
gezond, 1484.
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k l o e k-s p ij s, gemakkelijk eten,
750 A.
k 1 u w e, kluwen, 1177 A.
knap, vlug, 372, 1311.
k n e c h t, jougrnensch , 993;
roan, maat, 638, 1252.
k n i e l s v a t, bekkeneels vat ,
knekelhuisje, 814 A.
knol, knul, sukkel, 727.
knoppeldoeek, samengeknoopte dock, 928.
eoocken, keuken, 375, 525,
629.
koocken, koren, braken, 753
A., 1073.
co11 egie, gezelschap, club,
748 A.
komen, geschieden, 179; zeg
-gen,826A.
k o ni e n s ch a p, koopmanschap,
643
k o m e tje, kleine komen, koop
-man,1269.
k o ni in e r, ellende, pijn, 233.
compeer, kameraad, 642 A.
kop (by de) vatten, aanpakken, arresteeren, 1165.
kostelijckheijt, weelde, 677.
kosten, gelden, 487.
courante nouvellen, krant,
730 A.
k r a e c h, hals, 1119.
kraken, geluid geven (van eeue
barende vrouw), 1336 A.
kramer, winkelier, 378.
krauwel, haak. 778 A.
kreneken, hinderen, kwaad
doen, 567 A.
krioel, gekrioel, 777.
kroes, 657 A.
k r u y c k e n, maaltijd, 404 A.
k r n s, klein muntstuk met
een kruis er op; niet een
k r u y s, geen duit, niets, 129.

k r u y s, ellende, 1459.
kruyt, kruidery, 567.
kunnen, kennen, 692.
kurieus, kieschkeurig, 431.
q u a c k, flauwiteit, praatje,
1007 A.
q u a x, flauw, misselijk, 1073.
q u a n s u y s, zoogena.amd, 276,
651.
kwant, snaak, 307 A.
queen - v l e y s, ossevleesch,
545 A.
quellen (hem), zich ongerust
maken, 1161.
quijlbab, kwijllip, kwijlbek,
1002.
q u i e k e n, doen., redderen, klaar
-maken,403.
q nicks, levendig, jolig, 225.
labbekak, 724 A.
laghen legghen, 811.
lacken, lakei, knecht, 511.
lams - v ley s, schapevleesch,
545 A.
1 a n g h e n, aanreiken, geven,
1238.
lanspezaet, onderofficier, 246.
lap, slag, 657 A , 1312.
l a r y s t e r, snapster, 720 A.
laten (hem) , zich houden,
zich kalm houden, 631.
leest - (op
de selfde)
schoeyen, 293.
legghen (te voren), voorleg gen, voorstellen, 291.
legghen, liggen, 13, 346,
621, enz.
lel, vel, tongriem, tong, 335.
l e l ij c k e n, bijw. leelijk, 987.
1 e m ni e n, lamenteeren, lamzalig
praten, 217 A.
lestent, onlangs, 459, 484.
l e t t en, tegenhouden, hinderen,
1025; weerhouden, 892, 894.
13
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1 e u r, lor, l»ul, 145, 889.
t e u re r y, voddery, b, uzelingen,
512.
t e u t e r e n, bewegen, rammelen,
902.
l i b r y, bibliotheek, 844, 1223.
lichten, optillen, 1042 A.
lichtvaerdich, lichtzinnig,
199.
lidwoord weggelaten, 637.
ii e g h e n, schorten, haperen,
300.
1 i e v e, van mannen tot elkander,
265.
l y (i n de), 641 A.
lydich, drommels, duivels,
1286 A.
lyf (sijn) er na.setten, 687
A., 1281.
lijf, leven, 812 A., 832.
l ij c k w e 1, gelijk wel, evenwel,
1447.
oefs (eens), rechtstreeks, . onrniddellijk, 411.
loeren, een loer draaien, een
poets bakken, 624, 803.
locken, gelukken, 445.
1 o r s s e n, bedriegen, stelen,

648.
lossen , van de hand doen,
kwijtraken, 1009.
loven, beloven, 1476.
loven, gelooven, 660, 852, 1335.
loven, prijzen, 723.
lucht, reuk, 154 A.

l u c h t i g h, vroolijk, onbezorgd,
1485.
lily, luid, 1234.
l u t j en, (i en), een weinig,
1391 A.
ma er, wel, 192, 201, 404, 415,
939, 980, 1386, 1458.
inaetschappy, vennootschap,
642.

mag e r t,j ens,
s, weinig, in ge
-ringemat,176.
mallen, gekheid, 1147.
manieren , gedrag, karakter,

349, 682.
me, mijn, 358, 884, 1247.
Vgl. 62 A.
me, wij, 962.
me, men, 78?, 842, 942,1183,
1327.
me, mede, 265, 1327.
meeningh, plan, 420.
meest, bijna, 173 A.
meysjen, maisjen, dienstmeisje, 97, 238.
melden , mededeelen, zonder
meer, 253; aanklagen, 1149.
men, ine, 132, 587, 623, 969.
Vgl. 62 A.
men ty, melding, gewag, 1302;
omhaal, 489 A.
ineueken, meuk, murw maken, 590.
middelstraet, de groote
steenen, 156.
ni i e n e n, rekenen, 619.
m i e s t e r-1 o o m, loon voor den
meester, heelmeester, 634.
mijn, mij, •62 A., 112, 202,
205, 303, 506, 548, 552,
582, 586, 971, 1050, 1055,
1056, 1059, 1061, 1094,
1100, 1107, 1119, 1120,
1131, 1143, 1147, 1153,
1156, 1160, 1196, 1202,
1238, 1484.
micken, raden, 295.
inilschot, middelschot, 822 A.
misselij ek, wat missen kan,
onzeker, 598.
mit, tegelijk, 831; zoodra, 1042.
mits, tegelijk, 823, 828.
in oeyen (hein), zich beitioeien,
611.
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nioerlijck alben, 967.
moet, gemoed, 339.
moeten, mogen, 607, 1483.
Tn o e t e n, ontnloeten,vinden, 833.
m o g h en, mogelijk zijn, kunnen , 142, 203, 288, 289,
379, 389, 447, 461, 531,
588, 716, 880, 954, 1016,
1026, 1071, 1251, 1438,
1452, 1462; moeten, 150;
gaarne willen, 968.
m o l ij c k, vogelverschrikker,
1225 A.
m o In, gemaskerd persoon, speler
in Bene momrnerij, 950 A.
mommen, 1249 A.
mondt (t er), ter tale, 678;
zyn in. maken op, rekenen
op, 852; zijn m. snoeren,
bedwingen , 1283; zijn m.
vol tanden, 1010.
monopoly, lawaai, 468 A.
m o o r t, dood, 20 A., 24, 343.
mu o r s e n, in klad maken, schetsen, 701.
mortel, gruis, stof, 825.
m u y e r en, schipperen, redderen , 396 A.
Yn u n n e k, monnik, 399 A.
nae, naar, 35 A., 22, 93, 162,
182, 207, 211, 221, 242, 248,
266, 288, 303, 403. 496, 543,
544, 580, 687, 766, 789, 867,
1105, 1296, 1332, 1440.
uaers, aars, 771.
n a u w, nauwkeurig, zorgvuldig,
173, 971.
n e c h t i c h, ijverig, haastig, in
draf, 278, 849.
neefjen spelen, 326 A.
n e e r l e g g h e n, beslechten, uit
-maken,748.
n e y s t e r, naaister, 696.
neringh, minnehandel, 964.

nesck, onnooze], 1417.
nest (uyt dien) Heinen, 99A.
n e u t e 1 e n, zaniken, chica neeren, 1230 A.
ng in plaats van n: angder,
1098,1235,1357,1419,1431;
dangs, 1455; haught, 906,
1054, 1350; langht, 1053;
tangt, 1010, 1317; wangt,
268; wangderen, 816;
o n g s, 630, 843, 1222, 1262,
1381, 1407, 1417; ongder,
1260, 1422, 1424; hongt,
1372; longt, 179; rnongt,
79, 158, 159. 852, 1010,
1283, 1286; songder, 1162;
terstongt, 1391; vongt,
1127; ghevonghden, 1009.
Vgl. 79 A.
n g in plaats van u n (n d)
onger, 826, 836, 1220;
ong'erienm, 1323; songer,
94, 1165, 1335; stongh,
1041; vonghen, 276;
e vingen, 348, 1297;
h o n c k j e, 1069. Vgl. 168 A.
nichten, nicht noemen, 1012.
nieren (hert en), 861 A.
niet, niets, 88, 203, 265, 292,
345, 910, 1026; veer niet,
zonder bedoeling, 179; om
niet, zonder bedoeling, 252;
niet met allen, 188,797,
1247.
nicker, duivel, 88.
niinmerumeer, in het geheel
niet, oiiinogelijk, 723. Vgl.
noyt.
nn in plaats van ud: inne,
819 A., 893; sennen, 1135;
e vonnen, 168 A.
noch, nochtans, toch, 173.
h o c k e n, snikken, 1374.
noodt doen, 26 A.
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noot, nioeielijkheid, zorg, 270 ;
noodweer, 663 A.
n o o d e, ongaarne, 244 (invitas).
n o o d i g h, noodzakelijk, onver-

iiiijdelijk, 155.
n o y t,, in het g,-heel niet, 406;
wanneer het lidwoord voor het
volgende woord ontbreekt, beteekent het „in het geheel
geen ", 19.
noom, oom, 855, 1184, 1266.
now, nieuw, 96, 406, 827 enz.
• u w e j a e r, nieuwjaarsgeschenk, 96, 1320.
n owe 1 ij e k, wonderlijk, 820 A.
O gelijk a: ontwossen, 1435;
heerschop, 506.
o gelijk u: b o s h u t' s, 1256;
dobbeloenen, 1257; joffron, 1406; jonnen, 1439;
konuen, 167, 749; locken,
445, 1461; rocken, 486;
suof, 102.
ocharmen, helaas, 1092,1093.
of, indien, 138, 1359.
of, af, 379, 447, 856, 911,
1071; van, 121 A. , 361, 373,
458, 550, 702, 753, 798, 1139,
1140, 1229, 1398, 1459.
of, aan, 373. Vgl. af.
of, af, afgeleefd, 856.
ofschoon, 5 A.
o f s t r ij k e n, afnemen, rooven,
1109.
o in, voor, 547, 719.
omdat, opdat, 80, 650.
o m g a e n, gebeuren, plaats vinden, 728, 949.
omkomen, toegaan, 1366.
o in k o m e n, ten einde komen,
117.
o ni m edelen, ronddeelen, 164.
ommeloopen, 720.
ominesien, aarzelen, 664 A.

o m p o y e n, omdrinken, 809 A.
on bedacht, onbezonnen, lic h tzinnig, 940.
o n b i l l i c k h e y t, onbehoorlijke,
onbescheiden dingen, 291.
onderspit (i n't), in de ellende , 317, 644.
onderwinden (hem), zich
bemoeien met, 1273 A.
on die ft, netjes, uitstekend, 757.
o n e e r l ij e k, onfatsoenlijk, onzedelijk, 676. Vgl. e e r l ij c k.
onghereghelt, ongebonden,
lichtzinnig, 269.
o n g h e r i e f, overlast, nadeel,
895.

o n'g e r i e in, gordel, 1323 A.
o n g h e s i e n, erg, leelijk,1214 A.
onheus, on vriendelijk, 1071.
onnose1, onschuldig, 1475.
o n t b e i d e n, wachten, 436.
o n t b l o o t e n, openbaren, kenbaar maken, 1187.
on t drag hen, ontstelen, 898.
on t ho u t, herinnering, 780.
ontkenning (dubbele),

150, 1051.
ontlegghen, verbergen, uit
het hoofd praten, 1235.
o n t m o r s s e n,
ontfutselen,
647 A.
o n t s t e l t, verward, in wanorde,
1023, 1049.
ontwossen, part. van ontw a s s e n, ontgroeien, 1435.
o n v e r s i e n s,
onverwachts ,
1370.
o o c k, toch, immers, 72 A.,
365, 754, 1409.
oorlof, verlof, 627, 1408.
op, open, 524, 975, 1249.
o p, waar wij van zeggen, 21,
22; aan, 309, 11195; tegen,
773, 774, 988; over 436.
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opdoen, opendoen, 524, 975. peert (gheen) nae mijn
openbaren, mededeelen, 1160.
stal, 229 A.
— hem openbaren, voor peertjen (op sijn), boos,
den dag komen, 35.
661 A.
ophemelen, aan kant maken, peet, bloedverwant, 557 A.
schoonmaken, 375.
pee ekel (in de), in ellende,
opnemen (de tafels), 961 A.
1471 A.
oprecht, eerlijk, 236.
p e e c k e l h o e r, scheldwoord,
o p s 1 a e n, opgaan, langs gaan,
772 A.
575 A.
pels (onder de), 734 A.
o p s n a p p e n, oppeuzelen, 166. pennewaerd, de waarde van
opsteecken, opdiepen, opeen penning, 378.
schornmelen, 721 A.
perfectum remotius, 32A.
opsteecker, grootmes, 584A. pertinent, doorloopend, 737.
op we n n e n, opwenden, 953 A. pypen (de) zijn ontstelt,
orb e r, oorbaar, nuttig, 670.
1049 A.
o r d o n n a n c y, bediening, 424; pypen, drinken, 1313.
ambtenaarspersoneel, 723 A. p l e y, pijnbank, 1137 A.
otter (een) in 't Bolwerck, p l o c k, gedeelte, 218 A.
1087 A.
poep, dat kun je begrijpen!
ouw gelijk uw: waerschou153 A.
wen, 149; grouwen, 550. p o y e n, drinken, 960.
o u w e, baas, 55 A.
Po 1, overspelige minnaar, ' 740
o u w e v a e r, ooievaar, 486.
A.
over, op, 25 A., 1359; ge- p o o r t r e s, inwoonster van de
durende, 510 A.
stad, in de samenstelling m e e
over dwaels, opgeblazen, 316 A.
Poortres, 6 A.
o v e r g h even, doortrapt, 779 A. poot, kop, 20 1 A., 614.
6verkomen, overkomen, 1046, pop, geldstuk(?), 354 A.
1094, 1202.
pot te- b an c k, rechtbank, aan
o ver 1 e g g h e n, scheidbaar, 428,
-recht,374.
552.
pottery, spel van de pot, 65.
paerdevoeten (uyt de), p r a e t, het praten, 401 A., 1406.
624 A.
p r a c t ij c k, handelwijze, mapa e r t, deel of rol, 1270 A.
nier, 1142.
pas, weldra, misschien, 393; pr e us, fier, deftig, 1396.
nauwelijks, 1257. Vgl. 53 A. prentel, rommel, 1321.
pas (t e), gelegen, 133; in orde, pr e u t e 1 en, pruttelen, moppe
430, 1241; van passen,
mom--ren,73(solvca);
juist genoeg, 970.
pelen, 88 (solus secum mur passen, zorgen, 616.
murare), 1229.
passen o p, zorgen voor, be- prick (o p een), nauwkeurig,
zorgen, 438; verzorgen, 1389;
745 A.
er om geven, 633.
proefjen, monster, 713.
,
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profytelijek,
voordeelig,
zuinig, 1312.
pro p e r, netto, 1239 A , netjes,
1102.
provisie(by), voorloopig,
598.
p u y s, poes, 798 A.
puthaeck, 145 A.
p u u r s t e e e k e n,
stapelgek ,
1014. Vgl. 1012 A.
riet sluyten, beraden, overleggen, 1183.
rabaut, schurk, 582, 913.
r a e c k e n an, verkrijgen, verwerven, 682, 1437; raken
after, in handen krijgen
802; te weten komen, 106,
625.
rain e n, rekenen, vermoeden,
275; berekenen, 983.
rammelen, intrans. 322; trans.
934.
r a n eke n, streken, grappen, 82,
758, 949, 1363.
rapen, nemen, 1256 A.
rasch, spoedig, 1204.
rasen, krankzinnig zijn, 900,
969.
raven, raaf, 791.
re a e 1, twee en een halve stuiver,
546.
recht, adj. passend, 30.
recht, juist, nauwkeurig, 1158.
rechte, (inde), terecht, in
't reine, 1125.
rechten, procedeeren, 639.
rechtevoort, dadelijk, 360,
428; nu, op 't oogenblik,
422, 1201.
rede 1 ij c k. flink, nog al goed,
580.
reden, woorden, 310.
reden,re en('t is), het is
behoorlijk, 1128, 1194.
-

regem ent, redjement, herrie, drukte, 593 A., 1086.
r a y n u y t, ronduit, platweg,
1457.
rains, zuiver, eerlijk, 1297.
renten, inkomsten, niet alleen
van uitstaande gelden, 21.
resjen, batig saldo, 166.
re u e k e loos, zorgeloos, onvoorzichtig, onbedachtzaam, 940.
reuckelooshe,yt, onbedacht -

zaaniheid, 1198. Vgl. 940 A.

reu sei(sij n) an

flarden
scheuren, 1076 A.
ryen en omsien (zy kan),

219 A., 1400.

ritten, draven, 841.
roeren, raken, aangaan, 602.
rocken, rukken, 486.

R o o m s c h, Romeinsch, 67 A.
r o s e n o b e 1, een goedstuk, 767;
vgl. 1231 A.
ros -m e u 1 e n, rosmolen, 902 A.
r i c h, ruw, lomp, 652.
ruym-schottelt, 6 A.
sabelen, van sabelbont (zwart),
698.
sagbeles, zaagsel, 378, 381.
sacken,in den zak steken,
krijgen, 1005.
s a 1 i c h sterven, in de hope des
eenwigen levens, 86, 206.
sah i c h, braaf, best, 207.
samentrekking: aers, 129
enz.; bloes, 79, 141?; ge schienis, 71 ; raen, 207;
reen, 83, 593, 1194; vaer,
177, 763; v r e e n, 209, 312,
594; wee nw, 214.
s am m el e u, zeuren, talmen ,
321, 937.
sch a, zonde, jammer, 1402.
s c h a n d a e 1, herrie, ruzie, 517
A.
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s e h a p p e 1 ij e k, netjes, fatsoenlijk. 392.
scharp, geestig, 457 A.
scharrebier, dun bier, 536.
schatten, de waarde bepalen,
beoordeelen, 745.
s c h e y d e n, uit elkaar gaan,
753; er. van scheyde n,
overgeven, 1075.
s c h e n d i c h, schandalig, 630,
1057.
scheren, spannen, 450 A.
sehe. schee, scheede, 1323.
schiel, scheel, verschil, 1367.
schien, geschieden, 41, 251,
1445.
schier, spoedig, in schier
of inorghen, t'avond of
morgen, 198, 268; bijna, 286,
699, 1353.
schijf, geldstuk, 684, 811.
schijn (een inoye) gheven,
1102 A.
schicken, plaatsen, voegen,
372, 499 ; zich plaatsen, gaan,
525 A.
s c h i n c k e 1, been, eig. bovenbeen, 116.
schoenen (jou ouwe) die
wetent wel, 1140 A.
schoon, mooi, 147. Vgl. 229
A.
schoon -p r a e t, mooipraatster,
229 A.
s c h o r t e l-d o e c k, schort, boe
-zelar,826.
schorten, ontbreken, wegzijn,
888; ontbreken , hinderen ,
1473.
schot (ergens een) veur

schrickenburger, eenmunt,
1319 A.
schromen, vreezen , 1093,
1185.
s c h u y 1 e n, transitief, 814, 833,
910.
s c h u l d i c h, verplicht, 191.
s c h u e r e n, afwrijven, boenen,
376 A.
schut, coll. pijlen, 951.
selsaein, wonderlijk, 1274.
s e 1 v e r, onverbogen, 140, 149,
1131.
s e p e r, zeker, waarachtig, 1325.
setting, wettelijke vaststelling
van den prijs, 1231.
ziel, karakter, deugd, 813.
sien (voor sich), voorzichtig
zijn, 815.
zijn, hem, 867; vgl. 62 A.
s i n n'l ij c k h e y t, zin, lust, begeerte, 240, 324.
s i t t e n (er op), iem. in het
nauw brengen, 577, 595.
s l a a f, als toonbeeld van de
grootste armoede, 14, 103.
slaen (gheluyt), 976 A.
slachten, gelijken, 296.
siech, slechts, 1308, 1347.
Vgl. 57 A.
s i e c h t, eenvoudig, van geringen
stand, 235, 255, 299; een voudig, onnoozel, 652, 1145;
gering, min, 992.
siechten, effenen, stillen,
1481.
s l e s, slechts, 57 A., 121.
sleutelreecx, sleutelring,
1322.
s l i p p e n, wegraken, door de

schieten, 804 A.

s e hr e y e n, schreeuwen, roepen,
jammeren, 1203.
schrick, vrees, afkeer, 473.

vingers druipen, 19.

l o c k e r, lobbes, 294 A.
slot, verband, 307 A., 1274.
silly per, insluipende dief, 143.
B
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s m a l i c k, smadelijk, krenkend,
1151.
smeer, vet, 1174.
s m e e r e n, smullen, 22.
smeerich, vleiend, 258.
sm y ten, slaan, ranselen, 572,
734, 1294.
smoor -pot, doofpot, 930,
1219.
s n a e r, schoonzuster, 724 A.;
schoondochter, 1348.
s n a c k e n, praten, kletsen, 1383..
snappen, praten, zeggen, 683.
sneven, een misstap doen, 205.
snoer (an haer), aan het
lijntje, in haar gevolg, 720.
snoeren, toebinden, 1283.
snoeshaan, rare vent, 958 A.
snof, reuk, 102.
snood, ongelukkig, 929 A.;
slecht, 1122.
s n u y v e n, snuffelen, 159.
soet, lief, 1363.
somma, kortom, 580, 668,
832, 958; somma, som m a r u m, kortom, 753.
s o n d e r l i n g, afzonderlijk, speciaal, 336 A.
sonders (wat), iets bijzonders,
274.
s o r g h, vrees. 152.
sorghen, vreezen, 100, 131,
179, 253.
sorchvuldieh, oplettend,
voorzicb tig, waakzaam, 136.
s p a e n d e r e n, nagelknipsel,

482.
spelen, handelen, doen, 163
A.; zich bewegen, 901.
s p e u l n o o t, meisje, vrij ster,
566; kameraad, 844.
spieën of spiel, spuwen,

1037.
spillen, verloren gaan, 1068.

spil -penningh, verkwister,

555.
s p o e n, bespoedigen, verhaasten,
61.
spoor (op) hebben, 214 A.
s p o t t e n, treuzelen, 373 A.
spreken (op iemand te)
h e b b e n, van iemand te vorderen hebben, 886. Vgl. 592
A.
spul, geval, historie, 253;
drukte, gedoe, 1457. Vgl. 163
A.
s t a en, lijken, 652; gestand
doen, 344, 1395; staen
n a e, vragen om, 266, 645.
staend (met een) zeil, 487
A.
s t a e t, geldelijke staat, vermogen, 766, 117 9; stand, 867.
stadhuiswoorden (W's liefhebberij voor), 163 A.
staken, uit het hoofd stellen,
853.
stal houden, staan blijven,

,

582.
st a me r b o u t, stamelaarster,,
1002.
stede, onderstel, 27 A.
stee, plaats, 125, 372, 1175.
s t e e b o, stadsbode, deurwaarder,
726.
s t e y g e r, aanlegsteiger, 1040
A., 1145.
steken , plaatsen, verbergen,
805, 1220, 1262.

stelpen, doen ophouden, 233.
steuren (hem), boos worden,

221.
sty f, stevig, vlug, 1359.
stick, stuk, 1287; sticken,
dingen, zaken, werk, 390.
stoel (op) sitters, 1004 A.
stoetery, 239 A.
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s t o f f e e r e n, voorzien van, vul
-lenmt,463.
stoken , opsteken, ophalen,

1405.
st or y, historie, 458.
storting, miskraam, 735.
s t r a c x, kort geleden, 1136.

Vgl. 53 A.
s t r e e c k, klucht, 1043 A.
s t r ij c k e n, gaan, zich begeven,
242, 544.
stucke voor een scheldwoord,
594 A., 608 , 888.
s u y v e r l ij c k, eerbaar, 1001;
wonderlijk, 1264.
suck, zulk, 87 A. pass.
zullen, moeten , 83; kunnen,
794 A.
Susannes -boef, oude schurk,
592 A.
s w a e r, zwang(r, 395, 735, 980,
1277.
s w a e r he it, zwarigheid, eilende, 640.
s wager, schoonzoon, 651, 665,
678, 754, 918, 1060. Vgl.
724 A.
s w i c h ten, het opgeven, 913.
s w ,y g h e n, verzwijgen, 9.
taf 1 e t, zakboek, portefeuille,
1243.
t a e c k e n, Melen, kapen, 131.
t a 1, getal, voorgeschreven getal,
1337 A.
tamast, damast, 686.
tans, weldra, straks, 84, 354.
Vgl. 53 A.
te, zeer, 151, 949, 1253.
te deech, te deghen, in
orde, 93, 827; goed, nauw
geheel en-keurig,213709;
al, volkomen, 29, 230.
t e g hen, in vriendschappelijken
zin, 20, 184.
-

teghenwoordelijck, nu, op
't oogenblik, 1411.
t e Yn e n, zaniken, zeuren, 489,
705; fleemen , mooi praten,
99, 217.
te met, bijna, 993. Vgl. 78 A.
en altemet.
t e r i g h, geteerd, 92.
ten ven, toeven, wachten, 1317.
t' e v e n s, tegelijk, 1068.
tyen, trekken, gaan, 64, 248,
411, 1133; op de bien
t y e n, aan het loopen gaan,
vooral hard loopen , zich
haasten , .182, 363, 963; op
't lijf tyen, 'te lijf gaan,
84; an 'teten tyen, beginnen te eten, 462; after
her tyen, 571 A.
t ij n g, tijding, bericht, 1451.
tijt ('t ande) hebben, 439
A., 1157.
t i 1 (i n 't), aan den gang, 831 A.
toch, jawel, 132.
toe (e r) s egg e n, er op zeggen,
antwoorden, 807, 1118, 1371.
toekomen, gebeuren, 266,
1189.
toekomende, aanstaande, 665,
754, 1060, 1263, 1264.
toelegghen, bij elkaarleggen,
inleggen, 1268.
toerechten, in orde maken,
433.
toeven, wachten, 533, 965,
1212.
tollen, praatjes, 728 A.
tornen, scheuren, rukken, 261.
totebel, scheldwoord, 80 A.
t r a p t en, heen en weer loopera,
695 A.
t r i b e l e n, trippelen, 523.
t r ij p, karonje, 221 A.
tril (op ter), aan de loop, 901.
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t r o g g h e 1 e n, aftroggelen, door

vallen, zijn, 1370.

vleiende praatjes af bedelen,

van n e, van, 1.185 A.

216.

varen (e r weer uyt), achter-

trouwen, trouwens, 330;
waarlijk, 603, 757, 763,

1003, 1108, 1159.
tu y g h, getuige, 591 A.
tuygjen, de spullen, 1316 A.
t u y l e n, talmen, oorzaniken ,
1375.
t w ij n t i c h, twintig, 759.
2G

gelijk e of 1: drumpel,

613; rubben, 337; spul,
253; sulvre, 1322; wup,
329; vr unt, 799.
u gelijk o: bedorven, 656,
1046; dulheyt, 110; ghekurven, 655; sturf, 268,
851; esturven, 1045;
wurp, 736.
it bezittelijk voornaamwoord, 45,
47, 52, 59, 60, enz. enz.
Vgl. 62 A.
u y 1, domkop, 1423.
uy tg a en, ten einde gaan, 1337.
u y t h e e en s e h, buitenlandsch,
713.
u y t k o m e n, voor den dag komen, 588.
uy is t o ffen, aanvegen, 375 A.
uitstooting van een consonant : a s, 92, 99, 103 dz.;
flus, 53, 126 enz.; sles,
57, 121 enz.; suck, 87,728
enz.; resjen, 166; selsaem, 1274; beduyen,
760, 1297; escheyen, 752,
1416; goelick, 236; smalick, 1151; waylui, 1281.
v a e r, vriend, 177, 763.
v a e r d i c h, met vaart, vlug,
374.
varen, rijden, 771; er aan toe
zijn, 1428 ; dood gaan, 1377.

uitkrabbelen, 324, 1142.
varcken (het) komt onder
sijn magen, 1258 A.
vast, langzamerhand, weldra,
192; voorloopig, reeds, 195.
vaten, borden en schotels, 372
A., 1399.
veech (metter), onmiddellijk,
141.
v e y n s t e r, vr. 143 A. ; onz.
1345.
v e e l e n (mogen), kunnen ver
-dragen,o65.
ventjen (hy i's't), 437 A.
Vgl. 1403 A.
v e r b l y e n (hem), pret maken,
1083.
verbrantst, vervloekt, 772 A.
v er b r e d en, verbreiden, uitbazuinen, 369.
verb r e v e n, vertellen, 758 A.
verdacht, bedacht, 339.
verdienen op, verdienen aan,
309.
vergaren, samenkomen, 358;
samenbrengen, 417.
vergeten (hem), 1360 A.
verhanghen (hem), ophangen, 122.
verhylicken, 995 A.
verelaren, Bene verklaring afleggen, zeggen, 1159.
verkorting van den klinker:
an, 86, 164, 199, enz.; hadden, 781; behil, 832;
man nier, 318; overnemt,,
1020; schottel, 6, zin,
881; zint, 985; sinnen,
889; steek, 1220; vil, 286;.
villen, 1370; wod, 842,
1313, 1315, 1358.

20ver l a n g en,

onpersoonlijk ,' vilt, gierigaard, vrek, 7 A.,

1082.

1484.
verlenging van den klinker: koom, 10 A., veere,

57 A., e e r n st, 200 A.
verletten, ophouden, 1412.
verloren, vergeefsch, nutte -

loos, 986.
vermoeden, gelooven, beden

-ken,309.
v e r m o g h e n, aanzienlijk, wel
-gestld,39A.
v e r m o y e n, aan mooie dingen
verspillen, 382.
vernemen, bespeuren, bemerken, 794.
verschiet, versehot, 1062.
verschieten , verschrikken,
ontstellen, 1258.
v e r s.c h o on e n, vergeven, 1124.
v ersette, van verset (ferset,
?)
ferset), cene zachte (zijden?)
stof, 764.
verstaen, begrijpen, 1014,
1265; inzien, 1131, 1300;
hem verstaen op, ver
hebben van, 648; be--stand
dreven zijn in, 1287.
verstandt, begrip, 1153.
versterven, uitsterven, 194,
bij versterf overgaan, 218.
versteuren, boos worden;
1117.
versuymen (hem), een ongelukje hebben, 455 A.
v e u r s t a e n, voorkomen, toelijken, 1274.
vyer, vuur, 17, 138, 526, 759.
Vgl. 139 A., vierich, 48.
vijf, vijfstuiversstuk, 1320.
v y n e n, vinden, 37, 168 A.,
662, 904, 929, 966, 1165,
1298, 1326. Vgl. 742 A.
v i l e y n i c h, gemeen, 1197 A.

vlieghen vanghen, slagen
krijgen, 78 A., 85.
vlijm, lancet, 285.
vlijt (niet), opzettelijk, 649;
v 1 ij t doen, zich beijveren,
spoed maken, 432.
vloecken, razen, 925.
voer, voering, 698.
v o l p r y s e n, ten volle prijzen,

1407.
(de) ghewaer
voncken
worden, 1111 A.
voor, voort, 576 A.; dat's
v e u r, 1408 A.
voor, als, 260, 319 enz.
voordeel (op), in voorkoop,
707 A.
v o o r p e n e n, vooruit, 516,
1381.
voort, dadelijk, 21, 614; ver der, 301; voortaan, 853.
v o or t a e n, verder, van nu af,
1215.
voortbriughen, te berde
brengen, ophalen, vertellen,

973.
v o o r t e r v e n, overerven, 1432.
v o o r t g a e n, voortgang hebben ,
doorgaan, 1308; plaats hebben, 405.
vrienden, bloedverwanten,

358, 387, 417, 443, 668,
1183, 1188.
v r y, nog al, 422; gerust, 270.
v r y e n, lief hebben, zonder meer,
48 ; in de tegenwoordige beteekenis van „hof maken, liefde betoonen om tot een huwelijk te geraken ", 264, 674;
mooi praten, vleien, 273.
v r y e r, jonge man, 386, 671,
857, 1097. Vgl. 225 A.
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v e y i c h e v t, vrijheid, straffe
-losheid,164.
v e y s t e r, meisje, 225 A., 669,
1108.
v roe -moer, vroedvrouw, 1342,
1344.
v r o e t, verstandig, zuinig, 169,
556 A.
vroom, goed, waard; vrome

Burghers, beleefdheidsformule, 575, 1054, 1055.
vromen, baten, 587 A.
vrouw, gebiedster, 1377;
vrouw, 1484 (craem-vrou);
echtgenoote 1386; h u y s vrou, 282, 1460.
v uy ser, 1467 A.
w gelijk uy, 19 A.
w in plaats van d: h o u w e u
niet zijn samenstellingen, 54,
284, 572, 756 enz.; s o u w e,
458; souwen, 480.
w a e r, bij welke gelegenheid,
waarmede, 341, 775, 1099.
waernemen, gebruik maken
van, 460.
wacker, vlug, 376.
wasse ii, meer worden, 1443,
1444.
wat, wel, 256, 294, 431, 1021.
wats (o m 't), in ernst, 200.
w e e g h (u y t de), 525, 1044.
weck, manier, 31.
wayman, jager, 1281 A.
wel, zeer, 39.
weld ich, geweldig groot, 719,
957.

w e l v a e r t, geluk, 191, 208 A.
we 1 v a r e n, voorspoed, gelukkig
beloop, 799.
's werekedaechs, in dc week,
686.

wet (vande oude), onder
degelijk, 1169.
-wetsch,
wijf, vrouw, 138 (buerwijf),
692, 1174 (w ij f g e ii), echt genoote, 305, 410, 734, 1199.
wijcken, weggaan, 1209 A.;
wegzakken, 1261.
w ij n t, wind, 456, 829.
wijt, groot, 1367
willen, zullen, 1308.
wilt (op het), 269 A., 1067.
wilt we yen, buitensporig zijn,
5 A.
winnen, verdienen, 172, 507,
1318.
wis, voorzeker, 1029.
w i s s e l a e r, kassier, 1240 A.
woort (zij n) staen, zijn
woord houden, 344, 1395;
't groote woordt, 1092 A.
(eigen woordschikkking
aardige), 36, 38, 41, 57, 72,
189, 270, 353, 458, 609,
699, 790, 830, 974, 1123,
1194, 1213.
worin in de kop, krankzinnigheid, manie, 113 A.
w r o e g e n, zelfverwijt hebben,
907 A.
w u p, wil), 329.
wierp (de) kryghen,eenkind
thuis gestuurd krijgen, 736 A.
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